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Betreft: Verzoekschrift 0068/2010, ingediend door Gabriel Benaroche (Franse 
nationaliteit), over het monopolie van de taxi in Parijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is taxichauffeur in Parijs en zegt dat de sector in zijn geheel gemonopoliseerd wordt 
door Parijse taxi's die niet alleen het monopolie hebben op de auto's die men direct op straat 
kan aanhouden, maar ook op de auto's die men kan bestellen per telefoon. Hij wil dat de 
sector geliberaliseerd wordt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht op grond 
van artikel 202, lid 6, van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Taxi- of limousinediensten omvatten het vervoer van passagiers met personenauto's, dat wil 
zeggen: voertuigen die zijn uitgerust voor het vervoer van maximaal acht personen. De dienst 
wordt normaal gesproken verleend over een korte afstand en tegen betaling van een 
vergoeding. 

Wat de regulering van deze diensten op Europees niveau betreft, moet worden opgemerkt dat 
er geen specifieke EU-wetgeving voor taxi- of limousinediensten bestaat. De reden hiervoor is 
dat de Europese wetgeving inzake het wegvervoer uitsluitend is gericht op autobus- en 
toeringcardiensten die worden verricht met voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van 
meer dan acht personen en op de internationale dimensie van dergelijke markten. De EU-
wetgeving waarin de toegang tot de markt voor personenvervoersdiensten, de toegang tot het 
beroep van vervoerondernemer en de rij- en rusttijden zijn geregeld, is bijgevolg niet van 
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toepassing op taxi- of limousinediensten.

In verreweg de meeste gevallen worden taxidiensten op lokaal of regionaal niveau 
aangeboden. Bij het verlenen van deze diensten worden dus in het algemeen geen 
geografische grenzen overschreden. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel worden deze 
diensten bijgevolg het beste bij nationale of regionale wetgeving geregeld en vaak heeft zelfs 
een gemeentelijke regeling de voorkeur. Taxi- of limousinediensten vallen ook buiten het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006).

Bij het reguleren van deze diensten en het toepassen van de desbetreffende nationale 
voorschriften, moeten de lidstaten echter de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, 
zoals het proportionaliteitsbeginsel en het beginsel van non-discriminatie op grond van 
nationaliteit, alsook de vrijheid van vestiging in acht nemen. 

Nationale of lokale voorschriften betreffende de toegang tot de markt waarbij beperkingen 
worden gesteld aan het aantal vergunningen dat wordt afgegeven of waarbij ten aanzien van 
de voertuigen verbindende technische of milieunormen worden opgelegd, zijn normaal 
gesproken bedoeld om een bepaald kwaliteitsniveau te verzekeren en als zodanig niet 
onverenigbaar met het Verdrag, mits voornoemde beginselen in acht worden genomen. Ze 
moeten dus gerechtvaardigd en proportioneel zijn en op non-discriminatoire wijze worden 
toegepast.

Conclusies

Aanbevolen wordt om aan indiener mee te delen dat de EU-wetgeving waarin de toegang tot 
de markt voor personenvervoersdiensten en de toegang tot het beroep van vervoerondernemer 
zijn geregeld, niet van toepassing is op taxi- of limousinediensten. Het staat nationale, 
regionale en lokale overheden vrij om taxi- of limousinediensten te reguleren, mits zij daarbij 
de algemene beginselen van het VWEU in acht nemen en de regels op non-discriminatoire 
wijze toepassen. Regels die beperkingen stellen aan het aantal vergunningen dat wordt 
afgegeven, zijn als zodanig niet in strijd met deze beginselen.

Maar dit belet indiener natuurlijk niet om de regels in kwestie ter beoordeling aan de 
bevoegde nationale instantie voor te leggen.


