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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0442/2006, adresată de Peter Dunne, de naţionalitate irlandeză, privind 
activităţile Oficiului irlandez pentru reglementarea taxiurilor.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică activităţile Oficiului irlandez pentru reglementare a taxiurilor, a cărui 
politică ar consta în favorizarea agendei personale a comisarului responsabil şi ar constitui o 
încălcare a drepturilor civile şi constituţionale ale micilor operatori din serviciul public. 
Petiţionarul se opune noii numerotări de circulaţie a taxiurilor, precum şi principalului 
obiectiv al instanţei de reglementare – supravegherea funcţionării serviciului maximal către
public, spre exemplu. El estimează că realizarea acestui obiectiv ar putea constitui un pericol 
grav pentru şoferii de taxi şi pentru siguranţa publică (trafic intens, posibilitatea acordării 
numerelor de circulaţie conducătorilor care nu au calificările necesare). Petiţionarul acuză 
instanţa de reglementare de a-şi fi întocmit programul de acţiune fără a-i consulta pe şoferii de 
taxi direct implicaţi şi solicită ajutorul Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007.

Petiţionarul protestează împotriva a ceea ce consideră ca fiind o inechitate din partea 
organului de reglementare irlandez în ceea ce priveşte taxiurile. Deciziile organului de 
reglementare – atât în ceea ce priveşte eliberarea sectorului prin delimitarea numerelor de 
circulaţie, cât şi reglementarea privind normele tehnice de siguranţă – ar fi concepute, potrivit 
petiţionarului, într-o manieră arbitrară şi nepotrivită.
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În comunicarea de răspuns la petiţiile privind acelaşi subiect (a se vedea de exemplu petiţia 
nr. 115/2001), Comisia indicase deja că eliberarea sectorului taxiurilor este o preocupare 
naţională care în acest moment nu face obiectul iniţiativelor legislative la nivel comunitar.

Comisia reaminteşte în această privinţă că, astfel cum se precizează în comunicarea 
menţionată mai sus, anumite legislaţii comunitare existente se aplică taxiurilor (de exemplu 
revizie şi întreţinere) însă este vorba despre legislaţii care vizează categoriile de autovehicule 
(de exemplu clasa M1 care corespunde autovehiculelor cu mai puţin de nouă locuri) şi nu 
serviciile de transport propriu-zise.

În plus, Comisia subliniază că legislaţia privind transportul rutier de pasageri, fie că se referă 
la accesul pe piaţă, la accesul la o profesie, de timpul de lucru sau de timpul de conducere, nu 
se aplică decât serviciilor de transport efectuate cu vehicule care transportă cel puţin nouă 
pasageri. Având în vedere natura esenţial locală a pieţei taxiurilor, şi sensibilitatea
incidenţelor sale transfrontaliere, Comisia nu prevede propunerea iniţiativelor legislative 
pentru a extinde aceste reguli pentru sectorul taxiurilor.

În plus, măsurile luate de către organul de reglementare irlandez privind taxiurile, astfel cum 
au fost descrise în informaţiile transmise în anexa petiţiei, nu par să încalce principiile 
generale ale tratatului, mai ales principiul  discriminării în temeiul naţionalităţii sau al 
domiciliului persoanelor ori al întreprinderilor. 

În concluzie, Comisia nu consideră, pe baza elementelor prezentate în petiţie, că activitatea 
organului de reglementare irlandez al taxiurilor ar fi încălcat dreptul comunitar. Aceasta 
estimează că faptele relatate de către petiţionar ţin de competenţa autorităţilor irlandeze şi 
eventual de jurisdicţiile naţionale.


