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σχετικά με τη δημοσίευση νόμων και οδηγιών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στο άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις 
άδειες οδήγησης αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο έως 
τις 19 Ιανουαρίου 2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας και ότι ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Ο αναφέρων δηλώνει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα καταστήσει δύσκολη και δαπανηρή για τους Βρετανούς 
πολίτες την προετοιμασία για τις συνέπειες της οδηγίας. Κατά την άποψή του, η μη 
δημοσίευση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων από τη βρετανική 
κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητικές συνέπειες στην οδική ασφάλεια και τη 
δικαιοσύνη. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμη 
ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας 2006/126/ΕΚ1 για τις άδειες οδήγησης, στη 
νομοθεσία της. Κατά συνέπεια, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει πρόσθετες πρωτοβουλίες γι’ 
αυτό το θέμα.
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4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012 
(ΑΝΑΘ).

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2011, το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεν είχε εγκρίνει τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, και 
κατά συνέπεια κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της βρετανικής κυβέρνησης. Στις 30 
Απριλίου 2012, οι βρετανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι οι απαραίτητες διατάξεις 
έχουν θεσπιστεί και δημοσιευθεί. 

Η Επιτροπή εξετάζει τα μέτρα που της κοινοποιήθηκαν, ώστε να αποφασίσει εάν θα 
προχωρήσει σε προσφυγή επί παραβάσει ή όχι.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013 
(ΑΝΑΘ ΙΙ)

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2011, το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν είχε εγκρίνει τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, και 
κατά συνέπεια κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της βρετανικής κυβέρνησης. Στις 30 
Απριλίου 2012, οι βρετανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι όλες οι απαραίτητες 
διατάξεις έχουν θεσπιστεί και δημοσιευθεί. 
Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα που της κοινοποιήθηκαν και τώρα φαίνεται πιθανό ότι η 
διαδικασία επί παραβάσει θα περατωθεί σύντομα. 


