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Om: Andragende 0068/2010 af Gabriel Benaroche, fransk statsborger, om 
taxamonopolet i Paris

1. Sammendrag

Andrageren er taxichauffør i Paris og hævder, at sektoren er fuldstændig monopoliseret af 
taxierne fra Paris, som har monopol på at samle kunder op direkte på gaden, men som 
samtidig ifølge andrageren også praler af at have monopol på at kunne bestilles telefonisk.
Han ønsker en liberalisering af sektoren.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Taxi- og limousinetjenester omfatter passagertransport med personbiler, dvs. køretøjer 
udstyret til at transportere højst otte passagerer. Tjenesten ydes normalt på korte afstande mod 
betaling af et gebyr. 

Disse tjenester er ikke reguleret på EU-niveau af en specifik EU-lovgivning, som dækker taxi-
og limousinetjenester. Det skyldes, at europæisk vejtransportlovgivning kun omfatter bus- og 
rutebiltjenester, som gennemføres med køretøjer til transport af mere end otte passagerer, og 
den internationale dimension af sådanne markeder. Derfor finder EU-lovgivningen om adgang 
til markedet for passagertransporttjenester, adgang til udøvelse af vejtransportvirksomhed og 
reglerne om køre- og hviletid ikke anvendelse på taxi- og limousinetjenester.

I langt de fleste tilfælde tilbydes taxitjenester på lokalt eller regionalt plan. De gennemføres 



PE448.719v01-00 2/2 CM\829531DA.doc

DA

normalt ikke på tværs af grænserne. Disse tjenester reguleres således i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet bedst ved national eller regional lovgivning eller ofte endog på kommunalt 
plan. Taxi- og limousinetjenester er også udelukket fra tjenesteydelsesdirektivets 
anvendelsesområde (direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006).

Medlemsstaterne skal imidlertid, når de regulerer disse tjenester og anvender de respektive 
nationale regler, overholde de generelle principper i fællesskabslovgivningen, som f.eks. 
princippet om proportionalitet og forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet samt 
etableringsfriheden. 

Formålet med nationale eller lokale regler for adgangen til markedet, som begrænser det 
udstedte antal licenser eller fastsætter obligatoriske miljømæssige eller tekniske standarder for 
køretøjerne, er normalt at sikre et vist kvalitetsniveau for tjenesterne, og de er ikke som sådan 
uforenelige med traktaten, forudsat at de opfylder de ovennævnte principper, dvs. at de er 
berettigede, forholdsmæssige og anvendes på et ikkediskriminerende grundlag.

Konklusioner

Det anbefales, at andrageren oplyses om, at EU-lovgivningen om adgang til markedet for 
passagertransporttjenester eller adgang til udøvelse af vejtransportvirksomhed ikke finder 
anvendelse på taxi- og limousinetjenester. De nationale, regionale eller lokale myndigheder 
kan frit regulere taxi- og limousinetjenester, forudsat at de overholder de generelle principper 
i TEUF, og at reglerne anvendes på et ikkediskriminerende grundlag. Regler, der begrænser 
antallet af udstedte licenser, er ikke i sig selv uforenelige med disse principper.

Dette forhindrer dog selvfølgelig ikke andrageren i at forelægge de nævnte regler for de 
kompetente nationale myndigheder."


