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Framställning 1015/2001, ingiven av Cathy Darling, irländsk medborgare, för ”Families 
Advocate Immediate Redress – FAIR” (ung. Familjer för omedelbar upprättelse) om 
avregleringen av den irländska taxinäringen 

1. Sammanfattning av framställningen 

Framställarna protesterar mot orättvisan i ett irländskt regeringsbeslut om att avreglera 
taxinäringen på ett godtyckligt och illa genomtänkt sätt. Som en följd av beslutet har 
framställarna lidit betydande ekonomiska förluster och fått utstå påfrestningar. 

2. Tillåtlighet 

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 mars 2002. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 175.3 i arbetsordningen). 

3. Kommissionens svar, mottaget den 23 augusti 2002 

”Den 12 oktober 2001 fick kommissionen i samma ärende en skrivelse från parlamentsledamot 
G. Collins som bifogade en kopia av föreliggande klagomål från Irish Ladies Committee FAIR. 
 
Efter att ha granskat frågan svarade kommissionen genom en skrivelse av den 
29 november 2001 att avregleringen av taxinäringen för närvarande är en nationell 
angelägenhet som på grundval av subsidiaritetsprincipen inte faller under 
tillämpningsområdet för den befintliga gemenskapsrätten. 
 
Kommissionen svarade följaktligen att det saknades rättslig grund och att den därför inte 
kunde ingripa.” 
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4. Skriftlig bekräftelse av de muntliga upplysningar som kommissionen lämnade vid 
utskottssammanträdet den 22-23 januari 2003 där behandlingen av framställningen 
avslutades, mottagen den 30 januari 2003 

 
”Framställarna protesterar mot orättvisan i ett irländskt regeringsbeslut från november 2000 
om att avreglera taxinäringen på ett godtyckligt och illa genomtänkt sätt. Som en följd av 
beslutet har framställarna lidit betydande ekonomiska förluster.  
 
I sitt meddelande av den 23 augusti 2002 angav kommissionen att avregleringen av 
taxinäringen är en nationell angelägenhet som inte faller under tillämpningsområdet för den 
befintliga gemenskapsrätten. Med andra ord är det medlemsstaternas sak att i brist på åtgärder 
på gemenskapsnivå vidta alla nödvändiga åtgärder som rör organisationen av detta slags 
verksamhet. Dessa åtgärder som skall vidtas av de nationella myndigheterna måste självklart 
följa gemenskapsrätten. EG-domstolen har faktiskt pekat på att ”även om ett område omfattas 
av medlemsstaternas behörighet, skall medlemsstaterna inte desto mindre iaktta 
gemenskapsrätten när de utövar sin behörighet”1. 
 
Det förefaller inte som om de avregleringsåtgärder som vidtagits av de irländska 
myndigheterna i november 2000 skulle kränka en av principerna i gemenskapsrätten i detta 
fall. Åtgärderna innebär närmare bestämt ingen diskriminering på grund av nationalitet eller 
etableringsort för enskilda eller företag. 
 
Utan att fälla något omdöme om hur avregleringen genomförts eller vilka konsekvenser den 
fått måste man ändå konstatera att åtgärden bidrar till att underlätta tillträdet till 
taxitransportmarknaden i Irland för företag som är etablerade i andra medlemsstater. Åtgärden 
följer därför de mål som satts för att upprätta en gemensam transportpolitik i enlighet med 
artikel 71 och följande i EG-fördraget, och särskilt principen för fri etableringsrätt i artikel 43 
i EG-fördraget. Det är för övrigt i dessa ordalag som Irlands Högsta domstol uttryckt sig i en 
dom av den 13 oktober 2000, vilken beslutade om de irländska bestämmelser om beviljande 
av taxilicenser som gällde innan avregleringsåtgärderna vidtogs i november 2000. Utan att här 
vilja uttala sig om domstolens tolkning är förenlig med gemenskapsrätten eller inte kan 
kommissionen konstatera att domstolen har ansett att de irländska bestämmelserna för 
taxikörning som gällde när domen avgavs utgjorde en kränkning av den princip i artikel 12 i 
EG-fördraget som förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet. Domstolen ansåg 
således att de irländska bestämmelserna, som föreskrev mycket stränga villkor för beviljande 
av licenser för att utöva taxiyrket, i mycket högre grad påverkade medborgare i andra 
medlemsstater än irländska medborgare.  
 
Kommissionen har inte fått några handlingar från den irländska myndigheten rörande 
framställningen i fråga.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kommissionen anser att de fakta som lämnats av 
framställarna faller under de irländska myndigheternas behörighet med iakttagande av 
gemenskapsrätten. Utan att på förhand avgöra om de åtgärder som vidtagits av Irland för att 
avreglera taxisektorn är lämpliga eller rättvisa, förefaller det inte utifrån de uppgifter som 
lämnats i framställningen till kommissionen att dessa åtgärder skulle kränka någon av 
principerna i gemenskapsrätten.” 

                                                           
1 Domstolens dom av den 5 november 2002, Kommissionen mot Förenade kungariket Storbritannien och 
Nordirland, C-466/98, punkt 41 


