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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0590/2008, ingiven av N.M.M. (irländsk medborgare), om 
medförandet av mediciner vid resor i Europa

1. Sammanfattning av framställningen

Till följd av sjukdom behöver framställaren ta medicin. Medicinen måste han dessutom ha 
med sig när han reser. Han bor i Nederländerna, och där har han fått ett läkarintyg för sina 
mediciner i enlighet med artikel 75 i tillämpningskonventionen till Schengenavtalet. 
Framställaren måste ibland resa till Irland i familjeangelägenheter, i arbetet eller för att rösta. 
Irland är ett så kallat Schengenland. Trots detta har de irländska myndigheterna upplyst 
framställaren om att de betraktar hans mediciner som narkotika och att han kommer att gripas 
om han försöker föra in dem i landet. I samband med framställarens klagomål till 
myndigheterna avslöjades dessutom medicinska detaljer om framställaren. Framställaren ber 
Europaparlamentet och rådet att uppmärksamma Irland på att det måste uppfylla sina 
skyldigheter enligt Schengenavtalet och att det inte är tillåtet att offentliggöra personliga 
medicinska uppgifter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

På grundval av rådets beslut av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i 
vissa bestämmelser i Schengenregelverket1 och på grundval av artikel 75 i 
tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, hävdar framställaren att Irland har överträtt 

                                               
1 2002/192/EG, EGT L 64, s. 20.



PE420.013 2/2 CM\766642SV.doc

SV

gemenskapsrätten genom att inte låta honom få tillträde till landet med sina mediciner. 
Framställaren påpekar dessutom att den irländske justitieministerns offentliggörande av hans 
personliga medicinska uppgifter är en överträdelse av de grundläggande rättigheterna.

I artikel 4 i det tidigare nämnda rådets beslut anges att de bestämmelser som man hänvisar till 
i artikel 1 ska få verkan genom beslut som fattas av rådet. Ett sådant beslut har ännu inte 
fattats avseende Irland eftersom man ännu inte har genomfört en relevant utvärdering (det har 
ägt rum avseende Förenade kungariket). Irland har därför inte överträtt Schengenregelverket, 
eftersom det inte är bindande ännu. I artikel 4 anges ingen tidsgräns för detta.

Irland har ännu inte begärt någon utvärdering. Enligt information som kommissionen har fått 
beror detta främst på att Irland vill skjuta upp utvärderingen så att man kan anslutas till andra 
generationen av Schengens informationssystem, vilket förväntas tas i drift i slutet av 2009.

Enligt EG-fördraget och EU-fördraget har för övrigt kommissionen inga allmänna 
befogenheter att ingripa i enskilda ärenden som handlar om överträdelser av de 
grundläggande rättigheterna. Den kan bara göra det om ärendet på något sätt inbegriper 
gemenskapsrätten. Kommissionen kan sålunda inte granska påstådda överträdelser av 
grundläggande rättigheter som inte har någon koppling till gemenskapsrätten. När det gäller 
överlämnandet av personliga medicinska uppgifter till det irländska parlamentet, var det inte 
möjligt att, på grundval av den tillgängliga informationen, fastställa någon koppling mellan de 
påstådda överträdelserna av de grundläggande rättigheterna och gemenskapsrätten.


