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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0442/2006, внесена от г-н Peter Dunne, с ирландско гражданство, 
относно дейността на ирландската Таксиметрова регулаторна служба

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува дейността на ирландската Таксиметрова
регулаторна служба, чиято политика се предполага, че служи на личните интереси на 
ръководителя на службата и представлява нарушение на гражданските и 
конституционни права на малките таксиметрови превозвачи, които предлагат тази 
услуга на обществото. Вносителят на петицията оспорва преразглеждането на 
лицензите на таксиметровите шофьори, както и основната цел на регулаторната служба
- например, въвеждането на горна граница за таксиметровите тарифи. Той счита, че 
постигането на тази цел би довело до сериозна опасност за таксиметровите шофьори и 
обществената безопасност (натоварено движение, възможност за издаване на лицензи 
на шофьори, които нямат необходимата квалификация). Вносителят на петицията 
обвинява регулаторната служба, че е разработила програмата си за действие без да е 
извършила необходимото допитване до таксиметровите шофьори, които са пряко 
засегнати, и моли Европейския парламент за съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 октомври 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Вносителят на петицията възразява срещу, това което той описва като несправедливост 
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от страна на ирландската регулаторна служба в сектора на таксиметровите услуги.
Според вносителят на петицията, решенията на регулаторната служба - както относно 
либерализацията на сектора чрез въвеждането на горна граница, така и относно 
правилника за техническите стандарти за безопасност, са били взети произволно и по 
неподходящ начин.

В своето съобщение в отговор на петиции, които се отнасят до същия въпрос (вж. 
например петиция 115/2001), комисията вече е посочила, че либерализацията в сектора 
на таксиметровите услуги е национална грижа, която до този момент не е била предмет
на законодателни инициативи на общностно равнище.

В това отношение, комисията припомня, че както е уточнено в гореспоменатото 
съобщение, съществуващите законодателства в Общността са приложими за
таксиметровите услуги (например преглед и поддръжка), но става въпрос за 
законодателства, които се отнасят до категории превозни средства (например категория 
М1, която съответства на превозни средства с по-малко от 9 места), а не за 
предоставянето на транспортни услуги като такива.

Още повече, комисията подчертава, че законодателството, което се отнася до 
автомобилния транспорт за превоз на пътници, било то по отношение на достъпа до 
пазара, достъпа до професията, работното време или времето за управление, е 
приложимо само за услугите на превозите, извършени с превозни средства, които 
превозват най-малко девет пътника. Като се има предвид най-вече местният характер 
на пазара на таксиметровите услуги и слабите трансгранични последици, комисията не 
предвижда предложения за законодателни инициативи, които да разширят правилата, 
за да се обхване цялостно сектора на таксиметровите услуги.

От друга страна, взетите от ирландската регулаторна служба мерки, както са описани в 
информацията, предоставена в приложението към петицията, не изглежда да нарушават 
основните принципи на договора, а именно принципа на дискриминация поради 
националността или мястото на установяване на лица или предприятия.

В заключение, комисията счита, че  с оглед на предоставената информация в петицията, 
не изглежда дейността на ирландската таксиметрова регулаторна служба да е нарушила 
общностното право. Тя счита, че фактите, описани от вносителя на петицията попадат в
правомощията на ирландските власти и в случая на собствените им национални 
съдилища.


