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Vetoomus nro 1015/2001, Cathy Darling, Irlannin kansalainen, Families Advocate Immediate 
Redress (epäkohtien välitöntä korjaamista ajava) − FAIR -yhdistyksen puolesta, 
taksielinkeinon sääntelyn purkamisesta Irlannissa 
 
1. Yhteenveto vetoomuksesta 
 
Vetoomuksen esittäjät vastustavat Irlannin hallituksen päätöstä vapauttaa taksielinkeino 
sääntelystä mielivaltaisella ja huonosti suunnitellulla tavalla. Vetoomuksen esittäjät ovat 
kärsineet sen seurauksena huomattavia taloudellisia menetyksiä ja vastoinkäymisiä.  
 
2. Käsiteltäväksi ottaminen 
 
Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. maaliskuuta 2002. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 175 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
 
3. Komission vastaus, saatu 23. elokuuta 2002 
 
Komissio on saanut Euroopan parlamentin jäseneltä Gerard Collinsilta samaa aihetta 
käsittelevän kirjeen, joka on päivätty 12. lokakuuta 2001 ja jonka liitteenä Collins lähetti 
kopion tästä FAIR-yhdistyksen vetoomuksesta. 
 
Tutkittuaan vetoomuksessa esitettyä asiaa komissio vastasi 29. marraskuuta 2001 päivätyllä 
kirjeellään, että taksialan sääntelyn purkaminen on kansallinen asia, joka ei 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kuulu olemassa olevan yhteisön oikeuden soveltamisalaan. 
 
Näin ollen komissio vastasi, ettei se voi puuttua asiaan, sillä oikeudellista perustetta ei ole. 
 
4. Kirjallinen vahvistus tiedoille, jotka komissio antoi suullisesti kokouksessa 22.–

23. tammikuuta 2003 (jossa vetoomuksen käsittely päätettiin), saatu 30. tammikuuta 
2003 

 
Vetoomuksen esittäjät vastustavat Irlannin hallituksen marraskuussa 2000 tekemää päätöstä 
purkaa taksielinkeinon sääntely mielivaltaisella ja huonosti suunnitellulla tavalla. Toimen 
seurauksena vetoomuksen esittäjät ovat kärsineet huomattavia taloudellisia tappioita. 
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23. elokuuta 2002 antamassaan tiedonannossa komissio ilmoitti, että taksialan sääntelyn 
purkaminen on kansallinen asia, joka ei kuulu nykyisen yhteisön oikeuden soveltamisalaan. 
Toisin sanoen yhteisön tasolla toteutettavien toimenpiteiden puuttumisen vuoksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät tämän kaltaisen 
toiminnan järjestelyihin. On kuitenkin selvää, että kansallisten viranomaisten on noudatettava 
toimissaan yhteisön oikeutta. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että "vaikka tietty asia 
kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niiden on käytettävä tätä toimivaltaansa yhteisön 
oikeutta noudattaen"1. 
 
Tässä asiassa ei näytä siltä, että Irlannin viranomaisten marraskuussa 2000 hyväksymät 
sääntelyn purkamistoimet olisivat olleet ristiriidassa yhteisön oikeuden periaatteiden kanssa. 
Tarkemmin sanottuna toimissa ei ole mitään viitteitä kansalaisuuteen tai henkilöiden tai 
yritysten toimipaikkaan perustuvasta syrjinnästä. 
 
Ottamatta kantaa tapaan, jolla sääntelyn purkaminen on toteutettu, tai toimenpiteen 
seurauksiin on kuitenkin todettava, että toimenpide helpottaa muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten pääsyä Irlannin taksiliikennemarkkinoille. Toimenpide on siten 
EY:n perustamissopimuksen 71 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisen yhteisen 
liikennepolitiikan luomiseen liittyvien tavoitteiden ja erityisesti EY:n perustamissopimuksen 
43 artiklan mukaisen sijoittautumisvapauden periaatteen mukainen. Irlannin korkein oikeus 
oli asiasta samaa mieltä 13. lokakuuta 2000 antamassaan tuomiossa, jossa päätettiin Irlannin 
taksilupien myöntämistä koskevista säädöksistä. Kyseisiä säädöksiä sovellettiin siihen saakka, 
kun sääntelyn purkamistoimet hyväksyttiin marraskuussa 2000. Ottamatta kantaa 
tuomioistuimen tulkinnan yhdenmukaisuuteen yhteisön oikeuden kanssa komissio toteaa, että 
tuomioistuin katsoi tuomiota annettaessa voimassa olleen, takseihin sovellettavan Irlannin 
lainsäädännön olevan ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan kaikenlaisen 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltävän periaatteen kanssa. Tuomioistuin katsoi, että 
Irlannin lainsäädäntö, jossa säädettiin taksinkuljettajan ammatin harjoittamiseksi vaaditun 
luvan myöntämistä koskevista rajoituksista, kohteli muiden jäsenvaltioiden kansalaisia 
tiukemmin kuin Irlannin kansalaisia. 
 
Komissio ei ole saanut Irlannin viranomaisilta käsiteltävänä olevaa vetoomusta koskevia 
asiakirjoja. 
 
Yhteenvetona komissio katsoo, että vetoomuksen esittäjien kertomat seikat kuuluvat Irlannin 
viranomaisten toimivaltaan yhteisön lainsäädännön puitteissa. Ottamatta kantaa Irlannin 
toteuttamien taksialan sääntelyn purkamistoimien sopivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ei 
komissio näe sille esitetyssä vetoomuksessa olevan viitteitä siitä, että toimenpiteet olisivat 
ristiriidassa yhden yhteisön oikeuden periaatteen kanssa. 
 

                                                           
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 5. marraskuuta 2002. Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian 
ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta, asia C-466/98, 41 kohta. 


