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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft als gevolg van zijn ziekte geneesmiddelen nodig. Hij moet deze ook bij zich 
hebben als hij reist. Hij woont in Nederland en heeft voor zijn geneesmiddelen in Nederland 
een medische verklaring gekregen overeenkomstig artikel 75 van het Schengen-
uitvoeringsverdrag. Indiener moet soms ook voor familie-aangelegenheden, werk of om zijn 
stem uit te brengen naar Ierland reizen. Ierland is een zogeheten Schengen-land. Nochtans 
heeft indiener van Ierse autoriteiten vernomen dat wanneer hij met zijn geneesmiddelen in 
Ierland aankomt, hij zal worden gearresteerd omdat zijn geneesmiddelen in Ierland als drugs 
worden aangemerkt. In het kader van een bezwaar dat indiener bij de autoriteiten had 
aangetekend, werden bovendien zijn medische gegevens openbaar gemaakt. Indiener wenst 
dat het Europees Parlement en de Raad de Ierse Republiek erop wijzen dat deze haar 
verplichtingen krachtens het Verdrag van Schengen dient na te komen. Voorts wenst hij dat 
de Ierse autoriteiten erop worden gewezen dat het openbaar maken van persoonlijke medische 
gegevens niet geoorloofd is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Op basis van het Besluit van de Raad van 28 februari 2002 met betrekking tot het verzoek van 
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Ierland om deel te nemen aan bepaalde bepalingen van het Schengenacquis1 en op basis van 
artikel 75 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst is indiener van mening dat Ierland het 
gemeenschapsrecht heeft geschonden door hem geen toegang te verlenen tot het land met zijn 
geneesmiddelen. Voorts wijst hij erop dat het openbaar maken van zijn persoonlijke medische 
gegevens door de Ierse minister van Justitie, een schending is van zijn grondrechten. 

Artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Raad stelt dat de bepalingen waarnaar wordt 
verwezen in artikel 1, in werking worden gesteld door een besluit van de Raad. Dit besluit 
werd met betrekking tot Ierland echter nog niet genomen, aangezien de desbetreffende
evaluatie nog niet werd uitgevoerd (dit gebeurde wel met betrekking tot het Verenigd 
Koninkrijk). Om die reden heeft Ierland het Schengenacquis niet geschonden, aangezien het 
nog niet bindend is. Artikel 4 geeft hiervoor geen uiterste datum op.

Ierland heeft nog niet verzocht om deze evaluatie. Volgens de informatie waarover de 
Commissie beschikt, blijkt de belangrijkste reden te zijn dat Ierland deze evaluatie wenst uit 
te stellen, zodat het aangesloten kan worden op het Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie, dat naar verwachting eind 2009 operationeel is.

Bovendien heeft de Europese Commissie, uit het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, geen algemene bevoegdheid om 
tussenbeide te komen in afzonderlijke gevallen van schending van fundamentele rechten. Zij 
kan enkel tussenbeide komen, indien het een kwestie van Europees Gemeenschapsrecht 
betreft. Bijgevolg kan de Europese Commissie de beweerde schendingen van fundamentele 
rechten niet onderzoeken, aangezien er geen verband is met het Gemeenschapsrecht. Met 
betrekking tot de bekendmaking van persoonlijke medische gegevens aan het Ierse parlement 
kon op basis van de verstrekte informatie geen enkel verband worden vastgesteld tussen de 
vermeende schendingen van fundamentele rechten en het Gemeenschapsrecht.
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