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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft als gevolg van zijn ziekte geneesmiddelen nodig. Hij moet deze ook bij zich 
hebben als hij reist. Hij woont in Nederland en heeft voor zijn geneesmiddelen in Nederland 
een medische verklaring gekregen overeenkomstig artikel 75 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst. Indiener moet soms ook voor familieaangelegenheden, 
werk of om zijn stem uit te brengen naar Ierland reizen. Ierland is een zogeheten 
Schengenland. Nochtans heeft indiener van Ierse autoriteiten vernomen dat wanneer hij met 
zijn geneesmiddelen in Ierland aankomt, hij zal worden gearresteerd omdat zijn 
geneesmiddelen in Ierland als drugs worden aangemerkt. In het kader van een bezwaar dat 
indiener bij de autoriteiten had aangetekend, werden bovendien zijn medische gegevens 
openbaar gemaakt. Indiener wenst dat het Europees Parlement en de Raad de Ierse Republiek 
erop wijzen dat deze haar verplichtingen krachtens het Verdrag van Schengen dient na te 
komen. Voorts wenst hij dat de Ierse autoriteiten erop worden gewezen dat het openbaar 
maken van persoonlijke medische gegevens niet geoorloofd is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 2, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Op basis van het Besluit van de Raad van 28 februari 2002 met betrekking tot het verzoek van 
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Ierland om deel te nemen aan bepaalde bepalingen van het Schengenacquis1 en op basis van 
artikel 75 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst is indiener van mening dat Ierland het 
Gemeenschapsrecht heeft geschonden door hem geen toegang te verlenen tot het land met zijn 
geneesmiddelen. Voorts wijst hij erop dat het openbaar maken van zijn persoonlijke medische 
gegevens door de Ierse minister van Justitie, een schending is van zijn grondrechten. 

Artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Raad stelt dat de bepalingen waarnaar wordt 
verwezen in artikel 1, in werking worden gesteld door een besluit van de Raad. Dit besluit 
werd met betrekking tot Ierland echter nog niet genomen, aangezien de desbetreffende 
evaluatie nog niet werd uitgevoerd (dit gebeurde wel met betrekking tot het Verenigd 
Koninkrijk). Om die reden heeft Ierland het Schengenacquis niet geschonden, aangezien het 
nog niet bindend is. Artikel 4 geeft hiervoor geen uiterste datum op.

Ierland heeft nog niet verzocht om deze evaluatie. Volgens de informatie waarover de 
Commissie beschikt, blijkt de belangrijkste reden te zijn dat Ierland deze evaluatie wenst uit 
te stellen, zodat het aangesloten kan worden op het Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie, dat naar verwachting eind 2009 operationeel is.

Bovendien heeft de Europese Commissie, uit het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, geen algemene bevoegdheid om 
tussenbeide te komen in afzonderlijke gevallen van schending van grondrechten. Zij kan enkel 
tussenbeide komen, indien het een kwestie van Europees Gemeenschapsrecht betreft. 
Bijgevolg kan de Europese Commissie de beweerde schendingen van grondrechten niet 
onderzoeken, aangezien er geen verband is met het Gemeenschapsrecht. Met betrekking tot de 
bekendmaking van persoonlijke medische gegevens aan het Ierse parlement kon op basis van 
de verstrekte informatie geen enkel verband worden vastgesteld tussen de vermeende 
schendingen van grondrechten en het Gemeenschapsrecht.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

In een brief gedateerd 6 november 2009 verschafte indiener het Europees Parlement 
aanvullende informatie over de weigering van Ierland hem toegang te verlenen wanneer hij 
met zijn medicinale cannabis vanuit Nederland naar Ierland zou reizen. Het nieuwe document 
bevat geen nieuwe of relevante informatie op grond waarvan de Europese Commissie deze 
zaak verder zou kunnen onderzoeken. 

Indiener onderstreept verder dat hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk geweigerd is. 
Hij beweert dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken van hem verlangt dat hij zich 
een geneesmiddel laat voorschrijven dat in het VK geproduceerd wordt.  

