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Tema: Peticija Nr.0590/2008 dėl Europoje keliaujančių asmenų vežamų vaistų, kurią 
pateikė Airijos pilietis N. M. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad dėl savo sveikatos būklės jis turi visada – net ir keliaudamas 
– turėti vaistų. Jis gyvena Nyderlanduose; šioje šalyje jam išduota medicinos pažyma dėl šių 
vaistų pagal Šengeno įgyvendinimo susitarimo 75 straipsnį. Kartais jis pakviečiamas šeimos 
ar darbo reikalais arba dėl rinkimų nuvykti į Airiją, kuri yra Šengeno šalis. Tačiau Airijos 
institucijos jam pranešė, kad jos laiko jo vaistus narkotikais, todėl jis bus suimtas, jei įveš juos 
į šalį. Be to, dėl peticijos pateikėjo institucijoms pareikšto skundo buvo paviešinta su jo 
sveikata susijusi informacija. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ir Tarybos 
priminti Airijos Respublikai jos įsipareigojimus pagal Šengeno sutartį ir tai, kad asmeninius 
sveikatos duomenis skelbti yra neleistina.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėjas, remdamasis 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu dėl Airijos 
prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis1 nuostatas ir Šengeno 
įgyvendinimo susitarimo 75 straipsniu, teigia, kad Airija, neleisdama jam įvežti į šalį savo 
vaistų, pažeidė Bendrijos teisę. Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad Airijos teisingumo 
ministerija, viešai paskelbdama asmeninius sveikatos duomenis, pažeidė jo pagrindines teises. 
                                               
1 2002/192/EB, OL L 64/20.
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Minėto Tarybos sprendimo 4 straipsnyje nustatyta, kad 1 straipsnyje nurodytos nuostatos 
įsigalioja Tarybos priimtu sprendimu. Tokio sprendimo dėl Airijos dar nepriimta, nes 
neatlikta reikiamo vertinimo (tačiau priimtas sprendimas dėl Jungtinės Karalystės). Taigi 
Airija nepažeidė Šengeno acquis, nes jis dar nėra privalomas šiai šaliai. 4 straipsnyje 
nenustatyta jokio galutinio termino.

Airija dar nepateikė prašymo atlikti vertinimą. Remiantis Komisijos turima informacija, 
atrodo, kad pagrindinė priežastis yra Airijos noras atidėti vertinimą, kad jį būtų galima susieti 
su antrosios kartos Šengeno informacine sistema, kuri turėtų pradėti veikti 2009 m. pabaigoje.

Be to, pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį Europos Komisija 
neturi bendrųjų įgaliojimų nagrinėti atskirų pagrindinių teisių pažeidimo atvejų. Ji tai gali 
daryti tik tada, jei atvejis yra susijęs su Europos bendrijos teise. Todėl Komisija negali tirti 
tariamų pagrindinių teisių pažeidimų, kurie nėra susiję su Bendrijos teise. Svarstant asmeninių 
sveikatos duomenų atskleidimą Airijos parlamentui, remiantis suteikta informacija, nepavyko 
nustatyti jokio ryšio tarp pagrindinių teisių pažeidimų, apie kuriuos pranešta, ir Bendrijos 
teisės.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„2009 m. lapkričio 6 d. laiške peticijos pateikėjas suteikė Europos Parlamentui papildomos 
informacijos apie tai, kaip Airija atsisakė leisti jam, grįžtančiam iš Nyderlandų, įvežti į šalį 
savo vaistus, pagamintus iš kanapių. Naujajame dokumente nėra naujos ar svarbios 
informacijos, kuria remdamasi Europos Komisija galėtų toliau nagrinėti šį klausimą. 

Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, kad jį buvo atsisakyta įleisti į Jungtinę Karalystę. Jo 
teigimu, Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerija reikalauja, kad jis pakeistų savo 
vaistų receptą – jam būtų išrašyti Jungtinėje Karalystėje pagaminti vaistai.  

Pagal Tarybos sprendimą 2004/926/EB1 Jungtinėje Karalystėje taikomos kai kurios Šengeno 
acquis nuostatos, inter alia, Šengeno įgyvendinimo susitarimo 75 straipsnis. Užtikrinti 
teisingą Šengeno acquis taikymą pavesta Tarybai2, tačiau, atliekant šį vertinimą, Šengeno 
šalyse iki šiol nekilo jokių abejonių dėl 75 straipsnio taikymo. Komisija žino, kad peticijos 
pateikėjas palaiko ryšius su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis, ir ketina imtis 
svarstyti šį klausimą iškart, kai tik šios institucijos pateiks išsamų minėto straipsnio 
įgyvendinimo paaiškinimą. Taigi Komisija negali toliau svarstyti šio klausimo, kol negaus 
konkrečios ir tikslios informacijos, kad galėtų išspręsti šią jos kompetencijai priklausančią 
problemą. 

Po 2009 m. gruodžio mėn. įvykusio susitikimo Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
oficialiai pranešė peticijos pateikėjui, kad jis gali teisėtai įvežti savo vaistus į Jungtinę 
Karalystę. Taigi su Jungtine Karalyste susijusi problema išspręsta. Tačiau su Airija susijusi 
problema lieka neišspręsta.“

                                               
1 OL L 395, 2004 12 31.
2 OL L 239, 2000 9 22.
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5. Komisijos atsakymas (REV. II), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„2010 m. spalio 13 d. laiške peticijos pateikėjas suteikė Europos Parlamentui papildomos 
informacijos apie tai, kaip Airija atsisakė leisti jam, grįžtančiam iš Nyderlandų, įvežti į šalį 
savo vaistus, pagamintus iš kanapių. Naujuosiuose dokumentuose nėra naujos ar svarbios 
informacijos, kuria remdamasi Europos Komisija galėtų toliau negu ankstesniame pranešime 
nagrinėti šį klausimą.

Padėtis Airijos klausimu, susijusi su Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 
75 straipsnio1, įgyvendinimu, lieka nepakitusi.

Nors įvertinimo įgaliojimai, nustatyti pagal Šengeno konvenciją įsteigto Vykdomojo komiteto 
sprendime SCH/Com-ex (98) 26 def2, yra viena iš Šengeno acquis nuostatų, kurios Airija 
laikosi pagal Tarybos sprendimo 2002/192 dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai 
kurias Šengeno acquis nuostatas3 1 straipsnio a punkto i papunktį, Airija iki šiol nepaprašė 
būti įvertinta. 

Vertinimo procesą pradeda valstybė narė, kai ji pareiškia, jog yra pasiruošusi būti įvertinta, 
taigi Komisija nėra vienintelė turinti imtis iniciatyvos (Komisija dalyvauja tik kaip šio darbo, 
su kuriuo susipažinti galimybė suteikiama pagal SCH-EVAL sistemą daugiausiai Tarybos 
interneto svetainėse, stebėtoja).“

                                               
1 OL L 239, 2000 9 22, p. 19.
2 OL L 239, 2000 9 22, p. 138.
3 OL L 64, 2002 3 7, p. 20.


