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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0442/2006, του κ. Peter Dunne, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δραστηριότητα της ιρλανδικής υπηρεσίας ρύθμισης της λειτουργίας των ταξί

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τη δραστηριότητα της ιρλανδικής υπηρεσίας ρύθμισης της λειτουργίας 
των ταξί, της οποίας η πολιτική, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποσκοπεί στην 
προώθηση των προσωπικών στόχων του αρμόδιου επιτρόπου και παραβιάζει τα πολιτικά και 
συνταγματικά δικαιώματα των μικρών παρόχων δημόσιας υπηρεσίας. Ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται κατά της νέας αρίθμησης των αδειών των ταξί και αμφισβητεί τον βασικό 
στόχο της ρυθμιστικής αρχής, δηλαδή να επιβλέπει την παροχή μέγιστων υπηρεσιών στο 
κοινό. Θεωρεί ότι η επίτευξη του στόχου αυτού θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικούς 
κινδύνους τόσο για τους οδηγούς ταξί, όσο και για τη δημόσια ασφάλεια (αυξημένη 
κυκλοφορία, πιθανότητα χορήγησης άδειας σε οδηγούς που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα). Ο αναφέρων κατηγορεί τη ρυθμιστική αρχή ότι κατάρτισε το σχέδιο δράσης της 
χωρίς να προηγηθεί κατάλληλη διαβούλευση με τους οδηγούς ταξί που είναι οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι, και ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις, κατά την άποψή του, παράνομες ενέργειες της ιρλανδικής 
υπηρεσίας ρύθμισης της λειτουργίας του κλάδου των ταξί. Οι αποφάσεις της ρυθμιστικής
αρχής – τόσο όσον αφορά την απελευθέρωση του κλάδου με άρση των περιορισμών στην 
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έκδοση των αδειών, όσο και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τα τεχνικά πρότυπα ασφαλείας
ελήφθησαν, σύμφωνα με τον αναφέροντα, με τρόπο αυθαίρετο και ανάρμοστο.  

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε απαντώντας στις αναφορές που αφορούσαν το ίδιο θέμα (βλ. 
για παράδειγμα την αναφορά αριθ. 115/2001), η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει ότι η
απελευθέρωση του κλάδου των ταξί αποτελεί εθνικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής 
αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικών πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι, όπως διευκρινίζεται στην προαναφερθείσα
ανακοίνωση, ορισμένοι υφιστάμενοι κοινοτικοί νόμοι έχουν εφαρμογή στα ταξί (π.χ. έλεγχος
και συντήρηση), αλλά πρόκειται για νόμους που αφορούν κατηγορίες οχημάτων (π.χ. 
κατηγορία Μ1 που αντιστοιχεί στα οχήματα με λιγότερες από εννέα θέσεις) και όχι υπηρεσίες
μεταφοράς αυτές καθαυτές.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία που αφορά τις οδικές μεταφορές
επιβατών, είτε αφορά την πρόσβαση στην αγορά, την πρόσβαση στο επάγγελμα, τον χρόνο
εργασίας ή τον χρόνο οδήγησης, δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο στις υπηρεσίες μεταφορών
που πραγματοποιούνται με οχήματα που μεταφέρουν τουλάχιστον εννέα επιβάτες. Δεδομένου
του κατά βάση τοπικού χαρακτήρα της αγοράς των ταξί, και των περιορισμένων
διασυνοριακών επιπτώσεών της, η Επιτροπή δεν προβλέπεται να προτείνει νομοθετικές
πρωτοβουλίες για να επεκτείνει αυτούς τους κανόνες στον κλάδο των ταξί.

Εξάλλου, δεν φαίνεται ότι τα μέτρα που έχει λάβει η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή για τον 
κλάδο των ταξί, όπως αυτά περιγράφονται στις πληροφορίες που επισυνάπτονται στην
αναφορά, παραβιάζουν τις γενικές αρχές της Συνθήκης, ειδικότερα την αρχή της διάκρισης
λόγω ιθαγένειας ή του τόπου εγκατάστασης προσώπων ή επιχειρήσεων.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θεωρεί πως δεν προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στην αναφορά, ότι η δραστηριότητα της ιρλανδικής ρυθμιστικής αρχής των
ταξί θίγει το κοινοτικό δίκαιο. Εκτιμά ότι τα γεγονότα που περιγράφει ο αναφέρων εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα των ιρλανδικών αρχών και ενδεχομένως των εθνικών δικαστηρίων της
Ιρλανδίας.


