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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0068/2010, którą złożył Gabriel Benaroche (Francja) w sprawie 
monopolu na usługi taksówkowe w Paryżu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, pracujący w Paryżu jako taksówkarz, podkreśla, że cała branża usług 
taksówkowych jest zmonopolizowana przez paryską sieć taksówkową, ponieważ tylko 
pojazdy zarejestrowane w tej sieci mogą być zatrzymywane bezpośrednio na ulicy. Utrzymuje 
on, że sieć ta ma ponadto monopol na usługi taksówkowe zamawiane przez telefon. 
Składający petycję wzywa do deregulacji przedmiotowej branży.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 kwietnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Usługi taksówkowe czy limuzynowe obejmują przewóz pasażerów pojazdami osobowymi, tj. 
pojazdami przystosowanymi do przewozu nie więcej niż ośmiu osób. Usługa ta jest 
zazwyczaj świadczona odpłatnie na krótkich dystansach. 

W odniesieniu do regulacji tych usług na szczeblu europejskim należy zauważyć, że nie 
istnieje prawodawstwo UE dotyczące usług taksówkowych czy limuzynowych. Jest to 
spowodowane tym, że europejskie prawodawstwo w sprawie transportu drogowego odnosi się 
tylko do przewozów autobusowych i autokarowych, które prowadzone są przy użyciu 
pojazdów do transportu więcej niż ośmiu pasażerów, oraz do rynków tych usług w wymiarze 
międzynarodowym. A zatem prawodawstwo UE w sprawie dostępu do rynku usług w 
zakresie przewozów pasażerskich, dostępu do zawodu przewoźnika czy zasad regulujących 
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czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku kierowcy nie ma zastosowania wobec usług 
taksówkowych czy limuzynowych.

W ogromnej większości przypadków usługi taksówkowe oferowane są na skalę lokalną lub 
regionalną; zazwyczaj nie są one świadczone transgranicznie. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości najlepiej jest zatem, by usługi te były regulowane ustawodawstwem krajowym 
bądź regionalnym, a często nawet na szczeblu gminnym. Usługi taksówkowe i limuzynowe są 
też wyłączone z zakresu dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 
2006 r.).

Przy regulowaniu tych usług i stosowaniu odnośnych przepisów krajowych państwa 
członkowskie muszą jednak przestrzegać podstawowych zasad prawa wspólnotowego, takich 
jak zasada proporcjonalności i niedyskryminacji ze względu na narodowość, jak również 
zasada swobody przedsiębiorczości.  

W przepisach krajowych i lokalnych dotyczących dostępu do rynku ogranicza się liczbę 
wydawanych licencji i ustanawia obowiązkowe dla pojazdów normy środowiskowe bądź 
techniczne, co zazwyczaj ma na celu zapewnienie pewnego poziomu jakości usług i jako takie 
nie jest niezgodne z traktatem, pod warunkiem że przepisy te są zgodne ze wspomnianymi 
zasadami, tj. są uzasadnione, proporcjonalne i stosowane w niedyskryminujący sposób.

Wnioski

Zaleca się, by poinformować składającego petycję, że prawodawstwo UE w sprawie dostępu 
do rynku usług przewozów pasażerskich czy zawodu przewoźnika nie ma zastosowania 
wobec usług taksówkowych czy limuzynowych. Władze krajowe, regionalne i lokalne mogą 
swobodnie regulować usługi taksówkowe czy limuzynowe, przy założeniu że przestrzegają 
podstawowych zasad TFUE oraz że stosują je w niedyskryminujący sposób. Przepisy 
ograniczające liczbę wydawanych licencji nie są jako takie sprzeczne z tymi zasadami.

To jednak oczywiście nie uniemożliwia składającemu petycję zwrócenia się do właściwych 
organów krajowych w związku z omawianymi przepisami.


