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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αναφορά αριθ. 1015/2001, της κ. Cathy Darling, ιρλανδής υπηκόου, εκ μέρους του 
συλλόγου "Families Advocate Immediate Redress - FAIR" σχετικά με ανωμαλίες στους 
κανονισμούς για τον κλάδο των ταξί στην Ιρλανδία  

1. Περίληψη της αναφοράς 

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την άδικη, κατά την άποψή τους, απόφαση της ιρλανδικής 
κυβέρνησης για την απελευθέρωση του κλάδου των ταξί με αυθαίρετο τρόπο και κακό 
σχεδιασμό. Λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν, οι αναφέροντες υπέστησαν 
σημαντικές οικονομικές ζημίες.  

2. Παραδεκτό 

Κρίθηκε παραδεκτή στις 27 Μαρτίου 2002, και η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 175, παράγραφος 3, του Κανονισμού. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Αυγούστου 2002 

Η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει το ίδιο ζήτημα με επιστολή της 12ης Οκτωβρίου 2001 του 
κ. G. Collins, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος επισύναπτε σε αυτή 
αντίγραφο της παρούσας καταγγελίας της επιτροπής κυριών (Irish Ladies Committee) του 
συλλόγου FAIR. 
 
Κατόπιν ανάλυσης του θέματος, με επιστολή της 29ης Νοεμβρίου 2001,  η Επιτροπή 
απάντησε ότι η απελευθέρωση του κλάδου των ταξί συνιστά προς το παρόν εθνική 
αρμοδιότητα, η οποία, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απάντησε ότι δεν δύναται να παρέμβει, ελλείψει νομικής βάσης. 
 
4. Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά από την Επιτροπή 
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κατά τη συνεδρίαση της 22ας και 23ης Ιανουαρίου 2003, στη διάρκεια της οποίας 
περατώθηκε η εξέταση της αναφοράς, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2003 

 
Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την άδικη, κατά την άποψή τους, απόφαση της ιρλανδικής 
κυβέρνησης του Νοεμβρίου 2000 για την απελευθέρωση του κλάδου των ταξί με αυθαίρετο 
τρόπο και κακό σχεδιασμό. Λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν, οι αναφέροντες 
υπέστησαν σημαντικές οικονομικές ζημίες.   
 
Στην ανακοίνωσή της τής 23ης Αυγούστου 2002, η Επιτροπή είχε ήδη επισημάνει πως η 
απελευθέρωση του κλάδου των ταξί αποτελεί εθνικό ζήτημα και δεν εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιότητας του υπάρχοντος κοινοτικού δικαίου.  Με άλλα λόγια, λόγω απουσίας μέτρων 
σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων σχετικά με την οργάνωση αυτού του κλάδου δραστηριότητας. Βέβαια, είναι προφανές 
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές πρέπει να σέβονται το κοινοτικό δίκαιο.  
Το Δικαστήριο έχει μάλιστα διευκρινίσει ότι ακόμη και αν ένας τομέας ανήκει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα κράτη μέλη οφείλουν να ασκούν την αρμοδιότητα αυτή 
τηρώντας το κοινοτικό δίκαιο1. 
 
Από την άποψη αυτή, δεν φαίνεται τα μέτρα απελευθέρωσης που θέσπισαν οι ιρλανδικές 
αρχές τον Νοέμβριο του 2000 να αντίκεινται σε κάποια από τις αρχές του κοινοτικού δικαίου. 
Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται καμία διάκριση λόγω εθνικότητας ή τόπου 
εγκατάστασης των ατόμων ή των επιχειρήσεων.   
 
Χωρίς να κρίνεται ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε η απελευθέρωση και οι συνέπειές της, 
πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι αυτό το μέτρο συμβάλλει στη διευκόλυνση στην πρόσβαση 
στην ιρλανδική αγορά μεταφορών μέσω ταξί για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε 
άλλα κράτη μέλη. Αυτό το μέτρο είναι κατά συνέπεια σύμφωνο με τους στόχους που 
συνδέονται με την κατάρτιση μιας κοινής πολιτικής μεταφορών όπως προβλέπονται στα 
Άρθρα 71 και ακόλουθα της Συνθήκης ΕΚ, και πιο συγκεκριμένα με την αρχή της ελεύθερης 
εγκατάστασης του Άρθρου 43 της Συνθήκης ΕΚ.  Εξάλλου, με αυτούς τους όρους 
εκφράστηκε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας στην απόφασή του της 13ης Οκτωβρίου 
2000, σχετικά με την ιρλανδική νομοθεσία για τη χορήγηση αδειών ταξί που ήταν 
εφαρμοστέα πριν θεσπιστούν τα μέτρα απελευθέρωσης το Νοέμβριο του 2000.  Χωρίς να 
θέλει στο σημείο αυτό να σχολιάσει το βαθμό συμμόρφωσης της ερμηνείας του Δικαστηρίου 
με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Δικαστήριο θεώρησε πως η 
εφαρμοστέα ιρλανδική ρύθμιση στα ταξί τη στιγμή της εξέτασης της υπόθεσης ήταν αντίθετη 
με την αρχή της απαγόρευσης κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας, που περιέχεται στο Άρθρο 12 
της Συνθήκης ΕΚ. Το Δικαστήριο πράγματι θεώρησε ότι η ιρλανδική νομοθεσία, που 
προέβλεπε πολύ περιοριστικές προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για την άσκηση του 
σχετικού επαγγέλματος, επηρέαζε σε μεγαλύτερο βαθμό τους υπηκόους άλλων κρατών μελών 
σε σχέση με τους ιρλανδούς υπηκόους.   
 
Η Επιτροπή δεν έχει λάβει από τις ιρλανδικές αρχές έγγραφα σχετικά με την εν λόγω 
αναφορά. 
 
Τέλος,  η Επιτροπή θεωρεί ότι τα γεγονότα που αφηγούνται οι αναφέροντες εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των ιρλανδικών αρχών στο πλαίσιο του σεβασμού του κοινοτικού δικαίου.  
Χωρίς να προδικάζεται η καταλληλότητα και ο δίκαιος χαρακτήρας των μέτρων που θέσπισε 
                                                           
1 ΔΕΚ, 5 Νοεμβρίου 2002, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της  Βόρειας 
Ιρλανδίας, C-466/98, σημείο 41 
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η Ιρλανδία για την απελευθέρωση του τομέα των ταξί, δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία 
στην υποβληθείσα αναφορά από τα οποία να προκύπτει ότι τα μέτρα αυτά αντίκεινται σε 
κάποια από τις αρχές του κοινοτικού δικαίου. 
 


