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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0442/2006, Peter Dunne, Irlannin kansalainen, taksien sääntelystä 
vastaavan viraston toiminnasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Irlannin taksien sääntelyviraston toimintatapoja, jotka 
suosivat alasta vastaavan komission jäsenen henkilökohtaista asialistaa ja loukkaavat julkisia 
palveluja tarjoavien pienempien toimijoiden kansalaisoikeuksia ja perustuslaillisia oikeuksia. 
Vetoomuksen esittäjä vastustaa taksilupien uutta numerointia sekä sääntelyelimen 
päätavoitetta, johon kuuluu esimerkiksi taksipalvelutoiminnan valvonta. Hän arvioi, että 
kyseisen tavoitteen toteuttaminen saattaisi taksinkuljettajat sekä yleisen turvallisuuden 
vaaraan (liikenteen vilkkaus sekä mahdollisuus myöntää lupia kuljettajille, joilla ei ole 
vaadittua pätevyyttä). Vetoomuksen esittäjä katsoo, että sääntelyelin suunnittelee 
toimintaohjelmansa käymättä asianmukaisia neuvotteluja asianomaisten taksinkuljettajien 
kanssa. Hän pyytää parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Irlannin taksialan sääntelystä vastaavan viranomaisen 
toimintaa, jonka hän kokee vääryydeksi. Hänen mukaansa viranomainen tekee mielivaltaisesti 
ja asiattomasti sääntelyä koskevat päätökset, jotka koskevat sekä alan vapauttamista 
purkamalla lupien rajoituksia että turvallisuuteen liittyviä teknisiä normeja.

Samasta aiheesta esitettyihin vetoomuksiin (esimerkiksi vetoomus nro 115/2001) antamissa 
vastauksissaan komissio on ilmoittanut, että taksialan vapauttaminen on kansallinen kysymys, 
josta ei ole toistaiseksi tehty lakialoitteita yhteisön tasolla.
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Komissio haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että osa yhteisön nykyistä lainsäädäntöä koskee 
takseja (esimerkiksi tarkastusta ja huoltoa), mutta kyseinen lainsäädäntö koskee 
ajoneuvoluokkia (esimerkiksi alle yhdeksänpaikkaisille ajoneuvoille tarkoitettua luokkaa M1) 
eikä kuljetuspalveluja sinänsä, kuten se on täsmentänyt yllämainitussa tiedonannossaan.

Lisäksi komissio korostaa, että teiden matkustajaliikennettä koskeva lainsäädäntö, koskipa se 
sitten markkinoille pääsyä, ammatinharjoittamisoikeutta, työaikoja tai ajoaikoja, koskee 
ainoastaan vähintään yhdeksänpaikkaisten ajoneuvojen kuljetuspalveluja. Koska 
taksimarkkinat ovat luonteeltaan hyvin paikallisia ja harvoin rajat ylittäviä, komissio ei aio 
ehdottaa lakialoitteita kyseisten sääntöjen ulottamiseksi koskemaan taksialaa.

Lisäksi vetoomuksen liitteenä toimitettujen tietojen perusteella Irlannin taksien sääntelystä 
vastaavan viranomaisen toimenpiteet eivät vaikuta rikkovan sopimuksen perusperiaatteita 
eivätkä varsinkaan kansalaisuuden tai henkilöiden tai yritysten sijoittautumispaikan 
perusteella tapahtuvan syrjinnän kiellon periaatetta.

Johtopäätöksenä komissio katsoo, että vetoomuksessa esitetyt seikat huomioon ottaen Irlannin 
taksien sääntelystä vastaavan viranomaisen toiminta ei riko yhteisön lainsäädäntöä. Sen 
arvioiden mukaan vetoomuksessa esitetyt asiat kuuluvat Irlannin viranomaisten sekä 
mahdollisesti maan kansallisten tuomioistuinten toimivaltaan.


