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Lūgumrakstu komiteja

19.10.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0442/2006, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Peter Dunne, 
par Īrijas taksometru pakalpojumu regulēšanas biroja darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka kritiku par Īrijas taksometru pakalpojumu regulēšanas biroja 
darbību, kura politika esot atbalstīt atbildīgā komisāra personisko darba kārtību un esot 
uzskatāma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā iesaistīto mazo uzņēmumu civilo un 
konstitucionālo tiesību pārkāpumu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par taksometru licenču 
jauno numerācijas sistēmu, kā arī par šīs regulēšanas iestādes galveno mērķi, proti, 
pakalpojumu uzraudzīšanu, lai tie maksimāli kalpotu, piemēram, sabiedrībai. Viņš uzskata, ka 
šī mērķa īstenošana taksometru vadītājus un sabiedrības drošību pakļautu nopietnām 
briesmām (blīva satiksme, iespējamība, ka licences tiek piešķirtas nekvalificētiem 
vadītājiem). Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz regulēšanas iestādi par to, ka tā savu darbības 
programmu izstrādājusi, nekonsultējoties ar tieši iesaistītajiem taksometru vadītājiem, un lūdz 
Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 26. oktobrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī.

„Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ko viņš raksturo kā netaisnību, kuru pieļauj Īrijas 
regulēšanas iestāde taksometru pakalpojumu jomā. Viņš norāda, ka regulatora lēmumi gan par 
nozares liberalizēšanu, atceļot ierobežojumus attiecībā uz licencēm, gan par tiesību aktiem 
attiecībā uz drošības tehniskajām normām esot pieņemti patvaļīgā un neatbilstīgā veidā.  
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Komisija savā paziņojumā, ko tā sniedza, atbildot uz lūgumrakstiem par to pašu tematu (skat., 
piemēram, lūgumrakstu Nr. 115/2001), jau norādīja, ka taksometru nozares liberalizācija ir 
dalībvalstu ziņā un ka attiecībā uz šo jomu vēl nav bijušas nekādas normatīvās iniciatīvas 
Kopienas līmenī. 

Komisija šajā sakarībā atgādina, ka daži pašreizējie Kopienas tiesību akti, kā norādīts iepriekš 
minētajā paziņojumā, ir piemērojami taksometru pakalpojumiem (piemēram, apskates un 
apkope), taču runa ir par tiesību aktiem, kas attiecas uz transportlīdzekļu klasēm (piemēram, 
klase M1, kas atbilst transportlīdzekļiem ar mazāk nekā deviņām sēdvietām), nevis uz pašiem 
transporta pakalpojumiem. 

Turklāt Komisija uzsver, ka tiesību akti par pasažieru autotransportu gan attiecībā uz pieeju 
tirgum un profesijai, gan attiecībā uz darba laiku vai vadīšanas laiku ir piemērojami tikai 
transporta pakalpojumiem, ko sniedz ar transportlīdzekļiem, kuri pārvadā vismaz deviņus 
pasažierus. Ņemot vērā taksometru tirgus izteikti vietējo raksturu un to, ka tam ir ļoti maza 
ietekme uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, Komisija neplāno ierosināt normatīvās 
iniciatīvas, ar kurām šos noteikumus attiecinātu arī uz taksometru nozari. 

Turklāt Īrijas taksometru pakalpojumu regulēšanas iestādes īstenotie pasākumi, par kuriem 
sniegta informācija lūgumraksta pielikumā, nepārkāpj galvenos Līguma principus, proti, 
diskriminācijas aizliegumu personu vai uzņēmumu valstspiederības vai reģistrācijas vietas 
dēļ.  

Noslēgumā Komisija uzskata, ka, ņemot vērā lūgumrakstā sniegto informāciju, Īrijas 
taksometru pakalpojumu regulatora darbībā nav pārkāpti Kopienas tiesību akti. Tā uzskata, ka 
lūgumraksta iesniedzēja minētie fakti ir Īrijas iestāžu un attiecīgā gadījumā valsts tiesu iestāžu 
kompetencē.”


