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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0442/2006, którą złożył Peter Dunne (Irlandia) w sprawie działań 
irlandzkiego Biura ds. regulacji usług taksówkowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytycznie odnosi się do działań irlandzkiego Biura ds. regulacji usług 
taksówkowych, którego polityka prawdopodobnie ma na celu rozszerzenie osobistego zakresu 
działań odpowiedzialnego komisarza i prowadzi do łamania praw obywatelskich 
i konstytucyjnych małych podmiotów funkcjonujących na rynku usług publicznych. 
Składający petycję kwestionuje procedurę zmiany numerów licencji na taksówki oraz główny 
cel organu regulacyjnego, aby np. sprawować nadzór nad funkcjonowaniem tej usługi 
w możliwie najszerszym zakresie. Jego zdaniem osiągnięcie tego celu stanowi poważne 
zagrożenie zarówno dla taksówkarzy, jak i dla bezpieczeństwa publicznego (duży ruch 
uliczny, możliwość udzielenia licencji kierowcom bez odpowiednich kwalifikacji). 
Składający petycję oskarża organ regulujący o sporządzenie planu działania bez 
odpowiednich konsultacji z taksówkarzami, których plan bezpośrednio dotyczy, i zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o pomoc w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 października 2006 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Składający petycję protestuje przeciw temu, co sam określa jako nierówne traktowanie przez 
irlandzkiego regulatora w sektorze usług taksówkowych. Decyzje regulatora – zarówno 
w dziedzinie liberalizacji sektora poprzez przyznawanie licencji, jak również uregulowań 
w zakresie technicznych norm bezpieczeństwa – są, według składającego petycję, 
podejmowane w sposób arbitralny i niewłaściwy. 
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W komunikacie wydanym w odpowiedzi na petycje poruszające ten sam temat (w tym na 
przykład na petycję nr 115/2001) Komisja zaznaczyła już, że liberalizacja sektora usług 
taksówkowych jest kwestią wchodzącą w zakres kompetencji krajowych, która obecnie nie 
jest przedmiotem inicjatyw legislacyjnych na szczeblu wspólnotowym. 

W tym kontekście Komisja przypomina, że tak jak zaznaczono we wspomnianym wyżej 
komunikacie, niektóre przepisy wspólnotowe mają zastosowanie do taksówek (np. inspekcje 
i utrzymanie), ale chodzi tu o prawodawstwo dotyczące różnych klas pojazdów (np. klasy 
M1, która odpowiada samochodom o liczbie miejsc mniejszej niż dziewięć), nie zaś usług 
transportowych jako takich. 

Komisja podkreśla ponadto, że prawodawstwo dotyczące pasażerskiego transportu 
drogowego w zakresie dostępu do rynku, dostępu do zawodu, czasu pracy czy czasu 
prowadzenia pojazdu nie ma zastosowania wobec usług transportowych świadczonych przez 
pojazdy mogące przewozić mniej niż dziewięciu pasażerów. Uwzględniając wyłącznie 
lokalny charakter rynku usług taksówkowych oraz nieliczne przypadki transgranicznego 
świadczenia tego typu usług, Komisja nie przewiduje możliwości wystąpienia z inicjatywą 
legislacyjną mającą na celu objęcie tymi regulacjami sektora usług taksówkowych. 

Nie wydaje się także, by środki podejmowane przez irlandzkiego regulatora w dziedzinie 
usług taksówkowych i opisane w załączniku do petycji naruszały ogólne zasady traktatu, 
szczególnie zasadę niedyskryminowania ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania 
osób lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podsumowując, Komisja stwierdza, że w świetle faktów przytoczonych w petycji nie wydaje 
się, by działalność irlandzkiego regulatora usług taksówkowych naruszała prawo 
wspólnotowe. W opinii Komisji kwestie poruszone przez składającego petycję leżą w gestii 
władz irlandzkich i ewentualnie odpowiednich krajowych organów sądowniczych.


