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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS 
Petição 1015/2001, apresentada por Cathy Darling, de nacionalidade irlandesa, em nome 
da associação “Families Advocate Immediate Redress – FAIR” (“Famílias em luta por 
uma reparação imediata”), sobre a desregulamentação no sector dos táxis na Irlanda 

1. Síntese da petição 

Os peticionários protestam contra a iniquidade de uma decisão do Governo irlandês de 
desregulamentar o sector dos táxis, que consideram arbitrária e mal concebida. Os 
peticionários sofreram consideráveis prejuízos financeiros na sequência dessa decisão, que os 
colocou em situação de indigência.  

2. Admissibilidade 

Declarada admissível em 27 de Março de 2002. Foram solicitadas informações à Comissão, 
nos termos do nº 3 do artigo 175º do Regimento. 

3. Resposta da Comissão, recebida em 23 de Agosto de 2002 

A Comissão foi consultada sobre o mesmo assunto pelo Deputado Gerard Collins, através de 
carta datada de 12 de Outubro de 2001. A carta era acompanhada de cópia da queixa 
apresentada pelo Irish Ladies Committee FAIR. 
 
Após apreciação desta matéria, a Comissão respondeu, por carta com data de 29 de Novembro 
de 2001, que a liberalização do sector dos táxis é actualmente uma questão do foro nacional 
que, mercê do princípio da subsidiariedade, não se enquadra no âmbito de aplicação do direito 
comunitário em vigor. 
 
A Comissão respondeu, pois, que a ausência de base jurídica a impossibilita de intervir neste 
âmbito. 
 
4. Confirmação escrita das informações prestadas oralmente pela Comissão na reunião 

de 22 e 23 de Janeiro de 2003, na qual foi concluído o exame da petição, recebida em 
30 de Janeiro de 2003 
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Os peticionários protestam contra a iniquidade de uma decisão do Governo irlandês, em 
Novembro de 2000, de desregulamentar o sector dos táxis, de forma arbitrária e mal 
concebida. Os peticionários sofreram, em consequência dessa decisão, consideráveis prejuízos 
financeiros. 
 
Na sua comunicação de 23 de Agosto de 2002, a Comissão já indicara que a liberalização do 
sector dos táxis é uma questão do foro nacional que, mercê do princípio da subsidiariedade, 
não se enquadra no âmbito de aplicação do direito comunitário em vigor. Por outras palavras, 
na falta de medidas comunitárias, cabe aos Estados-Membros tomarem as medidas úteis para 
a organização desta actividade. É, porém, evidente que quaisquer medidas adoptadas pelas 
autoridades nacionais devem respeitar o direito comunitário. Com efeito, o Tribunal de Justiça 
declarou: “Mesmo que uma matéria seja da competência dos Estados-Membros, não é menos 
verdade que estes últimos devem exercer essa competência no respeito do direito 
comunitário”1. 
 
Neste contexto, as medidas de desregulamentação adoptadas pelas autoridades irlandesas, em 
Novembro de 2000, não parecem ir contra qualquer dos princípios do direito comunitário. 
Mais precisamente, essas medidas não envolvem discriminação em razão de nacionalidade ou 
de local de estabelecimento de pessoas ou empresas. 
 
Sem pretender avaliar a forma como foi concretizada a desregulamentação nem as suas 
consequências, é forçoso constatar que a medida, ao contribuir para facilitar o acesso ao 
mercado dos transportes de táxi na Irlanda pelas empresas estabelecidas noutros 
Estados-Membros, é conforme aos objectivos ligados do estabelecimento de uma política 
comum dos transportes, previstos nos artigo 71º e seguintes do Tratado CE e, mais 
especificamente, ao princípio de liberdade de estabelecimento consagrado no artigo 43º do 
mesmo Tratado. Foram estes os termos utilizados pelo Supremo Tribunal da Irlanda, num 
acórdão de 13 de Outubro de 2000, relacionado com a regulamentação irlandesa em matéria 
de concessão de licenças de táxis aplicável antes da adopção das medidas de 
desregulamentação, em Novembro de 2000.  Sem pretender pronunciar-se, aqui, sobre a 
conformidade da interpretação do Tribunal com o direito comunitário, a Comissão constata 
que o Tribunal considerou que a regulamentação irlandesa aplicável aos táxis à data do 
acórdão constituía um atentado ao princípio, inscrito no artigo 12º do Tratado CE, de 
proibição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade. Com efeito, o Tribunal 
considerou que a regulamentação irlandesa, que previa condições muito restritivas para a 
concessão de licenças para o exercício da profissão de taxista, prejudicava os nacionais de 
outros Estados-Membros em relação aos cidadãos irlandeses. 
 
A Comissão não dispõe de documentos enviados pelas autoridades irlandesas sobre a petição 
em apreço. 
 
Concluindo, a Comissão considera que os factos relatados pelos peticionários são da 
competência das autoridades irlandesas, no respeito do direito comunitário. Sem fazer juízos 
de valor sobre a oportunidade e a equidade das medidas adoptadas pela Irlanda para 
desregulamentar o sector dos táxis, os elementos da petição apresentada à Comissão não 
permitem concluir que essas medidas sejam contrárias a algum dos princípios do direito 
comunitário. 

                                                           
1 TJCE, 5 de Novembro de 2002, Comissão /Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, C-466/98, 
ponto 41. 


