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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0295/2011, którą złożył Colin MacDonald (Wielka Brytania), 
w sprawie publikacji ustaw i dyrektyw 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że w art. 16 ust. 1 dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw 
jazdy stwierdza się, iż państwa członkowskie przyjmują i publikują, nie później niż 
19 stycznia 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
zapewnienia zgodności z przepisami wspomnianej dyrektywy i niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. Stwierdza on, że Wielka Brytania nie dopełniła obowiązku 
opublikowania tych informacji. Według składającego petycję sprawi to, że przygotowanie się 
na skutki wejścia w życie dyrektywy będzie w przypadku obywateli brytyjskich trudne 
i kosztowne. W jego opinii nieopublikowanie przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych przez brytyjski rząd może mieć też negatywne skutki dla bezpieczeństwa 
drogowego i wymiaru sprawiedliwości. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

Komisja jest świadoma faktu, że Wielka Brytania nie zakończyła jeszcze w pełni transpozycji 
dyrektywy 2006/126/WE1 w sprawie praw jazdy. Dlatego wszczęła przeciw temu państwu 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja 
obecnie rozważa podjęcie dalszych działań w tej sprawie.
                                               
1 Dz.U. 403/18 z 30.12.2006.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r. (REV)

Komisja jest świadoma faktu, że Wielka Brytania nie przyjęła środków służących 
transpozycji dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy dnia 19 stycznia 2011, i z tego 
powodu wszczęła postępowanie przeciwko rządowi brytyjskiemu w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. W dniu 30 kwietnia 2012 r. władze brytyjskie 
poinformowały Komisję, że niezbędne przepisy zostały przyjęte oraz opublikowane. 

Komisja bada te działania w celu podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r. (REV II)

Komisja jest świadoma faktu, że Wielka Brytania nie przyjęła środków służących 
transpozycji dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy dnia 19 stycznia 2011, i z tego 
powodu wszczęła postępowanie przeciwko rządowi brytyjskiemu w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. W dniu 30 kwietnia 2012 r. władze brytyjskie 
poinformowały Komisję, że wszelkie niezbędne przepisy zostały przyjęte oraz opublikowane. 
Komisja zbadała wszystkie te przepisy i wydaje się, że postępowanie w sprawie uchybienia 
zostanie wkrótce zamknięte. 


