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Suġġett: Petizzjoni 0295/2011, imressqa minn Colin MacDonald ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar il-pubblikazzjoni tal-liġijiet u d-direttivi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2006/126/KE dwar il-Liċenzji tas-
Sewqan jgħid li l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, mhux aktar tard mid-19 
ta’ Jannar 2011, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-direttiva u li huma għandhom minnufih 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet. Il-petizzjonant jgħid li r-
Renju Unit ma kkonformax mal-obbligu li jippubblika din l-informazzjoni. Skontu, minħabba 
dan se jkun diffiċli għaċ-ċittadini Brittaniċi biex iħejju għall-konsegwenzi tad-direttiva u se 
jiwsielhom ħafna flus. Fl-opinjoni tiegħu, in-nuqqas ta’ pubblikazzjoni tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mill-gvern Brittaniku jista’ wkoll ikollu 
implikazzjonijiet negattivi għas-sikurezza fit-toroq u l-ġustizzja. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-15 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011

Il-Kummissjoni tinsab konxja mill-fatt li r-Renju Unit għadu ma lestiex għalkollox it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2006/126/KE1 dwar il-Liċenzji tas-Sewqan. Għalhekk, tat bidu 
għal proċedura ta’ ksur kontra r-Renju Unit. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tikkunsidra 
tkomplix tieħu aktar azzjoni f’dan il-każ.
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4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012 (REV)

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li fid-19 ta' Jannar ir-Renju Unit ma adottax il-miżuri ta’ 
traspożizzjoni tad-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan u għalhekk fetħet 
proċedura ta’ ksur kontra l-gvern Brittaniku. Fit-30 ta’ April 2012 l-awtoritajiet Brittaniċi 
kkomunikaw lill-Kummissjoni li d-dispożizzjonijiet meħtieġa kienu ġew adottati u ppublikati. 

Il-Kummissjoni qed teżamina l-miżuri kkomunikati sabiex tiddeċiedi dwar jekk tkomplix 
għaddejja bil-proċedura ta' ksur jew le.

5. Risposta Ulterjuri tal-Kummissjoni , li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013 (REV II)

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li r-Renju Unit ma adottax il-miżuri ta’ traspożizzjoni tad-
Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan fid-19 ta' Jannar 2011 u għalhekk fetħet 
proċedura ta’ ksur kontra l-gvern Brittaniku. Fit-30 ta’ April 2012 l-awtoritajiet Brittaniċi 
kkomunikaw lill-Kummissjoni li d-dispożizzjonijiet meħtieġa kienu ġew adottati u ppublikati. 
Il-Kummissjoni eżaminat il-miżuri kkomunikati u huwa probabbli li l-proċedura għal ksur 
tingħalaq dalwaqt. 


