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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0590/2008, N.M.M., Irlannin kansalainen, lääkkeistä, joita 
matkailijat kuljettavat mukanaan yhteisössä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänen on terveydentilansa vuoksi kuljetettava lääkkeitä 
mukanaan myös matkustaessaan. Hän asuu Alankomaissa, jossa hänelle on myönnetty 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 75 artiklan mukainen 
lääkärintodistus näitä lääkkeitä koskien. Hän joutuu toisinaan matkustamaan Irlantiin 
perhesyistä, liikeasioissa tai äänestääkseen; Irlanti kuuluu Schengen-alueeseen. Irlannin 
viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet hänelle, että he luokittelevat hänen lääkkeensä 
huumeiksi ja että hänet näin ollen pidätetään, jos hän tuo niitä maahan. Lisäksi, kun 
vetoomuksen esittäjä valitti viranomaisille asiasta, hänen potilastietonsa paljastettiin. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kiinnittämään Irlannin 
tasavallan huomion sen Schengenin sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin ja siihen, että on 
mahdoton hyväksyä henkilökohtaisten potilastietojen paljastamista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Helmikuun 28. päivänä 2002 tehtiin neuvoston päätös Irlannin pyynnöstä saada osallistua 
joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin1. Tämän päätöksen ja Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 75 artiklan nojalla vetoomuksen esittäjä väittää, että
                                               
1 2002/192/EY, EYVL L 64/20.
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Irlanti on rikkonut yhteisön lainsäädäntöä, koska ei ole sallinut hänen tuoda lääkkeitään 
mukanaan maahan. Lisäksi vetoomuksen esittäjä korostaa, että hänen henkilökohtaisten 
potilastietojensa julkistaminen Irlannin oikeusministerin toimesta rikkoo perusoikeuksia. 

Edellä mainitun neuvoston päätöksen 4 artiklassa todetaan, että 1 artiklassa tarkoitetut 
säännökset saatetaan voimaan neuvoston päätöksellä. Irlannin osalta kyseistä päätöstä ei vielä 
ole tehty, koska asianmukaista arviointia ei vielä ole suoritettu (Yhdistyneen kuningaskunnan 
osalta päätös on tehty). Irlanti ei siis ole rikkonut Schengenin säännöstöä, koska se ei vielä ole 
sitova. 4 artiklassa ei ilmoiteta määräaikaa määräysten voimaansaattamiselle.

Irlanti ei vielä ole pyytänyt arviointia. Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan 
tärkein syy näyttää olevan se, että Irlanti haluaa siirtää arviointia toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän yhteyteen, jonka arvioidaan olevan toimintakunnossa vuoden 
2009 lopussa.

Lisäksi Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen sekä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen mukaan komissiolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua perusoikeuksien 
rikkomiseen liittyviin yksittäisiin tapauksiin. Komissio voi toimia vain kysymyksissä, jotka 
liittyvät Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. Näin ollen komissio ei voi tutkia väitettyjä 
perusoikeuksien loukkauksia, joilla ei ole yhteyttä yhteisön lainsäädäntöön. Irlannin 
parlamentille paljastettujen henkilökohtaisten potilastietojen osalta ei toimitettujen tietojen 
perusteella ollut mahdollista osoittaa yhteyttä väitettyjen perusoikeuksien rikkomisen ja 
yhteisön lainsäädännön välillä.


