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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0590/2008 af N.M.M., irsk statsborger, om rejsende i Europas 
medbragte lægemidler

1. Sammendrag

Andrageren angiver, at hans helbredstilstand kræver, at han altid skal medbringe lægemidler, 
også under rejser. Han bor i Nederlandene, hvor han har rekvireret en lægemiddelattest for 
lægemidlerne i overensstemmelse med konventionen om gennemførelse af 
Schengenkonventionens artikel 75. Han rejser lejlighedsvis til Irland i forbindelse med 
familiebesøg, forretninger eller for at stemme, da Irland er Schengenland. Han har imidlertid 
fået oplyst af de irske myndigheder, at de betragter hans lægemidler som narkotika, og at han 
derfor vil blive anholdt, hvis han bringer dem ind i landet. I forbindelse med andragerens 
klage til myndighederne blev der desuden offentliggjort oplysninger om hans helbredstilstand. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet og Rådet om at henlede Den Irske Republiks 
opmærksomhed på forpligtelserne i henhold til Schengentraktaten og på den kendsgerning, at 
det er uacceptabelt at offentliggøre personlige helbredsoplysninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"På baggrund af Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at 
deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne1 og på baggrund af artikel 75 i konventionen 
om gennemførelse af Schengenaftalen hævder andrageren, at Irland har overtrådt 
                                               
1 2002/192/EF, EFT L 64, s. 20.
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fællesskabsretten ved ikke at tillade ham at rejse ind i landet med sine lægemidler. 
Andrageren understreger endvidere at den irske justitsministers offentliggørelse af hans 
personlige helbredsoplysninger er en overtrædelse af grundlæggende rettigheder.

I artikel 5 i Rådets førnævnte afgørelse fastslås det, at de bestemmelser, der henvises til i 
artikel 1 skal sættes i kraft ved Rådets afgørelse. En sådan afgørelse er endnu ikke truffet, 
hvad angår Irland, da den relevante vurdering endnu ikke er foretaget (den er foretaget med 
hensyn til Det Forenede Kongerige). Derfor har Irland ikke overtrådt Schengenreglerne, da de 
endnu ikke er bindende. I artikel 4 fastsættes der ikke en frist i forbindelse hermed.

Irland har endnu ikke anmodet om at blive vurderet. Ifølge de oplysninger, som 
Kommissionen har adgang til, synes hovedårsagen at være, at Irland ønsker at udsætte 
vurderingen, så landet kan blive forbundet med anden generation af 
Schengeninformationssystemet, der forventes at være operationelt i slutningen af 2009.

Desuden har Kommissionen - i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union - ingen generelle beføjelser til at gribe ind 
i enkelte tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes. Den kan kun gribe ind, 
såfremt det drejer sig om et EF-retligt anliggende. Kommissionen kan derfor ikke undersøge 
påståede overtrædelser af grundlæggende rettigheder, som ikke er forbundet med 
fællesskabsretten. Med hensyn til videregivelse af personlige helbredsoplysninger til det irske 
parlament var det ikke muligt, på baggrund af de fremsendte oplysninger, at etablere nogen 
forbindelse mellem de påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder og 
fællesskabsretten."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"I en skrivelse af 6. november 2009 gav andrageren Parlamentet yderligere oplysninger om 
Irlands afvisning af at lade ham rejse ind i landet, når han medbringer cannabis til medicinsk 
brug fra Nederlandene. Det nye dokument indeholder ikke nye eller relevante oplysninger, 
som kan sætte Kommissionen i stand til at foretage sig yderligere i sagen. 

Endvidere understreger andrageren, at han er blevet nægtet indrejse til Det Forenede 
Kongerige. Han hævder, at det britiske indenrigsministerium forlanger, at han ændrer 
recepten til et lægemiddel, der fremstilles i Det Forenede Kongerige.  

