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transportul de medicamente de către călători în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că, datorită stării sale de sănătate, este necesar ca el să aibă mereu 
medicamente asupra sa, inclusiv atunci când călătorește. Petiționarul locuiește în Olanda, 
unde a obținut un certificat medical pentru medicamentele sale în conformitate cu articolul 75 
din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen. Acesta trebuie să călătorească 
ocazional în Irlanda din motive familiale, în interes de afaceri sau pentru a vota, Irlanda fiind 
un stat Schengen. Cu toate acestea, petiționarului i s-a adus la cunoștință de către autoritățile 
irlandeze că acestea consideră medicamentele sale ca fiind droguri și că urmează să fie arestat 
dacă le introduce în țară. În plus, în legătură cu plângerea adresată de petiționar autorităților, 
au fost dezvăluite informații legate de starea sa de sănătate. Petiționarul solicită Parlamentului 
European și Consiliului să atragă atenția Republicii Irlanda cu privire la obligațiile acesteia în 
temeiul Tratatului Schengen și asupra faptului că este inadmisibilă dezvăluirea datelor 
medicale cu caracter personal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

În temeiul Deciziei Consiliului din 28 februarie 2002 privind cererea din partea Irlandei de a 
participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen1 și în conformitate cu articolul 75 
                                               
1 2002/192/CE, JO L 64/20.
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din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, petiționarul susține că Irlanda a 
încălcat legislația comunitară, prin faptul că nu i-a permis accesul în țară cu medicamentele 
sale. În plus, petiționarul subliniază faptul că dezvăluirea în mod public a datelor sale 
medicale cu caracter personal de către Ministerul de Justiție din Irlanda reprezintă o încălcare 
a drepturilor fundamentale. 

Articolul 4 din Decizia Consiliului menționată anterior prevede că dispozițiile menționate la 
articolul 1 vor intra în vigoare printr-o decizie a Consiliului. O astfel de decizie nu a fost încă 
luată în ceea ce privește Irlanda, deoarece nu s-a efectuat încă o evaluare relevantă (această
evaluare a fost realizată pentru Marea Britanie). Prin urmare, Irlanda nu a încălcat acquis-ul 
Schengen, deoarece acesta nu este încă obligatoriu pentru această țară. Articolul 4 nu 
menționează niciun termen limită în acest sens.

Irlanda nu a solicitat încă să fie evaluată. Conform informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, 
principalul motiv pare a fi faptul că Irlanda dorește să amâne evaluarea astfel încât să poată fi 
conectată la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație, care se preconizează a fi 
operațional la sfârșitul anului 2009.

De asemenea, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene și cu Tratatul 
privind Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu are atribuții generale de a interveni în 
cazuri individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. Aceasta poate acționa în acest sens 
doar dacă este vorba despre o problemă legată de legislația Comunității Europene. Prin 
urmare, Comisia nu poate examina posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale care nu au 
niciun fel de legătură cu legislația comunitară. În ceea ce privește dezvăluirea datelor 
medicale cu caracter personal către Parlamentul Irlandez, nu s-a putut stabili, pe baza 
informațiilor furnizate, nicio legătură între presupusele încălcări ale drepturilor fundamentale 
și legislația comunitară.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

În scrisoarea datată 6 noiembrie 2009, petiționarul a furnizat Parlamentului European 
informații suplimentare cu privire la refuzul Irlandei de a-i acorda acces atunci când 
călătorește din Olanda, având asupra sa medicamentele pe bază de canabis. Noul document nu 
conține informații noi sau relevante care să permită Comisiei Europene să analizeze cazul în 
continuare. 

În plus, petiționarul subliniază faptul că i s-a refuzat intrarea în Marea Britanie. Acesta susține 
că Ministerul de Interne britanic îi cere să își schimbe prescripția medicală pentru un 
medicament produs în Marea Britanie.  

