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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka veselības stāvokļa dēļ viņam arī ceļojumu laikā ir 
jāpārvadā medikamenti. Viņš dzīvo Nīderlandē, kur saņēmis medicīnisko izziņu par saviem 
medikamentiem saskaņā ar Šengenas Nolīguma 75. pantu. Ģimenes vai darba apstākļu dēļ, kā 
arī lai piedalītos balsošanā, viņš reizēm ceļo uz Īriju, kas ir Šengenas zonas valsts. Taču Īrijas 
varas iestādes viņu informēja, ka šos medikamentus uzskata par narkotikām un tāpēc 
lūgumraksta iesniedzēju arestēs, ja viņš tos ievedīs valstī. Turklāt saistībā ar izteikto sūdzību 
varas iestādēm tika atklāti fakti par viņa veselības stāvokli. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentam un Padomei pievērst uzmanību Īrijas Republikas pienākumiem, ko tai 
uzliek Šengenas līgums, un faktam, ka personīgas medicīniskās informācijas atklāšana nav 
pieļaujama.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Pamatojoties uz Padomes 2002. gada 28. februāra lēmumu par Īrijas lūgumu piedalīties dažu 
Šengenas acquis1 noteikumu īstenošanā un uz Šengenas Nolīguma 75. pantu, lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Īrija pārkāpusi Kopienas tiesības, neļaujot viņam ierasties valstī ar 
saviem medikamentiem. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt norāda, ka tas, ka Īrijas Tieslietu 
                                               
1 2002/192/EK, OV L 64/20.
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ministrs ir atklājis viņa personīgo medicīnisko informāciju, ir pamattiesību pārkāpums. 

Iepriekš minētā Padomes lēmuma 4. pantā teikts, ka 1. pantā minētos noteikumus jāīsteno ar 
Padomes lēmumu. Šāds lēmums attiecībā uz Īriju vēl nav pieņemts, jo vēl nav veikts 
attiecīgais novērtējums (lēmums ir pieņemts par Apvienoto Karalisti). Līdz ar to Īrija nav 
pārkāpusi Šengenas acquis, jo tas Īrijai vēl nav saistošs. Noteikumu īstenošanas termiņš 
4. pantā nav noteikts.

Īrija vēl nav pieprasījusi novērtējumu. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju 
galvenais vilcināšanās iemesls ir tas, ka Īrija vēlas novērtējumu atlikt, lai pievienotos otrās 
paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai, kurai jābūt pieejamai 2009. gada beigās.

Turklāt, saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību 
Eiropas Komisijai nav vispārēju tiesību iejaukties individuālās pamattiesību pārkāpuma lietās. 
Tā var iejaukties tikai tādā gadījumā, ja jautājums skar Eiropas Kopienas tiesības. Līdz ar to 
Komisija nevar izmeklēt pamattiesību varbūtējos pārkāpumus, kam nav nekādas saistības ar 
Kopienas tiesību aktiem. Attiecībā uz personīgās medicīniskās informācijas atklāšanu Īrijas 
Parlamentam, pamatojoties uz lūgumrakstā ietverto informāciju, nebija iespējams noteikt 
nekādu saistību starp pamattiesību varbūtējo pārkāpumu un Kopienas tiesību aktiem.


