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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0442/2006 af Peter Dunne, irsk statsborger, om den irske 
taxamyndigheds virksomhed

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den irske taxamyndighed for at målrette sin virksomhed mod at 
begunstige den ansvarlige direktørs personlige dagsorden, hvilket er et brud på de borgerlige 
og forfatningsmæssige rettigheder, som de små udøvere af offentlige tjenester har.
Andrageren anfægter den nye nummerering af taxalicenser og myndighedens primære 
målsætning, som er at overvåge, hvordan servicen fungerer over for f.eks. offentligheden. Han 
mener, at opfyldelsen af denne målsætning ville medføre alvorlig fare for taxachaufførerne og 
offentlighedens sikkerhed (tæt trafik og mulighed for at udstede licens til førere, som ikke har 
de fornødne kvalifikationer). Andrageren beskylder myndigheden for at sammensætte sit 
handlingsprogram uden at foretage den nødvendige høring af de direkte berørte 
taxachauffører og anmoder om Parlamentets bistand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andrageren protesterer over, hvad han karakteriserer som en ubillighed fra den irske 
myndigheds side i taxasektoren. Myndighedens beslutninger om såvel liberalisering af 
sektoren gennem udvidelse af licensmulighederne som regulering af de tekniske 
sikkerhedsstandarder skal ifølge andrageren være truffet på en vilkårlig og uhensigtsmæssig 
måde.



(Ekstern oversættelse)

PE 396.594v01-00 2/2 CM\691297DA.doc

DA

I sit svar på andre andragender om samme emne (f.eks. andragende nr. 115/2001) har 
Kommissionen allerede anført, at liberalisering af taxasektoren er et nationalt anliggende, som 
indtil videre ikke har været omfattet af lovgivningsinitiativer på EU-plan.

Kommissionen minder i den forbindelse om, at visse bestående fællesskabsbestemmelser som 
præciseret i førnævnte svar finder anvendelse på taxaer (f.eks. tilsyn og vedligeholdelse), men 
at det drejer sig om lovgivning, som er møntet på køretøjskategorier (f.eks. M1, der omfatter 
køretøjer med mindre end ni siddepladser) og ikke transportydelserne som sådan.

Desuden understreger Kommissionen, at lovgivningen om personbefordring ad vej - uanset 
om den vedrører adgang til markedet, adgang til erhvervet, arbejdstider eller køretider - ikke 
finder anvendelse på transportydelser, der udføres med transportmidler til under ni passagerer.
I betragtning af det primært lokale taxamarked og dets ringe indflydelse på markeder uden for 
landets grænser agter Kommissionen ikke at tage lovgivningsinitiativer til at udvide disse 
regler til at omfatte taxasektoren.

I øvrigt ser det ikke ud til, at de foranstaltninger, som den irske taxamyndighed har truffet -
sådan som de er beskrevet i de fremsendte oplysninger bilagt andragendet - udgør en 
overtrædelse af traktatens generelle principper såsom princippet om forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet eller personers eller virksomheders etableringssted.

På grundlag af de foreliggende oplysninger i andragendet mener Kommissionen således ikke,
at den irske taxamyndigheds virksomhed udgør en overtrædelse af fællesskabsretten.
Kommissionen mener, at de af andrageren angivne forhold henhører under de irske 
myndigheders kompetence og eventuelt Irlands egne domstole."


