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Ref.: Petiția nr. 0590/2008, adresată de N.M.M., de naționalitate irlandeză, privind 
transportul de medicamente de către călători în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că, datorită stării sale de sănătate, este necesar ca el să aibă mereu 
medicamente asupra sa, inclusiv atunci când călătorește. Petiționarul locuiește în Olanda, 
unde a obținut un certificat medical pentru medicamentele sale în conformitate cu articolul 75 
din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen. Acesta trebuie să călătorească 
ocazional în Irlanda din motive familiale, în interes de afaceri sau pentru a vota, Irlanda fiind 
un stat Schengen. Cu toate acestea, petiționarului i s-a adus la cunoștință de către autoritățile 
irlandeze că acestea consideră medicamentele sale ca fiind droguri și că urmează să fie arestat 
dacă le introduce în țară. În plus, în legătură cu plângerea adresată de petiționar autorităților, 
au fost dezvăluite informații legate de starea sa de sănătate. Petiționarul solicită Parlamentului 
European și Consiliului să atragă atenția Republicii Irlanda cu privire la obligațiile acesteia în 
temeiul Tratatului Schengen și asupra faptului că este inadmisibilă dezvăluirea datelor 
medicale cu caracter personal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

În temeiul Deciziei Consiliului din 28 februarie 2002, privind cererea din partea Irlandei de a 
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen1 și în conformitate cu articolul 75 
                                               
1 2002/192/CE, JO L 64/20
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din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, petiționarul susține că Irlanda a 
încălcat legislația comunitară, prin faptul că nu i-a permis accesul în țară cu medicamentele 
sale. În plus, petiționarul subliniază faptul că dezvăluirea în mod public a datelor sale 
medicale cu caracter personal de către Ministerul de Justiție din Irlanda reprezintă o încălcare 
a drepturilor fundamentale. 

Articolul 4 din Decizia Consiliului menționată anterior prevede că dispozițiile menționate la
articolul 1 vor intra în vigoare printr-o decizie a Consiliului. O astfel de decizie nu a fost încă 
luată în ceea ce privește Irlanda, deoarece nu s-a efectuat încă o evaluare relevantă (această 
evaluare a fost realizată pentru Marea Britanie). Prin urmare, Irlanda nu a încălcat acquis-ul 
Schengen, deoarece acesta nu este încă obligatoriu pentru această țară. Articolul 4 nu 
menționează niciun termen limită în acest sens.

Irlanda nu a solicitat încă să fie evaluată. Conform informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, 
principalul motiv pare a fi faptul că Irlanda dorește să amâne evaluarea astfel încât să poată fi 
conectată la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație, care se preconizează a fi 
operațional la sfârșitul anului 2009.

De asemenea, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene și cu Tratatul 
privind Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu are atribuții generale de a interveni în 
cazuri individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. Aceasta poate acționa în acest sens 
doar dacă este vorba despre o problemă legată de legislația Comunității Europene. Prin 
urmare, Comisia nu poate examina posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale care nu au 
nici un fel de legătură cu legislația comunitară. În ceea ce privește dezvăluirea datelor 
medicale cu caracter personal către Parlamentul Irlandez, nu s-a putut stabili, pe baza 
informațiilor furnizate, nicio legătură între presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale 
și legislația comunitară.


