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Θέμα: Αναφορά 0590/2008, του N.M.M., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταφορά φαρμάκων από ταξιδιώτες στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η κατάσταση της υγείας του του επιβάλλει να μεταφέρει φάρμακα, 
ακόμη και όταν ταξιδεύει. Ζει στις Κάτω Χώρες, όπου απέκτησε ιατρικό πιστοποιητικό για τα 
φάρμακά του, βάσει του άρθρου 75 της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν. 
Κατά καιρούς πρέπει να μεταβαίνει στην Ιρλανδία για οικογενειακούς και επιχειρηματικούς 
λόγους ή για να ψηφίσει, καθώς η Ιρλανδία είναι μια χώρα που ανήκει στον χώρο Σένγκεν. 
Παρ’ όλα αυτά, οι ιρλανδικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι θεωρούν τα φάρμακά του ναρκωτικά 
και ότι, επομένως, θα συλληφθεί εάν τα μεταφέρει στη χώρα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
καταγγελίας του αναφέροντος προς τις αρχές, αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την 
κατάσταση της υγείας του. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να επιστήσουν την προσοχή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Συνθήκη Σένγκεν και στο γεγονός ότι είναι απαράδεκτο να 
αποκαλύπτονται ιατρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Βάσει της απόφασης του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της 
Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν1 και 
βάσει του άρθρου 75 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, ο αναφέρων
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ισχυρίζεται ότι η Ιρλανδία παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύοντάς του να εισέλθει στη 
χώρα με τα φάρμακά του. Επιπλέον, ο αναφέρων επισημαίνει ότι η δημοσιοποίηση των
ιατρικών δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα από τον ιρλανδό υπουργό Δικαιοσύνης 
συνιστά παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το άρθρο 4 της προαναφερθείσας απόφασης του Συμβουλίου ορίζει ότι οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Συμβουλίου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετικά με την Ιρλανδία, καθώς δεν έχει διενεργηθεί ακόμη 
η σχετική αξιολόγηση (έχει διενεργηθεί όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο). Επομένως, η 
Ιρλανδία δεν παραβίασε το κεκτημένο του Σένγκεν, καθώς αυτό δεν είναι ακόμη δεσμευτικό.
Το άρθρο 4 δεν προβλέπει οποιαδήποτε προθεσμία για τον σκοπό αυτό.

Η Ιρλανδία δεν έχει ζητήσει ακόμη να υποβληθεί σε αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο βασικός λόγος φαίνεται να είναι ότι η Ιρλανδία
επιθυμεί να αναβάλει την αξιολόγηση, ώστε αυτή να μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενεάς, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη 
του 2009.

Εξάλλου, βάσει της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενική εξουσία παρέμβασης 
σε επιμέρους περιπτώσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να πράξει κάτι 
τέτοιο μόνον όταν πρόκειται για ένα ζήτημα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Κατά συνέπεια,
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει εικαζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, οι οποίες δεν συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο. Όσον αφορά τη
δημοσιοποίηση ιατρικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας, 
δεν στάθηκε δυνατό να διαπιστωθεί, με βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες, οποιαδήποτε 
σχέση μεταξύ των εικαζόμενων παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινοτικού 
δικαίου.


