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a törvények és irányelvek közzétételéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy a tagállamok legkésőbb 2011. január 19-ig 
kötelesek elfogadni és kihirdetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvben foglaltaknak 
megfeleljenek, valamint e rendelkezések szövegéről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot. A petíció benyújtója szerint az Egyesült Királyság nem teljesítette ezt a 
közzétételi kötelezettségét. Ez véleménye szerint megnehezíti és megdrágítja a brit polgárok 
számára az irányelv következményeire való felkészülést. A törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek az Egyesült Királyság kormánya által történő közzétételének 
elmaradása ezenkívül negatív hatást gyakorolhat a közlekedésbiztonságra és az 
igazságszolgáltatásra. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. július 18.

A Bizottság tudatában van annak, hogy az Egyesült Királyság még nem ültette át teljes 
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mértékben a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelvet1. Emiatt jogsértési eljárás 
indítását kezdeményezte az Egyesült Királyság ellen. A Bizottság most vizsgálja a lehetséges 
további lépéseket az ügyben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV.): 2012. június 27.

A Bizottság tudatában van annak, hogy az Egyesült Királyság nem fogadta el a vezetői 
engedélyekről szóló 2011. január 19-i 2006/126/EK irányelv átültetését szolgáló 
intézkedéseket, ezért jogsértési eljárást megindítását kezdeményezte a brit kormány ellen. A 
brit hatóságok 2012. április 30-án közölték a Bizottsággal, hogy a szükséges rendelkezéseket 
elfogadták és közzé is tették azokat. 

A Bizottság vizsgálja a közzétett intézkedéseket annak eldöntése érdekében, hogy megindítsa-
e a jogsértési eljárást.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. II.): 2013. január 30.

A Bizottság tudatában van annak, hogy az Egyesült Királyság nem fogadta el a vezetői 
engedélyekről szóló 2011. január 19-i 2006/126/EK irányelv átültetését szolgáló 
intézkedéseket, ezért jogsértési eljárást megindítását kezdeményezte a brit kormány ellen. A 
brit hatóságok 2012. április 30-án közölték a Bizottsággal, hogy a szükséges rendelkezéseket 
elfogadták és közzé is tették azokat. 
A Bizottság megvizsgálta a közzétett intézkedéseket és a jogsértési eljárást a közeljövőben 
valószínűleg lezárja. 
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