În conformitate cu Decizia 2004/926/CE a Consiliului1, Marea Britanie participă la unele 
prevederi ale acquis-ului Schengen, între altele, articolul 75 din Convenția de punere în 
aplicare a Acordului Schengen. Aplicarea corectă a acquis-ului Schengen este încredințată 
Consiliului2, cu toate acestea, articolul 75 nu a suscitat niciodată, până acum, preocupări 

                                               
1 JO L 395, 31.12.04.
2 JO L 239, 22.9.2000.
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pentru partenerii Schengen în cadrul acestei evaluări. Comisia cunoaște faptul că petiționarul 
a corespondat cu autoritățile britanice și intenționează să dea curs acestei chestiuni de îndată 
ce acestea din urmă vor oferi o explicație detaliată cu privire la punerea în aplicare a 
articolului menționat mai sus. Prin urmare, Comisia nu poate să ofere răspunsuri suplimentare 
la această chestiune până când nu primește informații specifice și faptice care să îi permită să 
abordeze o chestiune care este de competența sa. 

După reuniunea din decembrie 2009, autoritățile britanice au informat în mod oficial 
petiționarul că poate să călătorească legal în Marea Britanie împreună cu medicația sa. În ceea 
ce privește Marea Britanie, chestiunea este, așadar, rezolvată. În schimb, în ceea ce privește 
Irlanda, problema rămâne în continuare ca atare.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 6 mai 2011

În două faxuri datate 13 octombrie 2010, petiționarul a furnizat Parlamentului European
informații suplimentare cu privire la refuzul Irlandei de a-i acorda acces atunci când 
călătorește din Olanda, având asupra sa medicamentele pe bază de canabis. Aceste documente 
nu conțin informații noi sau relevante care să permită Comisiei Europene să analizeze cazul în 
continuare, altfel decât a declarat deja în comunicarea sa precedentă.

Situația referitoare la Irlanda în ceea ce privește implementarea articolului 75 din Convenția 
de punere în aplicare a Acordului Schengen1 rămâne neschimbată.

Deși mandatul de evaluare stipulat în decizia Comitetului executiv instituit prin Convenția 
Schengen SCH/Com-ex (98) 26 def2 se numără printre dispozițiile acquis-ului Schengen la 
care Irlanda participă în conformitate cu articolul 1 litera (a) punctul (i) din Decizia 
2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la 
unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen3, Irlanda nu a solicitat până acum să fie 
evaluată. 

Evaluarea este declanșată de către statul membru, după ce acesta și-a declarat disponibilitatea 
de a fi evaluat, astfel încât nu Comisia este cea care are inițiativa (Comisia participă doar ca 
observator la această activitate, care este accesibilă la rubrica SCH-EVAL în principal pe site-
urile web ale Consiliului).

5. Răspunsul Comisiei (REV. III), primit la 30 septembrie 2011

Comisia a analizat cu atenție răspunsul Ministerului irlandez de sănătate către președintele 
Comisiei pentru petiții. Acesta din urmă a confirmat analiza juridică anterioară a Comisiei,
mai exact articolul 75 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen nu este 
obligatoriu. Comisia salută totuși faptul că Irlanda și-a exprimat disponibilitatea de a examina 
toate soluțiile posibile pentru a permite călătorilor să intre în țară cu medicamentele lor.

                                               
1 JO L 239, 22.9.2000, p. 19.
2 JO L 239, 22.9.2000, p.138
3 JO L 64, 7.3.2002, p.20
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Comisia dorește, de asemenea, să menționeze oficial că această petiția a reprezentat baza unei 
plângeri către Ombudsmanul european. Prin scrisoarea din 17 martie 2011, Ombudsmanul 
european a închis dosarul concluzionând că, așa cum explică Comisia, nu există o bază pe 
care se poate acționa la nivel UE. Cu toate acestea, din compasiune pentru reclamant, OE a 
prezentat chestiunea Ombudsmanului național irlandez și Comisiei irlandeze pentru drepturile 
omului.


