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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0295/2011, внесена от Colin MacDonald, с британско 
гражданство, относно публикуването на закони и директиви

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че член 16, параграф 1 от Директива 2006/126/ЕО 
относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства гласи, че 
държавите членки приемат и публикуват преди 19 януари 2011 г. необходимите 
законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с 
разпоредбите на директивата, и незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези 
разпоредби. Вносителят на петицията заявява, че Обединеното кралство не е спазило 
задължението да публикува тази информация. Според него това ще направи 
подготовката на британските граждани за последиците от директивата трудна и скъпа. 
По негово мнение непубликуването на законовите, подзаконови и административни 
разпоредби също така би могло да има отрицателни последици за безопасността по 
пътищата и за правораздаването. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 18 юли 2011 г.

Комисията е уведомена, че Обединеното кралство не е транспонирало напълно 
Директива 2006/126/EО1 относно свидетелствата за управление на моторни превозни 
средства. Комисията е започнала производство по установяване на неизпълнение на 
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задължения на държава членка срещу Обединеното кралство. Понастоящем Комисията 
обмисля дали да предприеме по-нататъшни действия по този случай.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г. 
(преразгледан)

Комисията е уведомена, че Обединеното кралство не е приело мерките за 
транспониране съгласно Директива 2006/126/EО относно свидетелствата за управление 
на моторни превозни средства. На 30 април 2012 г. британските органи са съобщили на 
Комисията, че необходимите разпоредби са били приети и публикувани. 

Комисията разглежда мерките, които са били съобщени, за да реши дали да продължава 
или не производство по установяване на неизпълнение на задължения на държава 
членка.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г. (Рев. ІІ)

Комисията е уведомена, че Обединеното кралство не е приело мерките за 
транспониране съгласно Директива 2006/126/EО относно свидетелствата за управление 
на моторни превозни средства. На 30 април 2012 г. британските органи са съобщили на 
Комисията, че всички необходими разпоредби са били приети и публикувани. 
Комисията разгледа внимателно съобщените мерки и сега най-вероятно процедурата за 
нарушение ще бъде закрита скоро. 


