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MEDEDELING AAN DE LEDEN 

Verzoekschrift 1015/2001, ingediend door Cathy Darling (Ierse nationaliteit), namens de 
vereniging "Families Advocate Immediate Redress – FAIR (Gezinnen vóór onmiddellijke 
schadeloosstelling) over de deregulering van de taxisector in Ierland 

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indieners protesteren tegen de onjuiste beslissing van de Ierse regering om de taxisector op een 
willekeurige en ondoordachte manier te dereguleren. Tengevolge hiervan hebben indieners 
aanzienlijke verliezen geleden en is er ernstige schade toegebracht. 

2. Ontvankelijkheid 

Ontvankelijk verklaard op 27 maart 2002. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 175, lid 3 van het reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 augustus 2002 

Ook het EP-lid G. Collins heeft deze kwestie bij de Commissie in zijn brief d.d. 12 oktober 2001 
aangekaart. Bij zijn brief had hij een afschrift van de onderhavige klacht gevoegd. 
 
In haar brief van 29 november 2001 heeft de Commissie na het vraagstuk te hebben geanalyseerd 
geantwoord dat de liberalisering van de taxisector een nationaal probleem is dat op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel niet onder het toepassingsgebied van het communautaire recht valt. 
 
De Commissie heeft derhalve geantwoord dat zij bij gebrek aan een rechtsgrondslag niet 
tussenbeide kan komen. 
 
4. Schriftelijke bevestiging van de mondeling door de Commissie verstrekte informatie op 
de vergadering van 22/23 januari 2003, waarop de behandeling van het verzoekschrift werd 
afgesloten, ontvangen op 30 januari 2003 
 
Indieners protesteren tegen de oneerlijkheid van een besluit van de Ierse regering van 
november 2000 betreffende deregulering van de taxisector. Zij vinden het een arbitrair en slecht 
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besluit. Indieners hebben aanzienlijke financiële verliezen geleden als gevolg van dit besluit. 
 
In haar mededeling van 23 augustus 2002 heeft de Commissie reeds aangegeven dat 
liberalisering van de taxisector een nationale aangelegenheid is die niet onder de toepassing van 
het bestaande communautaire recht valt, m.a.w. bij het ontbreken van communautaire regels is 
het aan de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen voor het organiseren van deze 
activiteiten. Dit neemt niet weg dat de autoriteiten in hun besluiten wel het Gemeenschapsrecht 
moeten eerbiedigen. Het Europese Hof van Justitie heeft hierover gezegd dat "zelfs als een 
kwestie onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, moeten deze in de uitoefening van deze 
bevoegdheid het Gemeenschapsrecht eerbiedigen"1. 
 
In dit verband wijst niets erop dat de door de Ierse autoriteiten in november 2000 vastgestelde 
dereguleringsmaatregelen indruisen tegen de beginselen van het Gemeenschapsrecht. Meer in het 
bijzonder kan worden gesteld dat deze maatregelen geen enkele discriminatie bevatten op grond 
van nationaliteit of plaats van vestiging van personen of bedrijven. 
 
Zonder een oordeel te willen vellen over de wijze waarop de deregulering ten uitvoer is gelegd 
en de gevolgen hiervan, kan voorts worden gesteld dat deze maatregel bijdraagt tot een betere 
toegang tot het taxivervoer in Ierland voor in andere lidstaten gevestigde bedrijven. Deze 
maatregel is derhalve in overeenstemming met de doelstellingen in het kader van het 
gemeenschappelijk vervoersbeleid, zoals neergelegd in de artikelen 71 e.v. van het EG-Verdrag, 
en meer in het bijzonder met het beginsel van vrijheid van vestiging, zoals verankerd in 
artikel 43 van het EG-Verdrag. Ook het Ierse Hooggerechtshof heeft zich trouwens in zijn arrest 
van 13 oktober 2000 in soortgelijke bewoordingen uitgesproken over de Ierse regeling voor de 
toekenning van taxivergunningen, zoals die van toepassing was voordat de 
dereguleringsmaatregelen van 2000 in werking traden. Zonder zich hier te willen uitspreken over 
de vraag of de interpretatie van dit hof in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht, stelt 
de Commissie vast dat het Ierse Hooggerechtshof van oordeel is geweest dat de Ierse regeling 
die van toepassing was op taxi's op het moment van de uitspraak indruiste tegen het in artikel 12 
van het EG-Verdrag vervatte beginsel dat een verbod inhoudt op grond van nationaliteit. Het 
Ierse Hooggerechtshof was namelijk van oordeel dat de Ierse regelgeving, waarin zeer 
beperkende voorwaarden waren opgenomen voor de toekenning van taxivergunningen, nadelige 
gevolgen had voor onderdanen van andere lidstaten dan voor Ierse burgers. 
 
De Commissie heeft van de Ierse autoriteiten geen documenten over het onderhavige 
verzoekschrift ontvangen. 
 
Afsluitend kan worden gezegd dat de Commissie van oordeel is dat de door klagers naar voren 
gebrachte feiten een zaak zijn van de Ierse autoriteiten, die zich hebben te houden aan het 
Gemeenschapsrecht. Zonder een uitspraak te doen over de wenselijkheid en de eerlijkheid van de 
door Ierland genomen dereguleringsmaatregelen voor de taxisector, blijkt uit de in het 
verzoekschrift naar voren gebrachte feiten niet dat deze maatregelen strijdig zijn met de 
beginselen van het Gemeenschapsrecht. 

                                                           
1 EHvJ, 5 november 2002, Commissie/Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, C-466/98, punt 41. 


