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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0068/2010, внесена от Gabriel Benaroche, с френско 
гражданство, относно монопола в областта на таксиметровите услуги в 
Париж

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, таксиметров шофьор в Париж, посочва, че целият сектор е 
монополизиран от парижката таксиметрова мрежа, като единствено регистрирани към 
нея автомобили могат директно да обслужват клиенти по улиците. Той още твърди, че 
мрежата държи монопол и върху телефонните таксиметрови услуги. Вносителят на 
петицията призовава секторът да бъде дерегулиран.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2010 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Таксиметровите услуги, както и услугите за превоз с лимузини, обхващат превоза на 
пътници с пътнически превозни средства, т. е. средства, оборудвани за транспорт на не 
повече от осем пътници. Услугата обикновено се предлага за кратки разстояния срещу 
заплащане на такса.

По отношение на регулацията на тези услуги на европейско равнище следва да се 
отбележи, че не съществува специално законодателство на ЕС, което да обхваща 
таксиметровите услуги или услугите за превоз с лимузини. Това е така, защото 
европейското законодателство в областта на автомобилния транспорт е насочено само 
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към автобусните услуги, които се извършват с превозни средства, предназначени за 
транспорт на повече от осем пътници, както и към международното измерение на тези 
пазари. Така законодателството на ЕС относно достъпа до пазара на пътнически 
транспортни услуги, достъпа до професията на автомобилен превозвач или правилата, 
уреждащи времето за шофиране и почивка, не са приложими по отношение на 
таксиметровите услуги или услугите за превоз с лимузини.

В по-голямата част от случаите таксиметровите услуги се предлагат в местен или 
регионален мащаб; те обикновено не се извършват през граница. Съгласно принципа на 
субсидиарност тези услуги се регулират най-добре от националното или регионалното 
законодателство, или често дори на равнището на общините. Таксиметровите услуги и 
услугите за превоз с лимузини са изключени и от приложното поле на Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/EО от 12 декември 2006 г.)

Въпреки това, при регулирането на тези услуги и при прилагането на съответните 
национални правила, държавите-членки трябва да спазват общите принципи на правото 
на Общността, като принципа на пропорционалност и недопускане на дискриминация, 
основана на националност, както и на свободата на установяване.

Националните или местните правила, свързани с достъпа до пазара, които ограничават 
броя на издадените лицензи или въвеждат задължителни стандарти за опазване на 
околната среда, или технически стандарти за превозните средства, обикновено имат за 
цел да осигурят определено ниво на качество на услугите и поради това не 
противоречат на Договора, стига да отговарят на гореспоменатите принципи, т. е. да 
бъдат обосновани, пропорционални и прилагани на принципа на недопускане на 
дискриминация.

Заключения

Препоръчва се вносителят на петицията да бъде информиран, че законодателството на 
ЕС по отношение на достъпа до пазара на пътнически транспортни услуги или достъпа 
до професията на автомобилен превозвач не е приложимо по отношение на 
таксиметровите услуги или услугите за превоз с лимузини. Националните, 
регионалните и местните органи са свободни да регулират таксиметровите услуги и 
услугите за превоз с лимузини, стига да спазват общите принципи съгласно ДФЕС и да 
прилагат правилата на принципа на недопускане на дискриминация. По своята същност 
правилата, ограничаващи броя на издаваните лицензи, не противоречат на тези 
принципи.

Това, разбира се, не означава, че в случая вносителят на петицията не може да оспорва 
конкретните правила пред компетентните национални органи.


