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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy egészségügyi állapota miatt utazásai alkalmával különböző 
gyógyszereket kell magával vinnie. Hollandiában él, ahol a Schengeni Végrehajtási 
Egyezmény 75. cikkében meghatározott orvosi igazolást kapott gyógyszereire. Családi és 
üzleti okokból vagy választások miatt alkalmanként Írországba kell utaznia. Írország a 
schengeni övezethez tartozik. Ennek ellenére az ír hatóságoktól azt a felvilágosítást kapta, 
hogy gyógyszereit kábítószernek minősítik, ezért le fogják tartóztatni, amennyiben azokat 
beviszi az országba. Ezen túlmenően a petíció benyújtójának a hatóságokkal szemben 
benyújtott panasza miatt az egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat is felfedték. A petíció 
benyújtója kéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy szólítsák fel az Ír Köztársaságot a 
Schengeni Egyezményben foglalt kötelezettségeik betartására, továbbá arra, hogy nem 
megengedett a személyes egészségügyi adatok felfedése.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére 
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vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i tanácsi határozat1, valamint a Schengeni 
Végrehajtó Egyezmény 75. cikke alapján a petíció benyújtója azt állítja, hogy Írország 
megsértette a közösségi jogot, mivel nem engedélyezte számára, hogy gyógyszereinek 
birtokában belépjen az ország területére. Ezen felül a petíció benyújtója rámutat, hogy a 
személyes egészségügyi adatainak az ír igazságügyi miniszter jóvoltából történő
nyilvánosságra hozatala sérti az alapvető jogait. 

A fent említett tanácsi határozat 4. cikke kimondja, hogy az 1. cikkben foglalt rendelkezések a 
Tanács által hozott határozattal lépnek hatályba. Írország tekintetében még nem született ilyen 
jellegű határozat (az Egyesült Királyságot illetően igen), mivel mindezidáig nem került sor a 
vonatkozó értékelés elvégzésére. Következésképpen Írország nem sértette meg a schengeni 
vívmányokat, mivel azok még nem kötelező érvényűek. A 4. cikk e célból nem állapít meg
határidőt.

Írország mindezidáig nem kérelmezte értékelésének elvégzését. A Bizottság számára 
rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, ennek fő oka, hogy Írország el kívánja 
halasztani az értékelést annak érdekében, hogy a második generációs Schengeni Információs 
Rendszerhez csatlakozhasson, amely a várakozások szerint 2009 végén lép működésbe.

Emellett, az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés 
értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy 
beavatkozzon az alapvető jogok megsértésének egyéni eseteibe. Erre csak abban az esetben 
van lehetősége, ha az ügy az európai közösségi jogot is érinti. Következésképpen a 
Bizottságnak nem áll módjában megvizsgálni az alapvető jogok állítólagos megsértésének 
azon eseteit, amelyek semmilyen módon nem állnak összefüggésben a közösségi joggal. Ami 
a személyes egészségügyi adatok ír parlament előtti felfedését illeti, a kapott tájékoztatás 
alapján nem találtak arra utaló jelet, hogy bármiféle kapcsolat állna fenn az alapvető jogok 
állítólagos megsértése és a közösségi jog között.
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