I henhold til Rådets afgørelse 2004/926/EF1, deltager Det Forenede Kongerige i nogle af 
Schengenreglerne, bl.a. artikel 75 i konventionen om gennemførelse af 
Schengenkonventionen. Den korrekte anvendelse af Schengenreglerne er Rådets ansvar2, men 
artikel 75 har dog ikke hidtil givet Schengenpartnerne problemer i forbindelse med denne 
evaluering. Kommissionen er bekendt med, at andrageren har været i kontakt med de britiske 
myndigheder, og den agter at følge op på spørgsmålet, når de sidstnævnte giver en nærmere 
forklaring på gennemførelsen af ovennævnte artikel. Kommissionen kan derfor ikke behandle 
sagen yderligere, før den modtager faktuelle oplysninger, der gør det muligt for den at 

                                               
1 EUT L 395 af 31.12.2004.
2 EUT L 239 af 31.12.2004.
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behandle et spørgsmål, som ligger inden for dens kompetence. 

Efter mødet i december 2009 har de britiske myndigheder officielt underrettet andrageren om, 
at han på lovlig vis kan rejse ind i Det Forenede Kongerige med sin medicin. Problemet er 
således løst, hvad angår Det Forenede Kongerige. Med hensyn til Irland er problemet 
imidlertid stadig ikke løst. "

5. Kommissionens supplerende svar (REV. II), modtaget den 6. maj 2011

I to faxer dateret den 13. oktober 2010 forsynede andrageren Europa-Parlamentet med 
yderligere oplysninger angående Irlands afslag på at lade ham indrejse, når han rejser med sin 
medicinske cannabis fra Nederlandene. Disse dokumenter indeholder ingen ny eller relevant 
information, som vil gøre det muligt for Kommissionen at forfølge sagen videre, end hvad der 
allerede er angivet i de tidligere meddelelser.

Situationen med hensyn til Irland vedrørende gennemførelse af artikel 75 i konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen1 er fortsat uforandret.

Selv om evalueringsmandatet, som er fastsat i afgørelsen fra Schengen-Eksekutivkomitéen, 
nedsat i medfør af Schengen-konventionen SCH/Com-ex (98) 26 def2, er blandt de 
bestemmelser i Schengen-reglerne, hvori Irland deltager i medfør af artikel 1, litra a), nr. i), i 
Rådets afgørelse 2002/192 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i 
Schengen-reglerne3, har Irland indtil nu ikke bedt om at blive evalueret. 

Evalueringen udløses af medlemsstaten, når den erklærer sig parat til at blive evalueret, så det 
er ikke Kommissionen, der tager initiativet (Kommissionen deltager kun som observatør i 
dette arbejde, som er tilgængeligt under SCH-EVAL, oftest på Rådets hjemmesider).

5. Kommissionens supplerende svar (REV. III), modtaget den 30. september 2011.

Kommissionen behandlede omhyggeligt svaret fra det irske sundhedsministerium til 
formanden for Udvalget for Andragender. Sidstnævnte bekræftede Kommissionens tidligere 
retlige analyse, dvs. at artikel 75 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen ikke er 
bindende for Irland. Kommissionen udtrykker ikke desto mindre tilfredshed med, at Irland 
udtrykte politisk vilje til at undersøge alle mulige løsninger for at gøre det muligt for rejsende 
som f.eks. andrageren at rejse ind i landet med deres lægemidler.

For en ordens skyld nævnte Kommissionen tillige, at dette andragende også dannede grundlag
for en klage til Den Europæiske Ombudsmand. I skrivelse af 17. marts 2011 afsluttede 
ombudsmanden sagen, idet han konstaterede, at der, som forklaret af Kommissionen, ikke var 
noget retsgrundlag på europæisk plan. Da ombudsmanden imidlertid havde en vis sympati for 
klageren, henviste han sagen til den irske ombudsmand og til den irske 
menneskerettighedskommission.
                                               
1 EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. 
2 EUT L 239 af 22.9.2000, s.138.
3 EUT L 64 af 7.3.2002, s.20.
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