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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Párizsban taxis, azt állítja, hogy a „Paris taxi” hálózat teljességgel 
monopolizálja az ágazatot, mivel csak az ehhez a hálózathoz tartozó gépkocsikat lehet 
közvetlenül leinteni az utcákon. Fenntartja továbbá, hogy a „Paris taxi” a telefonon rendelt 
kocsik felett is monopóliummal rendelkezik. A petíció benyújtója felszólít az ágazat 
deregulációjára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A taxi- vagy limuzinszolgáltatások személyszállítási szolgáltatásokat ölelnek fel 
személygépjárművekkel, azaz olyan járművekkel, amelyek legfeljebb nyolc utas szállítására 
alkalmasak. A szolgáltatást rendszerint rövid távon, díj ellenében nyújtják. 

E szolgáltatások európai szintű szabályozását illetően megjegyzendő, hogy a taxi- és 
limuzinszolgáltatásokkal nem foglalkozik külön uniós jogszabály. Ez azért van így, mert az 
európai közúti közlekedésre vonatkozó jogszabály csak az autóbusz-szolgáltatásokkal –
amelyet több mint nyolc utas szállítására alkalmas járművekkel végeznek –, valamint az ilyen 
piacok nemzetközi dimenziójával foglalkozik. Így a személyszállítási szolgáltatások piacára 
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való belépésről és a fuvarozói szakma megkezdéséről szóló uniós jogszabályok, illetve a 
vezetési időre és pihenőidőre vonatkozó szabályok nem alkalmazandók a taxi- és
limuzinszolgáltatásokra.

Az esetek túlnyomó többségében a taxiszolgáltatásokat helyi és regionális szinten nyújtják, 
határokon átnyúló összefüggésben általában nem folytatnak ilyen tevékenységet. A 
szubszidiaritás elvével összhangban e szolgáltatásokat nemzeti vagy regionális jogszabállyal, 
illetve gyakran önkormányzati szinten lehet a legjobban szabályozni. A taxi- és 
limuzinszolgáltatások egyúttal kívül esnek a szolgáltatási irányelv hatályán is (a 2006. 
december 12-i 2006/123/EK irányelv).

Azonban e szolgáltatások szabályozásakor, valamint az idevágó nemzeti szabályok 
alkalmazásakor a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jog általános elveit, 
mint például az arányosság elvét és az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalmát, 
valamint a letelepedés szabadságát. 

A piacra jutásra vonatkozó nemzeti vagy helyi szabályoknak, amelyek korlátozzák a kiadott 
engedélyek számát, illetve kötelező környezetvédelmi vagy műszaki előírásokat állapítanak 
meg a járművekre vonatkozóan, rendszerint az a célja, hogy biztosítsák a szolgáltatási 
minőség bizonyos színvonalát, és ebben a minőségükben nem összeegyeztethetetlenek a 
Szerződéssel, feltéve, hogy eleget tesznek a fent említett elveknek, azaz indokoltnak és 
arányosnak bizonyulnak, továbbá nem megkülönböztető módon alkalmazzák őket.

Következtetések

Javasoljuk a petíció benyújtójának tájékoztatását arról, hogy a személyszállítási szolgáltatások 
piacára való belépésről és a fuvarozói szakma megkezdéséről szóló uniós jogszabályok nem 
alkalmazandók a taxi- és limuzinszolgáltatásokra. A nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok 
szabadon szabályozhatják a taxi- vagy limuzinszolgáltatásokat, feltéve, hogy tiszteletben 
tartják az EUMSz. általános elveit, és a szabályokat megkülönböztetés nélkül alkalmazzák. A 
kiadott engedélyek számát korlátozó szabályok önmagukban nem összeegyeztethetetlenek 
ezekkel az elvekkel.

Mindez azonban természetesen nem akadályozza a petíció benyújtóját abban, hogy a szóban 
forgó egyedi szabályokat az illetékes nemzeti hatóságok elé tárja.


