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Относно: Петиция 590/2008, внесена от N. M. M., с ирландско гражданство, 
относно пренасяне на лекарства от пътници в Европа 

1. Резюме на петицията 

Поради болестта си вносителят има нужда от лекарства. Той трябва и да ги носи у себе 
си, когато пътува. Живее в Нидерландия и за лекарствата си в Нидерландия е получил 
медицинско удостоверение съгласно член 75 от Шенгенското споразумение. 
Вносителят трябва също така понякога да пътува до Ирландия по семейни причини, по 
работа или за да гласува. Ирландия влиза в списъка на така наречените Шенгенски 
страни. Въпреки това вносителят е научил от ирландските органи, че когато пристигне 
в Ирландия с лекарствата си, ще бъде арестуван, понеже в Ирландия лекарствата му се 
считат за наркотици. Освен това във връзка с жалбата, подадена от вносителя пред 
органите, медицинските му данни са станали публично достояние. Вносителят желае 
Европейският парламент и Съветът да изтъкнат пред Република Ирландия, че тя трябва 
да спазва задълженията си, произтичащи от Шенгенското споразумение. Той желае 
също така да бъде обърнато внимание на ирландските органи, че публичното 
разкриване на личните му медицински данни е недопустимо.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Въз основа на Решението на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на 
Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген1 и въз 
                                               
1 2002/192/ЕО, OВ L 64/20.
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основа на член 75 от Шенгенското споразумение вносителят на петицията твърди, че 
Ирландия нарушава правото на Общността, като не му позволява да влезе в страната с 
неговите лекарства. Освен това вносителят посочва, че публичното разкриване на 
неговите лични медицински данни от страна на ирландския министър на правосъдието 
представлява нарушение на основните права. 

В член 4 от споменатото по-горе Решение на Съвета се посочва, че разпоредбите на 
член 1 влизат в сила, когато е взето решение от Съвета. По отношение на Ирландия 
такова решение все още не е взето, тъй като все още не е извършена съответната оценка 
(такава оценка е извършена за Обединеното кралство). Следователно Ирландия не е 
нарушила правото на Шенген, тъй като то все още не е задължително. Член 4 не 
регламентира никакъв краен срок за тази цел.

Ирландия все още не е подала искане за оценка. Съгласно информацията, с която 
Комисията разполага, основната причина изглежда е, че Ирландия желае да отложи 
оценяването, за да бъде свързана с второто поколение Шенгенска информационна 
система, която се очаква да започне да функционира в края на 2009 г.

Освен това, съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия за намеса в 
отделни случаи на нарушаване на основните права. Тя може да се намеси единствено 
когато става дума за правото на Европейската общност. Следователно Комисията не 
може да проучва твърдения за нарушения на основните права, които нямат никакво 
отношение към правото на Общността. Що се отнася до разкриването на лични 
медицински данни пред ирландския парламент, въз основа на предоставената 
информация не беше възможно да се установи никаква връзка между твърденията за 
нарушения на основните права и правото на Общността. 


