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Temats: Lūgumraksts Nr. 0068/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Gabriel 
Benaroche, par taksometru pakalpojumu monopolu Parīzē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, taksometra šoferis Parīzē, norāda, ka Parīzes taksometru tīkls ir 
monopolizējis visu nozari, jo sniegt taksometru pakalpojumus tieši uz ielas var tikai tie 
automobiļi, kas ir reģistrēti šajā tīklā. Viņš apgalvo, ka šim tīklam turklāt ir monopols 
attiecībā uz telefoniskajiem taksometru pakalpojumiem. Viņš aicina atcelt ierobežojumus šajā 
nozarē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Taksometru pakalpojumi vai limuzīnu pakalpojumi ietver pasažieru pārvadāšanu ar 
vieglajām automašīnām, t. i., automašīnām, kas paredzētas ne vairāk kā astoņu pasažieru 
pārvadāšanai. Pakalpojums parasti tiek sniegts, pārvadājot nelielos attālumos, par samaksu.

Attiecībā uz šo pakalpojumu regulēšanu Eiropas līmenī ir jāņem vērā, ka nepastāv īpaši ES 
tiesību akti attiecībā uz taksometru vai limuzīnu pakalpojumiem. Tas ir tādēļ, ka Eiropas 
tiesību akti ceļu satiksmes jomā attiecas vienīgi uz autobusu pārvadājumiem, ko veic ar 
transportlīdzekļiem, kuri paredzēti vairāk nekā astoņu pasažieru pārvadāšanai, un uz šo tirgu 
starptautisko dimensiju. Tādējādi ES tiesību akti par piekļuvi pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu tirgum, par pārvadātāju profesionālas darbības veikšanu vai noteikumiem 
attiecībā uz vadīšanas laiku un atpūtas laikposmiem neattiecas uz taksometru vai limuzīnu 



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

LV                          Ārējais tulkojums

pakalpojumiem.

Lielākajā daļā gadījumu taksometru pakalpojumi tiek piedāvāti vietējā vai reģionālā mērogā, 
un kopumā tiem nav pārrobežu raksturs. Tādēļ saskaņā ar subsidiaritātes principu šos 
pakalpojumus vislabāk regulēt ar valstu vai reģionālajiem tiesību aktiem vai nereti pat 
pašvaldību līmenī. Taksometru vai limuzīnu pakalpojumi neietilpst arī Pakalpojumu 
direktīvas (2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK) jomā.

Tomēr, regulējot šos pakalpojumus un piemērojot attiecīgos valsts noteikumus, dalībvalstīm ir 
jāievēro Kopienas tiesību aktu vispārējie principi, piemēram, proporcionalitātes princips vai 
princips par diskriminācijas nepieļaušanu tautības dēļ, kā arī brīvība veikt uzņēmējdarbību. 

Valsts vai vietējie noteikumi par piekļuvi tirgum, ar ko ierobežo izsniegto licenču skaitu, vai 
noteikumi, ar ko paredz obligātus vides vai tehniskos standartus transportlīdzekļiem, parasti ir 
domāti, lai nodrošinātu noteiktu kvalitātes līmeni pakalpojumiem, un kā tādi nav pretrunā 
Līgumam, ja tie atbilst iepriekš minētajiem principiem, proti, ir pamatoti, samērīgi un tiek 
piemēroti bez diskriminācijas.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēju vēlams informēt par to, ka ES tiesību akti par piekļuvi pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumu tirgum vai pārvadātāju profesionālas darbības veikšanu neattiecas 
uz taksometru vai limuzīnu pakalpojumiem. Valstu, reģionālās vai vietējās varas iestādes var 
brīvi regulēt taksometru vai limuzīnu pakalpojumus, ja tajos tiek ievēroti vispārējie LESD 
principi un ja noteikumi tiek piemēroti bez diskriminācijas. Noteikumi, ar ko ierobežo 
izsniegto licenču skaitu, nav kā tādi pretrunā šiem principiem.

Tomēr tas, protams, neliedz lūgumraksta iesniedzējam konkrēto noteikumu sakarā vērsties pie 
kompetentajām valsts iestādēm.”


