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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0295/2011, adresată de Colin MacDonald, de cetățenie britanică, 
privind publicarea actelor cu putere de lege și a directivelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2006/126/CE privind 
permisele de conducere prevede că statele membre trebuie să adopte și să publice, cel târziu în 
data de 19 ianuarie 2011, actele cu putere de lege și actele administrative necesare 
conformării prevederilor directivei, precum și să comunice de îndată Comisiei textele actelor 
respective. Petiționarul susține că Regatul Unit nu a respectat obligația de a publica aceste 
informații. El consideră că, din acest motiv, va fi mai dificil și mai costisitor pentru cetățenii 
britanici să se pregătească în ceea ce privește efectele directivei. După părerea sa, 
nepublicarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative de către guvernul britanic ar 
putea avea, de asemenea, efecte negative asupra siguranței rutiere și asupra justiției. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011

Comisia are cunoștință de faptul că Regatul Unit nu a finalizat încă transpunerea Directivei 
2006/126/CE1 privind permisele de conducere. În consecință, a inițiat împotriva Regatului 
Unit o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În prezent, Comisia studiază alte 
acțiuni de întreprins în această speță.
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 iunie 2012 (REV)

Comisia are cunoștință de faptul că Regatul Unit nu a adoptat, la 19 ianuarie 2011, măsurile 
de transpunere a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere și a inițiat, în 
consecință, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva guvernului 
britanic. La 30 aprilie 2012, autoritățile britanice au comunicat Comisiei faptul că actele 
necesare au fost adoptate și publicate. 

Comisia analizează în prezent măsurile ce i-au fost comunicate, pentru a decide dacă va 
continua sau nu procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013 (REV II)

Comisia are cunoștință de faptul că Regatul Unit nu a adoptat, la 19 ianuarie 2011, măsurile 
de transpunere a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere și a inițiat, în 
consecință, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva guvernului 
britanic. La 30 aprilie 2012, autoritățile britanice au comunicat Comisiei faptul că toate actele 
necesare au fost adoptate și publicate. 
Comisia a analizat măsurile ce i-au fost comunicate, iar procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor va fi, cel mai probabil, închisă în curând. 


