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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0590/2008, внесена от N.M.M., с ирландско гражданство, относно 
пренасяне на лекарства от пътници в Европа

1. Резюме на петицията

Поради болестта си вносителят има нужда от лекарства. Той трябва и да ги носи у себе 
си, когато пътува. Живее в Нидерландия и за лекарствата си в Нидерландия е получил 
медицинско удостоверение съгласно член 75 от Шенгенското споразумение. 
Вносителят трябва също така понякога да пътува до Ирландия по семейни причини, по 
работа или за да гласува. Ирландия влиза в списъка на така наречените Шенгенски 
държави. Въпреки това вносителят е научил от ирландските органи, че когато 
пристигне в Ирландия с лекарствата си, ще бъде арестуван, тъй като в Ирландия 
лекарствата му се считат за наркотици. Освен това във връзка с жалбата, подадена от 
вносителя пред органите, медицинските му данни са станали публично достояние. 
Вносителят желае Европейският парламент и Съветът да обърнат внимание на 
Република Ирландия, че тя трябва да спазва задълженията си, произтичащи от 
Шенгенското споразумение, както и на това, че публичното разкриване на лични 
медицински данни е недопустимо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Въз основа на Решението на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на 
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Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген1 и въз 
основа на член 75 от Шенгенското споразумение вносителят на петицията твърди, че 
Ирландия нарушава правото на Общността, като не му позволява да влезе в страната с 
лекарствата, които използва. Освен това вносителят посочва, че публичното разкриване 
на неговите лични медицински данни от страна на ирландския министър на 
правосъдието представлява нарушение на основните права. 

В член 4 от споменатото по-горе решение на Съвета се посочва, че разпоредбите на 
член 1 влизат в сила с решение на Съвета. По отношение на Ирландия такова решение 
все още не е взето, тъй като все още не е извършена съответната оценка (такава оценка 
е извършена за Обединеното кралство). Следователно Ирландия не е нарушила правото 
на Шенген, тъй като то все още не е задължително. Член 4 не регламентира краен срок 
за тази цел.

Ирландия все още не е подала искане за оценка. Съгласно информацията, с която 
Комисията разполага, основната причина изглежда е, че Ирландия желае да отложи 
извършването на оценката, за да бъде свързана с второто поколение Шенгенска 
информационна система, която се очаква да започне да функционира в края на 2009 г.

Освен това съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия за намеса в 
отделни случаи на нарушаване на основните права. Тя може да се намеси единствено 
когато става дума за правото на Европейската общност. Следователно Комисията не 
може да проучва твърдения за нарушения на основните права, които нямат връзка с 
правото на Общността. Що се отнася до разкриването на лични медицински данни пред 
ирландския парламент, въз основа на предоставената информация не беше възможно да 
се установи никаква връзка между твърденията за нарушения на основните права и 
правото на Общността.

4. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

В писмо от 6 ноември 2009 г., вносителят предостави на Европейския парламент 
допълнителна информация относно отказа на Ирландия да му разреши да влезе в 
страната, когато пътува с канабиса, даден му по лекарско предписание в Нидерландия. 
Новият документ не съдържа нова информация, която да позволи на Европейската 
комисия да разгледа въпроса допълнително. 

Освен това вносителят на петицията подчертава факта, че му е отказан достъп до 
Обединеното кралство. Той твърди, че британското Министерство на вътрешните 
работи е поискало от него да промени лекарското предписание с лекарство, което се 
произвежда в Обединеното кралство.  

Съгласно Решение 2004/926/ЕО2 на Съвета Обединеното кралство участва в някои от 
разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включително член 75 от 
Шенгенското споразумение. Правилното прилагане на достиженията на правото от 

                                               
1 2002/192/ЕО, OВ L 64/20
2 ОВ L 395, 31.12.2004 г.
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Шенген е поверено на Съвета1, но въпреки това член 75 никога досега не е пораждал 
безпокойство у шенгенските партньори в рамките на тази оценка. Комисията е 
осведомена, че вносителят на петицията се е свързал с органите на Обединеното 
кралство и възнамерява да предприеме последващи действия по този въпрос веднага 
щом последните предоставят подробно обяснение на приложението на гореспоменатия 
член. Поради това Комисията не може да даде допълнителен отговор по този въпрос, 
докато не получи конкретна и основана на факти информация, която да позволи 
разглеждането на въпрос, който попада в рамките на нейната компетентност. 

След заседанието от декември 2009 г. органите на Обединеното кралство официално са 
уведомили вносителя на петицията, че може да пътува в Обединеното кралство законно 
заедно с лекарствата, които използва. Следователно що се отнася до Обединеното 
кралство, въпросът е разрешен. По отношение на Ирландия обаче проблемът остава 
непроменен.

5. Отговор от Комисията (REV. II), получен на 6 май 2011 г.

„В два факса от 13 октомври 2010 г .  вносителят на петицията предостави на 
Европейския парламент допълнителна информация относно отказа на Ирландия да му 
разреши да влезе в страната, когато пътува с канабиса, даден му по лекарско 
предписание в Нидерландия. Тези документи не съдържат нова информация, която да 
позволи на Европейската комисия да разгледа въпроса в допълнение към това, което 
вече бе установено в предходното съобщение.

Положението по отношение на Ирландия във връзка с прилагането на член 75 от 
Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген2 остава непроменено.

Макар че мандатът за оценка, определен в Решение SCH/Com-ex (98) 26 def на 
Изпълнителния комитет3, създаден по силата на Шенгенската конвенция, е сред 
разпоредбите от достиженията на Шенгенското право, в което Ирландия участва 
съгласно член 1, буква а), подточка i) от Решение 2002/192 на Съвета относно искането 
на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген4, 
досега Ирландия не е поискала да й се направи оценка. 

Оценката се стартира от държавата-членка, след като тя обяви своята готовност да й се 
извърши такава оценка, така че инициативата не е в ръцете на Комисията (Комисията 
само участва като наблюдател в тази дейност, достъпна чрез връзката SCH-EVAL най-
вече на интернет страниците на Съвета).“

6. Отговор от Комисията (REV. III), получен на 30 септември 2011 г.

Комисията внимателно проучи отговора от ирландското министерство на 
здравеопазването на председателя на комисията по петиции. Последният потвърди 
предходния правен анализ на Комисията, т. е. член 75 от Шенгенското споразумение, 

                                               
1 ОВ L 239, 22.09.2000 г.
2 ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19
3 OВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 138.
4 OВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.
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който не е обвързващ за Ирландия. Въпреки това Комисията приветства факта, че 
Ирландия изразява политическото си желание да проучи всички възможни решения, 
които да позволят на пътуващи като вносителя на петицията да влизат в страната с 
лекарствата си.

Комисията отбелязва също така факта, че тази петиция стои в основата на жалба до 
Европейския омбудсман. Чрез писмо от 17 март 2011 г. ЕО приключи разглеждането, 
след като стана ясно, както и Комисията поясни, че няма основания да се предприемат 
действия на равнище ЕС. Въпреки това, тъй като изразява известно съчувствие към 
ищеца, ЕО ще отнесе въпроса към националния омбудсман на Ирландия и към 
Ирландската комисия по правата на човека.


