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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 442/2006, ingediend door Peter Dunne  (Ierse nationaliteit), over 
de activiteiten van het Office for Taxi Regulation

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft kritiek op het door het Irish Office for Taxi Regulation ontwikkelde beleid, dat 
blijkbaar vooral ten goede komt aan de persoonlijke agenda van de verantwoordelijke 
commissaris en een schending vormt van de burgerrechten en de constitutionele rechten van 
taxichauffeurs. Indiener vecht zowel de herziene methode van vergunningverstrekking aan als 
de hoofddoelstelling van de regelgever: het toezien op een maximale dienstverlening in het 
openbaar vervoer. Indiener is van mening dat dit streven zowel de taxichauffeurs als de 
openbare veiligheid in gevaar brengt (druk verkeer, de mogelijkheid dat vergunningen worden 
verstrekt aan chauffeurs die daar niet voldoende voor gekwalificeerd zijn). Hij beschuldigt de 
regelgever ervan een actieplan te hebben opgesteld zonder behoorlijk overleg met de 
taxichauffeurs die hier direct bij betrokken zijn en verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

"Indiener protesteert tegen wat hij aanduidt als een grove onbillijkheid van de zijde van de 
Ierse regelgever in de taxisector. De beslissingen van de regelgever zouden volgens indiener 
op arbitraire en oneigenlijke wijze zijn genomen, zowel voor wat betreft de liberalisering van 
de sector door het vrijgeven van vergunningen, als op het gebied van regelgeving aangaande 
technische veiligheidseisen. 
In de mededeling waarmee zij antwoordt op verzoekschriften met hetzelfde onderwerp (zie 
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bijvoorbeeld verzoekschrift nr. 115/2001), heeft de Commissie al laten weten dat de 
liberalisering van de taxisector een binnenlandse aangelegenheid is waarvoor tot nu toe geen 
wetgevingsinitiatieven op communautair niveau zijn ontplooid. 

Wat dat betreft herinnert de Commissie eraan dat, zoals in bovenvermelde mededeling is 
toegelicht, sommige delen van de communautaire wetgeving betrekking hebben op taxi´s 
(bijvoorbeeld inspectie en onderhoud). Het gaat hier echter om categorieën van voertuigen 
(bijvoorbeeld categorie M1 van voertuigen met minder dan negen plaatsen) en niet om 
vervoersdiensten als zodanig. 

De Commissie benadrukt verder dat de wetgeving betreffende het wegvervoer van passagiers, 
of deze zich nu richt op de toegang tot de markt, toegang tot beroepsuitoefening, arbeidsduur 
of rijtijden, slechts van toepassing is op vervoersdiensten met wagens die ten minste negen 
passagiers vervoeren. Gezien het hoofdzakelijk lokale karakter van de taximarkt en het 
geringe aantal grensoverschrijdende activiteiten, voorziet de Commissie niet dat zij 
wetgevingsinitiatieven zal ontplooien om deze regels tot de taxisector uit te breiden. 

Daarnaast lijken de maatregelen van de Ierse regelgever in de taxisector, zoals beschreven in 
de bijlage van het verzoekschrift, de algemene beginselen van het Verdrag niet te schenden, 
met name het beginsel van discriminatie op grond van nationaliteit of van de vestigingsplaats 
van personen of bedrijven.

Concluderend is de Commissie van oordeel dat uit het verzoekschrift niet blijkt dat de Ierse 
regelgever voor taxi´s in strijd met het gemeenschapsrecht heeft gehandeld. Zij meent dat de 
feiten die de indiener naar voren heeft gebracht binnen de bevoegdheid vallen van de Ierse 
autoriteiten en uiteindelijk van de eigen nationale rechter."


