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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0442/2006, mressqa mis-Sur Peter Dunne, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar l-attivitajiet ta’ l-Uffiċċju Irlandiż li jirregola t-taksis.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jikkritika l-attivitajiet ta’ l-Uffiċċju Irlandiż li jirregola t-taksis, li l-
politika tiegħu tappoġġa l-aġenda personali tal-kummissarju responsabbli, u tikser id-drittijiet 
ċivili u kostituzzjonali tal-kumpaniji żgħar li jipprovdu servizz pubbliku. Dak li ressaq il-
petizzjoni jikkontesta n-numerazzjoni l-ġdida tal-liċenzji tat-taksis, kif ukoll l-għan prinċipali 
ta’ l-awtorità regolatorja – is-sorveljanza ta’ l-iffunzjonar ta’ l-aħjar servizz għall-pubbliku 
pereżempju. Huwa jqis li t-twettiq ta’ dan il-għan joħloq periklu gravi għax-xufiera tat-taksis 
u għas-sigurtà pubblika (ħafna traffiku, possibilità li jingħataw liċenzji lil xufiera li 
m’għandhomx il-kwalifiki meħtieġa). Dak li ressaq il-petizzjoni jakkuża lill-awtorità 
regolatorja li hija tippjana l-programm ta’ azzjoni tagħha mingħajr ma tikkonsulta lix-xufiera 
tat-taksis direttament involuti, u jitlob l-għajnuna tal-Parlament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ottubru 2006. Intalab tagħrif mingħand il-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Dak li ressaq il-petizzjoni jipprotesta kontra dik illi huwa jiddiskrivi bħala inġustizzja min-
naħa tar-regolatur Irlandiż fis-settur tat-taksis. Skond dak li ressaq il-petizzjoni, id-
deċiżjonijiet tar-regolatur – kemm dawk relatati mal-liberalizzazzjoni tas-settur billi
jikkjarifikaliċenzji, kif ukoll dawk relatati mar-regolamentazzjoni dwar l-istandards tekniċi 
tas-sigurtà – jitfasslu b’mod arbitrarju u mhux adattat.  
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Fil-komunikazzjoni tagħha bħala tweġiba għal petizzjonijiet oħrajn simili (ara pereżempju 
petizzjoni Nru 115/2001), il-Kummissjoni kienet diġà indikat li l-liberalizzazzjoni tas-settur 
tat-taksis hija kwestjoni ta’ interess nazzjonali li sal-lum il-ġurnata, għad ma kienx hemm 
inizzjattivi leġiżlattivi dwarha fuq livell Komunitarju. 

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tfakkar li, hekk kif hemm imniżżel fil-komunikazzjoni 
hawnfuq imsemmija, ċerti leġiżlazzjonijiet Komunitarji eżistenti japplikaw għat-taksis
(eżempju l-ispezzjonijiet u l-manutenzjoni), iżda dawn huma leġiżlazzjonijet li jittrattaw il-
klassifikazzjoni tal-vetturi (eżempju l-klassi M1 li tikkorrispondi mal-vetturi li għandhom 
inqas minn disa’ postijiet), u mhux is-servizzi tat-trasport fihom innifishom. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li l-leġiżlazzjoni dwar it-trasport bit-triq tal-
passiġġieri, kemm jekk ikun relatat ma’ l-aċċess għas-suq, ma’ l-aċċess għax-xogħol, mal-ħin 
tax-xogħol jew mal-ħin tas-sewqan,  tapplika biss għas-servizzi tat-trasport provduti minn 
vetturi li jittrasportaw ta’ l-inqas disa’ passiġġieri. Minħabba n-natura essenzjalment lokali 
tas-suq tat-taksis, u minħabba li dan is-servizz rari jingħata barra mill-pajjiż, il-Kummissjoni 
ma tantiċipax li tipproponi inizjattivi leġiżlattivi sabiex testendi dawn ir-regoli għas-settur tat-
taksis. 

Barra minn hekk, ma jidhirx li l-miżuri li ħa r-regolatur Irlandiż tat-taksis, hekk kif inhuma 
deskritti fit-tagħrif ikkomunikat fl-anness tal-petizzjoni, jiksru l-prinċipji ġenerali tat-Trattat, 
notevolment il-prinċipju ta’ diskriminazzjoni minħabba raġuni ta’ nazzjonalità jew tal-post 
fejn persuna jew ta’ impriża tkun stabbilita.  

Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni tikkunsidra li, fid-dawl ta’ l-elementi ppreżentati fil-petizzjoni,
ma jidhirx li l-attività tar-regolatur Irlandiż tat-taksis fixklet il-liġi Komunitarja. Hija tqis li l-
fatti msemmija minn dak li ressaq il-petizzjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ l-awtoritajiet 
Irlandiżi u eventwalment taħt il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali tagħhom stess.


