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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra taksi vairuotojas Paryžiuje ir teigia, kad šį sektorių yra visiškai 
monopolizavę „Paryžiaus taksi“, į jų automobilius galima įsėsti tiesiog gatvėje. Be to, pasak 
peticijos pateikėjo, bendrovė dar reklamuojasi kaip telefonu iškviečiamų automobilių 
monopolininkė. Jis norėtų, kad šis sektorius būtų liberalizuotas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Taksi paslaugoms ar limuzinų paslaugoms priskiriamas keleivių vežimas keleivinėmis 
transporto priemonėmis, t. y. transporto priemonėmis, skirtoms vežti ne daugiau aštuonių 
keleivių. Paprastai šios paslaugos už užmokestį teikiamos trumpus nuotolius vežamiems 
keleiviams.

Kalbant apie šių paslaugų reguliavimą Europos lygmeniu, privalu atkreipti dėmesį į tai, kad 
nėra konkrečių ES teisės aktų, į kuriuos būtų įtrauktos taksi arba limuzinų paslaugos. Taip yra 
todėl, kad Europos kelių transporto teisės aktai taikytini tik autobusų ir tolimojo susisiekimo 
autobusų paslaugoms, kurios teikiamos naudojant daugiau nei aštuoniems keleiviams vežti 
skirtas transporto priemones, ir tarptautiniam tokių rinkų aspektui. Taigi taksi ar limuzinų 
paslaugoms netaikomi ES teisės aktai dėl keleivinio transporto paslaugas teikiančių asmenų 
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patekimo į rinką ir dėl galimybės vykdyti profesinę vežimo kelių transportu veiklą bei 
vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių taisyklės.

Daugeliu atvejų taksi paslaugos siūlomos vietos arba regionų lygmeniu; jos paprastai 
neteikiamos tarpvalstybiniu lygmeniu. Todėl, remiantis subsidiarumo principu, šias paslaugas 
geriausia reglamentuoti valstybių narių ar regionų teisės aktais ar netgi savivaldybių 
lygmeniu. Taksi ar limuzinų paslaugos taip pat neįtrauktos į Paslaugų direktyvos (2006 m. 
gruodžio 12 d. Direktyvos 2006/123/EB) taikymo sritį.

Vis dėlto reguliuodamos šias paslaugas ir taikydamos atitinkamas nacionalines taisykles 
valstybės narės turi laikytis bendrųjų Bendrijos teisės principų, kaip antai proporcingumo ir 
nediskriminavimo pilietybės pagrindu principų bei įsisteigimo laisvės.

Nacionalinės ar vietos lygmens taisyklės dėl patekimo į rinką, kuriose ribojamas išduodamų 
licencijų skaičius arba nustatomi transporto priemonėms privalomi aplinkos arba techniniai 
standartai, paprastai skirtos tam tikram paslaugų kokybės lygiui užtikrinti ir, jeigu jose 
laikomasi pirmiau minėtų principų, t. y. jeigu jos pagrįstos, proporcingos ir taikomos laikantis 
nediskriminavimo principo, jos savaime nėra nesuderinamos su Sutartimi.

Išvados

Rekomenduojama pranešti peticijos pateikėjui, kad taksi ar limuzinų paslaugoms netaikomi 
ES teisės aktai dėl keleivinio transporto paslaugas teikiančių asmenų patekimo į rinką ar dėl 
galimybės vykdyti profesinę vežimo kelių transportu veiklą. Nacionalinės, regionų ar vietos 
valdžios institucijos gali laisvai reguliuoti taksi ar limuzinų paslaugas, jeigu jos laikosi 
bendrųjų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principų ir jeigu taisyklės taikomos 
laikantis nediskriminavimo principo. Taisyklės, kuriose ribojamas išduodamų licencijų 
skaičius, savaime nėra nesuderinamos su šiais principais.

Vis dėlto peticijos pateikėjui, žinoma, nedraudžiama kreiptis į kompetentingas nacionalines 
valdžios institucijas, kad jos priimtų sprendimą dėl konkrečių svarstomų taisyklių.“


