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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0068/2010 adresată de Gabriel Benaroche, de cetățenie franceză, 
privind monopolul asupra serviciilor de taximetrie în Paris

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, taximetrist la Paris, afirmă că sectorul respectiv este complet monopolizat de 
către rețeaua de taximetrie din Paris, dat fiind faptul că numai autovehiculele înregistrate în 
această rețea pot fi preluate direct din stradă. În opinia sa, rețeaua de taximetrie din Paris 
aplică monopol și asupra serviciilor de taximetrie solicitate prin telefon. Solicită 
dereglementarea sectorului respectiv.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Serviciile de taximetrie ori cele care au ca obiect transportul cu limuzinele cuprind transportul 
pasagerilor cu vehicule pentru pasageri, respectiv vehicule echipate pentru a transporta un 
număr de maxim opt pasageri. Serviciul este de obicei prestat pe distanțe scurte contra unei 
sume de bani. 

În ceea ce privește reglementarea acestor servicii la nivel european, trebuie remarcat faptul că 
nu există o legislație europeană specifică care să acopere sfera serviciilor de taximetrie și pe 
cele referitoare la transportul cu limuzina. Situația se prezintă astfel deoarece legislația 
europeană referitoare la transportul rutier se adresează exclusiv serviciilor prestate cu 
autobuze și autocare, respectiv cu vehicule echipate pentru transportul a mai mult de opt 
pasageri, cât și deoarece astfel de piețe au o dimensiune internațională.  Prin urmare, legislația 
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UE privind accesul pe piața serviciilor de transport pentru pasageri, accesul la profesia de 
operator de transport sau regulile referitoare la perioadele de condus și cele de odihnă nu se 
aplică serviciilor de taximetrie ori celor referitoare la transportul cu limuzina.

În marea majoritate a cazurilor, serviciile de taximetrie sunt oferite la o scară regională ori 
locală, nefiind în general prestate transfrontalier. În consecință, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, aceste servicii sunt cel mai bine reglementate de către legislația națională ori 
regională sau de multe ori la nivelul municipalităților. Serviciile referitoare la transportul cu 
limuzina ori serviciile de taximetrie sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare a 
Directivei serviciilor (Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006).

Cu toate acestea, atunci când reglementează aceste servicii și când aplică normele naționale, 
statele membre trebuie să respecte principiile generale ale dreptului comunitar, precum 
principiul proporționalității, al interzicerii discriminării pe criterii de naționalitate, dar și 
principiul libertății de stabilire. 

Normele locale sau naționale referitoare la accesul pe piață limitează numărul de autorizații 
emise sau instituie standarde obligatorii de mediu sau de ordin tehnic pentru vehicule și 
urmăresc în mod normal să asigure un anumit nivel de calitate a serviciilor și nu sunt 
incompatibile prin ele însele cu tratatul, cu condiția ca acestea să se supună principiilor 
menționate anterior, respectiv să se dovedească a fi justificate, proporționale și aplicate pe 
baze nediscriminatorii.

Concluzii

Se recomandă ca petiționarul să fie informat că legislația UE referitoare la accesul pe piața 
serviciilor de transport pentru pasageri ori accesul la profesia de operator de transport nu se 
aplică serviciilor de taximetrie ori acelora care au ca obiect transportul cu limuzina. 
Autoritățile naționale, regionale sau locale sunt libere să reglementeze serviciile de taximetrie 
sau serviciile de transport cu limuzina cu condiția de a respecta principiile generale ale TFUE 
și de a aplica normele pe baze nediscriminatorii. Normele care limitează numărul de 
autorizații eliberate nu sunt prin ele însele incompatibile cu aceste principii.

Cu toate acestea, acest lucru nu îl împiedică pe petiționar să sesizeze autoritățile naționale 
competente în privința normelor specifice în cauză.


