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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0590/2008, którą złożył N.M.M. (Irlandia), w sprawie przewożenia 
leków przez osoby podróżujące po Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że stan jego zdrowia wymaga, by miał on przy sobie leki, także 
w czasie podróży. Składający petycję mieszka w Holandii, gdzie na podstawie art. 75 
Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen uzyskał zaświadczenie lekarskie o lekach. 
Od czasu do czasu musi on podróżować do Irlandii w sprawach rodzinnych, biznesowych lub 
w celu głosowania. Irlandia jest krajem należącym do strefy Schengen. Tym niemniej władze 
irlandzkie poinformowały go, że uważają jego leki za narkotyki, oraz że tym samym zostanie 
on aresztowany, jeżeli wwiezie je do kraju. Ponadto w związku ze skargą składającego 
petycję do władz ujawniono jego dane medyczne. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego i Rady o zwrócenie Republice Irlandii uwagi na jej zobowiązania 
wynikające z traktatu Schengen, a także fakt, iż niedopuszczalne jest ujawnianie osobistych 
danych medycznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Na podstawie decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii 
o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen1 oraz w oparciu o art. 75 
Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen składający petycję twierdzi, że Irlandia 

                                               
1 2002/192/WE, Dz.U. L 64/20.
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naruszyła prawo Wspólnoty, nie pozwalając składającemu petycję na wwiezienie osobistych 
lekarstw na terytorium tego kraju. Ponadto składający petycję zwraca uwagę na to, że 
publiczne ujawnienie jego osobistych danych medycznych przez Ministra Sprawiedliwości 
Irlandii stanowi pogwałcenie praw podstawowych. 

Artykuł 4 wspomnianej decyzji Rady stanowi, że przepisy określone w art. 1 wchodzą 
w życie na podstawie decyzji podjętej przez Radę. Decyzja taka nie została jeszcze podjęta 
w odniesieniu do Irlandii, ponieważ nie przeprowadzono jeszcze właściwej oceny (decyzja 
została podjęta w odniesieniu do Wielkiej Brytanii). Dlatego Irlandia nie naruszyła dorobku 
z Schengen, ponieważ nie ma on jeszcze mocy wiążącej. Artykuł 4 nie ustanawia terminu 
realizacji tego celu.

Irlandia nie złożyła jeszcze wniosku o przeprowadzenie wspomnianej oceny. Według 
informacji dostępnych Komisji najważniejszą przyczyną takiej sytuacji wydaje się być 
dążenie Irlandii do odroczenia oceny, aby można ją było połączyć z systemem informacyjnym 
Schengen drugiej generacji, którego wdrożenie planowane jest na koniec 2009 r.

Poza tym zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii 
Europejskiej Komisja Europejska nie posiada żadnych ogólnych uprawnień w zakresie 
interweniowania w indywidualnych przypadkach pogwałcenia praw podstawowych. Może to 
czynić jedynie wówczas, gdy sprawa ma związek z prawem Wspólnoty Europejskiej. W 
rezultacie Komisja Europejska nie ma możliwości analizowania przypadków rzekomego 
pogwałcenia praw podstawowych, które nie mają związku z prawem Wspólnoty. Co się tyczy 
ujawnienia osobistych danych medycznych przed irlandzkim parlamentem, na podstawie 
dostarczonych informacji nie można było stwierdzić żadnego związku między rzekomym 
naruszeniem praw podstawowych a prawem wspólnotowym.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

W piśmie z dnia 6 listopada 2009 r. składający petycję przedstawił Parlamentowi 
Europejskiemu dodatkowe informacje dotyczące stanowiska władz Irlandii, które odmówiły 
mu prawa wjazdu do tego kraju i wwiezienia leczniczych konopi z Holandii. Pismo to nie 
zawiera żadnych nowych bądź istotnych informacji, które umożliwiłyby Komisji podjęcie 
dalszych działań w przedmiotowej kwestii. 

Ponadto składający petycję podkreśla, że odmówiono mu prawa wjazdu do Wielkiej Brytanii. 
Twierdzi on, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wymaga, aby zamienił 
przepisany mu lek na jego odpowiednik produkowany w Wielkiej Brytanii.  

Zgodnie z decyzją Rady 2004/926/WE1Wielka Brytania uczestniczy w niektórych przepisach 
dorobku Schengen, m.in. art. 75 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen. Za 
właściwe stosowanie dorobku Schengen odpowiada Rada2 lecz zapisy art. 75 nie budziły jak 
dotąd żadnych wątpliwości wśród partnerów Schengen w zakresie oceny. Komisja zdaje sobie 
sprawę z tego, że składający petycję jest w stałym kontakcie z władzami Wielkiej Brytanii, i 

                                               
1 Dz.U. L 395 z 31.12.2004.
2 Dz.U. L 239 z 22.9.2000.



CM\866759PL.doc 3/3 PE420.013v03-00

PL

zamierza podjąć działania następcze w tej kwestii, gdy tylko uzyska od władz Wielkiej 
Brytanii szczegółowe informacje na temat wdrożenia wyżej wymienionego artykułu. Komisja 
nie może zatem odnieść się do tej sprawy, dopóki nie otrzyma konkretnych i 
udokumentowanych informacji, które umożliwiłyby podjęcie dalszych działań leżących w 
zakresie jej kompetencji. 

Od czasu spotkania w grudniu 2009 r. władze Wielkiej Brytanii oficjalnie poinformowały 
składającego petycję, że może on zgodnie z prawem wwieźć do Wielkiej Brytanii swoje leki. 
Przedmiotowa kwestia jest zatem rozwiązana w zakresie dotyczącym Wielkiej Brytanii. 
Problem nie został jednak rozwiązany w przypadku Irlandii.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana w dniu 6 maja 2011 r.

W dwóch telefaksach z dnia 13 października 2010 r. składający petycję przekazał 
Parlamentowi Europejskiemu dodatkowe informacje dotyczące stanowiska władz Irlandii, 
które odmówiły mu prawa wjazdu do tego kraju, jeśli przewozi lecznicze konopie z Holandii. 
W porównaniu z informacjami przedstawionymi w poprzednim komunikacie dokumenty te 
nie zawierają żadnych nowych bądź istotnych informacji, które umożliwiłyby Komisji 
Europejskiej podjęcie dalszych działań w przedmiotowej kwestii.

Sytuacja odnosząca się do Irlandii i dotycząca stosowania art. 75 Konwencji wykonawczej do 
Układu z Schengen1 pozostaje bez zmian.

Chociaż mandat dotyczący oceny określony w decyzji Komitetu Wykonawczego 
ustanowionego na mocy konwencji Schengen SCH/Com-ex (98) 26 def2 znajduje się wśród 
postanowień dorobku Schengen, w których Irlandia uczestniczy zgodnie z art. 1 lit. a) pkt i) 
decyzji Rady 2002/192 dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych 
przepisów dorobku Schengen3, Irlandia nie wystąpiła jak dotąd o przeprowadzenie oceny. 

Ocena inicjowana jest przez państwo członkowskie po zadeklarowaniu jego gotowości do 
poddania się ocenie, tak więc to nie do Komisji należy podjęcie inicjatywy (Komisja 
uczestniczy w tym procesie jedynie w charakterze obserwatora, zaś proces ten dostępny jest w 
ramach SCH-EVAL głównie na stronach internetowych Rady).

                                               
1 Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19.
2 Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 138.
3 Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.


