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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0295/2011 dėl įstatymų ir direktyvų paskelbimo, kurią pateikė 
Jungtinės Karalystės pilietis Colin MacDonald

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų 
16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ne vėliau kaip iki 2011 m. sausio 19 d. valstybės narės 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus bei administracines nuostatas, būtinus tam, 
kad būtų laikomasi direktyvos nuostatų, bei nedelsdamos perduoda Komisijai tų nuostatų 
tekstus. Peticijos pateikėjas teigia, kad Jungtinė Karalystė neįvykdė įpareigojimo paskelbti šią 
informaciją. Pasak jo, Jungtinės Karalystės piliečiams bus sunku ir brangu pasirengti šios 
direktyvos pasekmėms. Jo nuomone, tai, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė nepaskelbė 
įstatymų ir kitų teisės aktų bei administracinių nuostatų, taip pat gali turėti neigiamo poveikio 
kelių eismo saugai ir teisingumui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d.

„Komisija žino, kad Jungtinė Karalystė dar ne visiškai užbaigė Direktyvos 2006/126/EB dėl 
vairuotojo pažymėjimų1 perkėlimą į nacionalinę teisę. Todėl ji pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Jungtinę Karalystę. Komisija šiuo metu svarsto galimybę imtis tolesnių 
veiksmų dėl šio atvejo.“

                                               
1 OL 403/18, 2006 12 30.



PE469.947v03-00 2/2 CM\925798LT.doc

LT

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Komisija žino, kad 2011 m. sausio 19 d. Jungtinė Karalystė nebuvo priėmusi Direktyvos 
2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių, todėl 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Jungtinės Karalystės vyriausybę. 2012 m. 
balandžio 30 d. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo Komisiją, kad 
reikalingos nuostatos priimtos ir paskelbtos. 

Komisija nagrinėja perduotas priemones, kad galėtų nuspręsti, ar tęsti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Komisija žino, kad 2011 m. sausio 19 d. Jungtinė Karalystė nebuvo priėmusi Direktyvos 
2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių, todėl 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Jungtinės Karalystės vyriausybę. 2012 m. 
balandžio 30 d. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo Komisiją, kad visos 
reikalingos nuostatos priimtos ir paskelbtos. 
Komisija išnagrinėjo perduotas priemones ir, tikėtina, jog pažeidimo nagrinėjimas greitai bus 
baigtas.“


