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Sodba v zadevi C-320/16
Uber France SAS

Mediji in informacije

Države članice lahko prepovejo in kazensko sankcionirajo nezakonito izvajanje
dejavnosti prevoza v okviru storitve UberPop brez predhodne obvestitve Komisije o
predlogu zakona, ki za tako dejavnost določa kazenske sankcije

Družba francoskega prava Uber France prek aplikacije za pametni telefon zagotavlja storitev,
imenovano „UberPop“, s katero se nepoklicni vozniki, ki uporabljajo lastno vozilo, povežejo z
osebami, ki iščejo prevoz v mestu. V okviru storitve, ki se zagotovi prek te aplikacije, določi tarife,
nato pa od stranke pobere ceno za vsak prevoz (preden del te cene nakaže nepoklicnem vozniku)
in izda račune.
Družba Uber France je v postopku kazenskega pregona, ker je prek storitve UberPop organizirala
sistem za povezovanje strank z nepoklicnimi vozniki, ki proti plačilu zagotavljajo prevoz oseb z
vozili z manj kot desetimi sedeži. Družba Uber France trdi, da je francoska zakonodaja, ki je
podlaga za njen kazenski pregon, tehnično pravilo, ki se nanaša na storitve informacijske družbe v
smislu Direktive o tehničnih standardih in tehničnih predpisih.1 Ta direktiva državam članicam
nalaga, da Komisiji sporočijo vsak osnutek tehničnega zakona ali predpisa, ki določa tehnična
pravila o proizvodih in storitvah informacijske družbe, v nasprotnem primeru tega zakona ali
predpisa proti posameznikom ni mogoče uveljavljati. V obravnavani zadevi pa francoski organi
Komisiji niso sporočili zadevnih kazenskih predpisov, preden so začeli veljati. Družba Uber France
na podlagi tega sklepa, da je za zgoraj navedene obtožbe torej ni mogoče kazensko preganjati.
Tribunal de grande instance de Lille (višje sodišče v Lillu, Francija), ki odloča o zadevi, Sodišče
sprašuje, ali bi morali francoski organi Komisijo predhodno obvestiti o predlogu zakona.
Sodišče je v sodbi z današnjega dne razsodilo, da lahko države članice prepovejo in kaznujejo
nezakonito izvajanje dejavnosti prevoza, kot je UberPop, ne da bi morale Komisijo
predhodno obvestiti o predlogu zakona, ki za tako dejavnost določa kazenske sankcije.
Sodišče najprej spominja, da je 20. decembra lani v zadevi Uber Espagne2 razsodilo, da spada
storitev UberPop, ki se je opravljala v Španiji, na področje prevoza in da ni storitev
informacijske družbe v smislu Direktive. Po mnenju Sodišča je storitev UberPop, ki se opravlja
v Franciji, v bistvenem podobna storitvi iz Španije, kar pa mora preveriti tribunal de grande
instance de Lille (višje sodišče v Lillu).
Ker storitev UberPop torej ne spada na področje uporabe Direktive, je Sodišče razsodilo, da se
obveznost predhodne obvestitve Komisije, ki je določena s to direktivo, ne uporabi. Iz tega sledi,
da francoskim organom ni bilo treba predhodno obvestiti Komisije o predlogu zadevnega
kazenskega zakona.
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OBVESTILO: S predlogom za sprejetje predhodne odločbe lahko sodišča držav članic v zvezi s sporom, o
katerem odločajo, Sodišču predložijo vprašanja o razlagi prava Unije ali veljavnosti aktov Unije. Sodišče ne
odloči o nacionalnem sporu. Zadevo reši nacionalno sodišče v skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba je
enako zavezujoča za druga nacionalna sodišča, ki obravnavajo podoben problem.
Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.
Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.
Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
Posnetki z razglasitve sodbe so dostopni na „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106
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