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Θέμα: Αναφορά 0068/2010, του Gabriel Benaroche, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το μονοπώλιο στην υπηρεσία ταξί στο Παρίσι.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, που είναι οδηγός ταξί στο Παρίσι, δηλώνει ότι ο τομέας μονοπωλείται εντελώς 
από τα ταξί του Παρισιού, τα οποία έχουν το μονοπώλιο των αυτοκινήτων που καλούνται 
απευθείας στο δρόμο, αλλά επίσης, κατά τη γνώμη του, τα ταξί του Παρισιού μονοπωλούν τα 
αυτοκίνητα που κλείνονται τηλεφωνικώς. Επιδιώκει την ελευθέρωση του τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι υπηρεσίες ταξί ή οι υπηρεσίες πολυτελών οχημάτων περιλαμβάνουν επίσης τη μεταφορά 
επιβατών με επιβατικά οχήματα, ήτοι οχήματα εξοπλισμένα για τη μεταφορά έως και οκτώ 
επιβατών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατά κανόνα για την πραγματοποίηση μικρών 
αποστάσεων έναντι καταβολής κομίστρου. 

Όσον αφορά τη ρύθμιση των εν λόγω υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να καλύπτει ειδικά τις υπηρεσίες ταξί ή 
πολυτελών οχημάτων. Αυτό συμβαίνει, διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις οδικές 
μεταφορές αφορά μόνον τις υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, που 
διεξάγονται με οχήματα με σκοπό τη μεταφορά άνω των οκτώ επιβατών, καθώς και τη διεθνή 
διάσταση των εν λόγω αγορών. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, την πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα ή 
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τους κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης δεν ισχύουν για τις 
υπηρεσίες ταξί ή πολυτελών οχημάτων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες ταξί παρέχονται σε τοπική ή περιφερειακή 
κλίμακα· δεν διεξάγονται γενικά πέραν των συνόρων. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι εν λόγω υπηρεσίες ρυθμίζονται συνεπώς καλύτερα από την εθνική ή την 
περιφερειακή νομοθεσία, ή πολλές φορές ακόμη και σε επίπεδο δήμων. Οι υπηρεσίες ταξί ή 
πολυτελών οχημάτων εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2006).

Εντούτοις, κατά τη ρύθμιση των εν λόγω υπηρεσιών και κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων 
εθνικών κανόνων, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, 
όπως την αρχή της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω εθνικότητας, 
καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης. 

Οι εθνικοί ή τοπικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, οι οποίοι περιορίζουν 
τον αριθμό των εκδιδόμενων αδειών ή θέτουν υποχρεωτικά περιβαλλοντικά ή τεχνικά 
πρότυπα για τα οχήματα, αποσκοπούν συνήθως στη διασφάλιση ενός ορισμένου επιπέδου 
ποιότητας των υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν αντιβαίνουν στη Συνθήκη, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνοι με τις ανωτέρω αρχές, δηλαδή αποδεικνύονται ότι είναι 
αιτιολογημένοι, αναλογικοί και εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

Συμπεράσματα

Συνιστάται να ενημερωθεί ο αναφέρων ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση 
στην αγορά υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ή για την πρόσβαση στο επάγγελμα του 
μεταφορέα δεν ισχύει στην περίπτωση των υπηρεσιών ταξί ή πολυτελών οχημάτων. Οι 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές είναι ελεύθερες να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες ταξί ή 
πολυτελών οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις γενικές αρχές της ΣΛΕΕ και ότι οι 
κανόνες εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Οι κανόνες που περιορίζουν 
τον αριθμό των εκδιδόμενων αδειών, ως εκ τούτου, δεν αντιβαίνουν στις εν λόγω αρχές.

Εντούτοις, το γεγονός αυτό δεν παρεμποδίζει ασφαλώς τον αναφέροντα να προσφύγει στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές για τους εν λόγω κανόνες.


