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Andragende 1015/2001 af Cathy Darling, irsk statsborger, for foreningen "Families Advocate 
Immediate Redress - FAIR", om uregelmæssigheder inden for den irske taxibranche 

1. Sammendrag 

Andragerne protesterer mod uretfærdigheden i en irsk regeringsbeslutning om at liberalisere 
taxibranchen på en vilkårlig og fejlagtig måde. Som følge heraf har andragerne lidt 
betragtelige økonomiske tab og er kommet i økonomiske vanskeligheder.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. marts 2002). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 3). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. august 2002 

”Kommissionen har fået forelagt samme problem med skrivelse af 12. oktober 2001 fra 
Gerard Collins, MEP, som vedlagde en kopi af nærværende klage fra Irish Ladies Committee 
FAIR. 
 
Efter en undersøgelse af sagen svarede Kommissionen med skrivelse af 29. november 2001, 
at liberaliseringen af taxibranchen aktuelt er et nationalt anliggende, som i medfør af 
subsidiaritetsprincippet ikke hører under EU-rettens anvendelsesområde. 
 
Kommissionen har følgelig meddelt, at den grundet manglende retsgrundlag ikke er i stand til 
at gribe ind.” 
 
4. Skriftlig bekræftelse af den mundtlige redegørelse fra Kommissionen ved mødet den 

22. og den 23. januar 2003, under hvilket behandlingen af andragendet blev afsluttet, 
modtaget den 30. januar 2003   
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”Andragerne protesterer mod uretfærdigheden i en irsk regeringsbeslutning om at liberalisere 
taxibranchen på en vilkårlig og fejlagtig måde. Som følge heraf har andragerne lidt 
betragtelige økonomiske tab og er kommet i økonomiske vanskeligheder.   
 
Kommissionen har tidligere i sin meddelelse af 23. august 2002 anført, at liberaliseringen af 
taxibranchen aktuelt er et nationalt anliggende, som ikke hører under fællesskabsrettens  
anvendelsesområde.  Det vil sige, at det grundet manglen på fællesskabsforanstaltninger på 
området er op til medlemsstaterne at træffe de hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende 
organiseringen af denne type aktiviteter.  De foranstaltninger, som de nationale myndigheder 
træffer, skal naturligvis være i overensstemmelse med fællesskabsretten. Domstolen har da 
også anført, at ”Selv om et område henhører under medlemsstaternes kompetence, skal de dog 
udøve denne kompetence under overholdelse af fællesskabsretten”1. 
 
På baggrund heraf ser det ikke ud til, at de liberaliseringsforanstaltninger, som de irske 
myndigheder vedtog i november 2000 skulle være i strid med fællesskabsrettens principper.  
Disse foranstaltninger medfører ikke forskelsbehandling af privatpersoner eller virksomheder 
på grund af nationalitet eller forretningssted.   
 
Uden at udtale sig om den måde, hvorpå liberaliseringen har fundet sted, eller om dens 
konsekvenser, skal det fastslås, at denne foranstaltning bidrager til at fremme adgangen til 
markedet for taxikørsel i Irland for virksomheder, med hjemsted i andre medlemsstater.  
Foranstaltningen er derfor i overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet for 
indførelsen af en fælles transportpolitik, som fastsat i artikel 71 og frem i EF-traktaten, 
herunder navnlig princippet om etableringsfrihed i traktatens artikel 43. Højesteretten i Irland 
har også givet udtryk for dette synspunkt i sin dom af 13. oktober 2000 vedrørende den irske 
lovgivning om udstedelse af taxibevillinger, som var gyldige inden 
liberaliseringsforanstaltningerne blev truffet i november 2000. Uden her at komme ind på 
dommens forenelighed med fællesskabslovgivningen konstaterer Kommissionen, at 
domstolen vurderede, at den irske lovgivning, som var i kraft vedrørende taxier på tidspunktet 
for domsafsigelsen, var i strid med princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af 
nationalitet, som fastsættes i EF-traktatens artikel 12.  Domstolen vurderede, at den irske 
lovgivning, som var meget restriktiv med hensyn til udstedelse af taxibevillinger, i højere grad 
berørte statsborgere fra andre medlemsstater end irske statsborgere.   
 
Kommissionen råder ikke over dokumenter fra de irske myndigheder om emnet i nærværende 
andragende. 
 
Kommissionen konkluderer, at de forhold, som andrageren fremfører, henhører under de irske 
myndigheders kompetenceområde under hensyntagen til fællesskabsretten.  Uden at det 
derved bedømmes, hvorvidt de irske foranstaltninger til liberalisering af taxibranchen er 
hensigtsmæssige eller rimelige, ser det ikke ud til, at de forhold, som Kommissionen gennem 
andragendet er blevet forelagt, skulle være i strid med fællesskabslovgivningens principper.” 
 

                                                           
1 De Europæiske Fællesskabers Domstol, 5. november 2002, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland, C-466/98, præmis 41. 


