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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kritizálja az ír taxiszabályozási hivatal tevékenységét, amelynek 
politikája a felelős tisztviselő személyes terveit részesíti előnyben, és megsérti a kis 
közszolgáltatási szereplők polgári és alkotmányos jogait. A petíció benyújtója vitatja a 
taxiengedélyek új számozását, csakúgy mint a szabályozó szerv fő célkitűzését – például a 
közönségnek nyújtandó maximális szolgáltatás felügyeletét. Úgy véli, hogy e célkitűzés 
megvalósítása komoly veszélyekhez vezetne mind a taxisofőrök, mind a közbiztonság 
számára (sűrű forgalom, annak lehetősége, hogy megfelelő képzettséggel nem rendelkező 
vezetőknek adnak engedélyt). A petíció benyújtója azzal vádolja a szabályozó szervet, hogy 
cselekvési tervét az előírt, a közvetlenül érintett taxisofőrökkel való konzultációt elmulasztva 
készítette, és kéri az Európai Parlament segítségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. október 26. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. október 19-én kapott válasz.

A petíció benyújtója az ellen tiltakozik, amit a taxi ágazatában az ír szabályozó részéről 
igazságtalanságnak tart. A petíció benyújtója szerint a szabályozó a határozatait önkényesen 
és nem megfelelően hozza meg, mind az ágazatnak az engedélyek megszűrésével történő 
liberalizációját, mind a biztonsági műszaki előírásokat illetően.
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Az ugyanezen témára vonatkozó petíciókra (lásd például a 115/2001. sz. petíciót) válaszul a 
Bizottság közleményeiben már jelezte, hogy a taxi ágazat liberalizációja nemzeti hatáskörbe 
tartozik, amelyre vonatkozóan jelenleg nem lehet közösségi szintű jogalkotási 
kezdeményezéseket tenni.

A Bizottság e tekintetben emlékeztet arra, hogy amint a fent említett közleményben kifejtette, 
egyes meglévő közösségi jogszabályokat alkalmazni kell a taxikra (pl. felügyelet és 
karbantartás), de olyan jogszabályokról van szó, amelyek a járműosztályokra (pl. M1 
járműosztály, amely a kilencnél kevesebb férőhellyel rendelkező járműveknek felel meg) 
vonatkoznak és nem magukra a szállítási szolgáltatásokra.

Ezenkívül a Bizottság hangsúlyozza, hogy a közúti személyszállításra vonatkozó 
jogszabályokat – mind a piacra való bejutás, a szakmába való bejutás, mind a munkaidő vagy 
a vezetési idő terén – csak a kilencnél kevesebb utast szállító járművekkel végzett szállítási 
szolgáltatásokra kell alkalmazni. A taxik piacának elsődlegesen helyi jellegére és csekély 
határokon átnyúló hatásaira tekintettel a Bizottság nem tervezi, hogy e szabályoknak a taxik 
ágazatára történő kiterjesztésére irányuló jogalkotási kezdeményezéseket javasoljon.

Egyébként nem tűnik úgy, hogy az ír taxiszabályozási hivatal – ahogy az a petíció 
mellékletében benyújtott információkban szerepel – megsérti a Szerződés alapelveit, 
különösen a személyek vagy a vállalkozások nemzetiségén vagy letelepedési helyén alapuló 
megkülönböztetés tilalmát.

Következésképpen a Bizottság úgy véli, a petícióban ismertetettek alapján nem tűnik úgy, 
hogy a taxik ír szabályozójának tevékenysége megsértette a közösségi jogot. A Bizottság úgy 
véli, hogy a petíció benyújtója által előadott tények az ír hatóságok és esetleg a saját nemzeti 
bíróságaik hatáskörébe tartoznak.


