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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0095/2013, ktorú predkladá Jürgen Engert, nemecký štátny občan, 
o platení poplatkov za parkovanie v Amsterdame a Rotterdame

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície podáva sťažnosť, že ako cudzinec nemôže platiť poplatky za parkovanie 
v Amsterdame a Rotterdame v hotovosti ani kreditnou alebo debetnou kartou. Oznamuje, že 
tieto dve holandské mestá zaviedli platobný systém, ktorý je prístupný len prostredníctvom 
mobilného telefónu s paušálom predplateným u holandského poskytovateľa 
telekomunikačných služieb. Jürgen Engert sa sťažuje na nezrozumiteľnosť systému 
pre cudzincov, ktorí v dôsledku tohto mätúceho systému nemôžu parkovať bez toho, aby 
dostali pokutu. Domnieva sa, že za parkovanie by malo byť možné platiť aspoň v hotovosti. 
Predkladateľ petície zastáva názor, že EÚ by mala zabezpečiť, aby každý občan EÚ mohol 
zaparkovať svoje vozidlo v inom členskom štáte a aby za parkovanie mohol zaplatiť 
prostredníctvom zrozumiteľného systému, ktorý umožňuje aspoň platbu v hotovosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. januára 2014

„Predkladateľ petície podáva sťažnosť, že v Amsterdame a Rotterdame nemožno platiť 
poplatky za parkovanie v hotovosti ani kreditnou alebo debetnou kartou. Na zaplatenie je 
potrebný holandský mobilný telefón alebo holandská debetná karta.

Je pravda, že z bezpečnostných dôvodov nemožno na mnohých verejných parkoviskách 
v Holandsku platiť v hotovosti. Podľa informácií dostupných Komisii sú však medzinárodné 
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kreditné karty zvyčajne akceptované. 

Komisia rozumie ťažkostiam, s ktorými sa predkladateľ petície stretáva. Žiaden právny 
predpis EÚ však neukladá obchodníkom ani iným komerčným operátorom právnu povinnosť 
prijímať platby v hotovosti.

Komisia v tejto súvislosti poznamenáva, že jedným z cieľov revidovaného právneho predpisu 
o platobných službách, ktorý Komisia predložila v júli 2013, je zabezpečiť vznik účinných, 
bezpečných a inovačných platobných riešení uplatniteľných v celej EÚ. To by napríklad 
znamenalo, že platby mobilným telefónom by mali fungovať v celej EÚ.“


