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Arrest in zaak C-320/16
Uber France SAS

Pers en Voorlichting

De lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten in het kader van
de UberPop-dienst verbieden en bestraffen zonder voorafgaande kennisgeving aan
de Commissie van het wetsontwerp tot strafbaarstelling van een dergelijke
uitoefening.

Het Franse bedrijf Uber France biedt via een applicatie voor smartphones de dienst Uber Pop aan,
waarmee het niet-professionele chauffeurs die gebruik maken van hun eigen voertuig in contact
brengt met mensen die binnen de stad wensen te worden vervoerd. In het kader van de door
middel van deze applicatie verleende dienst stelt Uber France de tarieven vast, int het de prijs van
elke reis bij de klant (voordat een deel ervan aan de niet-professionele chauffeur van het voertuig
wordt betaald) en maakt het facturen op.
Uber France wordt strafrechtelijk vervolgd omdat het via UberPop een systeem heeft opgezet om
klanten in contact te brengen met niet-professionele chauffeurs die mensen tegen betaling
vervoeren met voertuigen met minder dan tien zitplaatsen. Uber France betoogt dat de Franse
wettelijke regeling op grond waarvan het wordt vervolgd, een technisch voorschrift vormt
betreffende een dienst van de informatiemaatschappij in de zin van de richtlijn inzake technische
normen en voorschriften1. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om elk ontwerp van wet of
regelgeving tot vaststelling van technische voorschriften betreffende producten en diensten van de
informatiemaatschappij bij de Commissie aan te melden. Indien de lidstaten dit niet doen, kunnen
zij die wet of regelgeving later niet tegen particulieren inroepen. In het onderhavige geval hebben
de Franse autoriteiten de betrokken strafwetgeving niet bij de Commissie aangemeld voordat deze
werd uitgevaardigd. Uber France leidt hieruit af dat het derhalve niet voor bovengenoemde
tenlasteleggingen kan worden vervolgd.
Nadat de zaak bij hem aanhangig was gemaakt, heeft de Tribunal de grande instance de Lille
(rechter in eerste aanleg Lille, Frankrijk) het Hof van Justitie gevraagd of de Franse autoriteiten al
dan niet verplicht waren het wetsontwerp vooraf bij de Commissie aan te melden.
In zijn arrest van vandaag oordeelt het Hof dat de lidstaten de illegale uitoefening van een
vervoersactiviteit zoals UberPop kunnen verbieden en bestraffen zonder voorafgaande
kennisgeving aan de Commissie van het wetsontwerp tot strafbaarstelling van een
dergelijke uitoefening.
Het Hof herinnert er in de eerste plaats aan dat het op 20 december jongstleden in de zaak Uber
Spanje2 heeft geoordeeld dat de in Spanje aangeboden UberPop-dienst onder het vervoersbeleid
valt en geen dienst van de informatiemaatschappij in de zin van de richtlijn vormt. Volgens
het Hof is de UberPop-dienst die in Frankrijk wordt aangeboden in wezen identiek aan de
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UberPop-dienst die in Spanje wordt aangeboden, hetgeen door de Tribunal de grande instance de
Lille dient te worden nagegaan.
Aangezien de UberPop-dienst aldus niet onder de richtlijn valt, concludeert het Hof dat de in die
richtlijn neergelegde verplichting van voorafgaande kennisgeving aan de Commissie niet van
toepassing is. Hieruit volgt dat de Franse autoriteiten niet verplicht waren het betrokken
wetsontwerp van tevoren bij de Commissie aan te melden.
NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof.
Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te
nemen van een soortgelijk probleem.
Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
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