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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0295/2011 af Colin MacDonald, britisk statsborger, om 
offentliggørelsen af love og direktiver

1. Sammendrag

Andrageren henviser til, at det i artikel 16, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF om kørekort 
bestemmes, at medlemsstaterne senest den 19. januar 2011 skal fastsætte og bekendtgøre de 
lovmæssige og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at opfylde direktivets 
krav, og at de umiddelbart skal meddele Kommissionen teksten til disse bestemmelser. 
Andrageren hævder, at Det Forenede Kongerige ikke har opfyldt denne 
bekendtgørelsesforpligtelse. Dette vil efter hans mening gøre det vanskeligt og dyrt for 
britiske borgere at forberede sig på direktivets følger. Ligeledes vil de britiske myndigheders 
manglende offentliggørelse af de lovmæssige og administrative bestemmelser kunne have 
negative konsekvenser for trafiksikkerheden og domstolene. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. juli 2011

”Kommissionen er klar over, at Det Forenede Kongerige endnu ikke har fuldført 
gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF1 om kørekort. Den har derfor indledt en 
traktatbrudsprocedure mod Det Forenede Kongerige. Kommissionen overvejer i øjeblikket at 
træffe yderligere foranstaltninger i denne sag.”

                                               
1 EUT 403 af 30.12.2006, s. 18.
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4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 27. juni 2012

"Kommissionen er klar over, at Det Forenede Kongerige den 19. januar 2011 endnu ikke har 
fuldført gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF om kørekort og har derfor indledt en 
traktatbrudsprocedure mod den britiske regering. Den 30. april 2012 meddelte de britiske 
myndigheder Kommissionen, at de nødvendige bestemmelser er blevet vedtaget og 
bekendtgjort. 

Kommissionen undersøger de meddelte foranstaltninger for at beslutte, hvorvidt man skal 
fortsætte traktatbrudsproceduren eller ej."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. januar 2013 (REV II).

Kommissionen er klar over, at Det Forenede Kongerige den 19. januar 2011 endnu ikke har 
fuldført gennemførelsen af direktiv 2006/126/EF om kørekort, og har derfor indledt en 
traktatbrudsprocedure mod den britiske regering. Den 30. april 2012 meddelte de britiske 
myndigheder Kommissionen, at de nødvendige bestemmelser var blevet vedtaget og 
bekendtgjort. 
Kommissionen har undersøgt de meddelte foranstaltninger, og traktatbrudsproceduren vil 
efter al sandsynlighed blive lukket snarligt. 