Volgens Besluit 2004/926/EG2 van de Raad neemt het VK deel aan enkele van de bepalingen 
van het Schengenacquis, onder andere artikel 75 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. 
De correcte toepassing van het Schengenacquis is toevertrouwd aan de Raad3, maar artikel 75 
heeft de Schengenlanden in het kader van de evaluatie tot nu toe nooit enige problemen 
                                               
1 2002/192/EG, PB L 64/20
2 PB L 395 van 31.12.04.
3 PB L 239 van 22.09.2000.
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opgeleverd. De Commissie is zich ervan bewust dat indiener contact heeft gehad met de 
Britse autoriteiten en is voornemens om, zodra de Britse autoriteiten een uitvoerige toelichting 
geven op de tenuitvoerlegging van het voornoemde artikel, deze kwestie nader te 
onderzoeken. De Commissie kan dan ook niet verder op deze zaak ingaan totdat en tenzij zij 
specifieke en feitelijke informatie ontvangt op grond waarvan zij zich kan bezighouden met 
een zaak die onder haar bevoegdheid valt. 

Sinds de bijeenkomst in december 2009 hebben de Britse autoriteiten indiener formeel 
meegedeeld dat hij legaal naar het Verenigd Koninkrijk kan reizen met zijn geneesmiddelen. 
Daarmee is de zaak wat het VK betreft opgelost. Wat Ierland betreft, blijft het probleem 
echter bestaan.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 6 mei 2011

Door middel van twee faxen, gedateerd op 13 oktober 2010, heeft indiener het Europees 
Parlement van aanvullende informatie voorzien inzake de weigering van Ierland hem toegang 
te verlenen wanneer hij met zijn medicinale cannabis vanuit Nederland naar Ierland zou 
reizen. Deze documenten bevatten geen nieuwe of relevante informatie die de Europese 
Commissie in staat zou stellen om deze kwestie grondiger te onderzoeken dan reeds vermeld 
is in haar vorige mededeling.

De situatie inzake Ierland wat betreft de tenuitvoerlegging van artikel 75 van de 
uitvoeringsovereenkomst van het Verdrag van Schengen1 blijft onveranderd.

Hoewel het mandaat voor evaluatie, zoals vastgesteld in Besluit SCH/Com-ex (98) 26 def2

van het krachtens de Schengenuitvoeringsovereenkomst opgericht Uitvoerend Comité, een 
van de bepalingen van het Schengenacquis is, waaraan Ierland deelneemt volgens artikel 1, 
onder a), punt i) van het Besluit van de Raad 2002/192 betreffende het verzoek van Ierland 
deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis3, heeft Ierland tot nu toe nog 
niet gevraagd om geëvalueerd te worden. 

De evaluatie wordt geïnitieerd door de lidstaat, nadat deze zijn bereidheid tot evaluatie 
kenbaar heeft gemaakt. De Commissie neemt dus niet het initiatief (de Commissie neemt 
enkel als waarnemer aan dit werk deel, toegankelijk onder SCH-EVAL voornamelijk op de 
website van de Raad).

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 30 september 2011

De Commissie heeft het antwoord van het Ierse Ministerie van Volksgezondheid aan de 
voorzitter van de Commissie verzoekschriften nauwkeurig onderzocht. De voorzitter 
bevestigde de vorige juridische analyse van de Commissie, meer bepaald dat artikel 75 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst niet bindend is voor Ierland. Desondanks is de Commissie 
verheugd dat Ierland zich bereid heeft verklaard alle mogelijke oplossingen te onderzoeken 
om ervoor te zorgen dat reizigers zoals indiener het land in kunnen met hun geneesmiddelen.

                                               
1 PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19.
2 PB L 239 van 22.9.2000, blz. 138.
3 PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.
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De Commissie wil er op wijzen dat dit verzoekschrift de basis is geweest voor een klacht bij 
de Europese Ombudsman. Bij schrijven van 17 maart 2011 heeft de EO de zaak gesloten 
omdat er, zoals uitgelegd door de Commissie, geen redenen waren om op Europees niveau te 
handelen. De EO heeft de zaak, uit een zekere sympathie voor aanklager, echter wel verwezen 
naar de Ierse nationale Ombudsman en naar de Ierse mensenrechtencommissie.


