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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0295/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Colin MacDonald, par normatīvo aktu un direktīvu publicēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 
16. panta 1. punktā noteikts, ka dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2011. gada 19. janvārim pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu direktīvas 
noteikumus un tūlīt dara zināmus šo noteikumu tekstus Komisijai. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka Apvienotā Karaliste nav izpildījusi pienākumu publicēt šo informāciju. Saskaņā ar 
viņa teikto tas apgrūtinās un sadārdzinās Apvienotās Karalistes valstspiederīgo sagatavošanos 
direktīvas sekām. Viņaprāt, Apvienotās Karalistes valdības normatīvo un administratīvo aktu 
nepublicēšana varētu arī negatīvi ietekmēt ceļu satiksmes drošību un taisnīgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā

Komisija ir informēta par to, ka Apvienotā Karaliste vēl nav pilnībā transponējusi Direktīvu 
2006/126/EK1 par vadītāju apliecībām. Tādēļ tā ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūru 
pret Apvienoto Karalisti. Komisija pašlaik apsver iespēju veikt turpmākus pasākumus šajā 
lietā.

                                               
1 OV 403/18, 30.12.2006.
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4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Komisija ir informēta par to, ka Apvienotā Karaliste 2011. gada 19. janvāri nav pieņēmusi 
Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām transponēšanas pasākumus. Līdz ar to 
Komisija ir uzsākusi pārkāpuma tiesvedību pret Apvienotās Karalistes valdību. Apvienotās 
Karalistes iestādes 2012. gada 30. aprīlī paziņoja Komisijai, ka vajadzīgie noteikumi ir 
pieņemti un publicēti.

Komisija pārbauda paziņotos pasākumus, lai lemtu par pārkāpuma tiesvedības turpināšanu vai 
neturpināšanu.

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisija ir informēta par to, ka Apvienotā Karaliste 2011. gada 19. janvāri nav pieņēmusi 
Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām transponēšanas pasākumus. Līdz ar to 
Komisija ir uzsākusi pārkāpuma tiesvedību pret Apvienotās Karalistes valdību. Apvienotās 
Karalistes iestādes 2012. gada 30. aprīlī paziņoja Komisijai, ka visi vajadzīgie noteikumi ir 
pieņemti un publicēti. 
Komisija ir izpētījusi visus paziņotos pasākumus, un šobrīd šķiet, ka pārkāpuma lieta drīz tiks 
slēgta. 


