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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0826/2011, внесена от Andrea Cocco, с италианско гражданство, 
относно правото на здраве и опазване на околната среда в Сардиния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че големият брой военни бази в Сардиния (60 % от 
военните бази на Италия) и високата честота на свързаните с тях военни учения, 
причиняват значителни вреди на околната среда, което излага на риск здравето на 
населението, по-специално във връзка с наличието на наночастици, образувани при 
военните експлозии.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Политиките, посочени в петицията, са свързани с националната компетентност на 
държавата членка за уреждане на политиката в областта на отбраната и външната 
сигурност дори ако е налице връзка с въпроси по общественото здраве.

Европейският съюз няма законодателни правомощия, които да дадат възможност на 
Европейската комисия да предприеме действия по отношение на политиката в областта 
на отбраната и външната сигурност (членове 24 и 25 от Договора за Европейския съюз) 
или във връзка с общественото здраве (виж член 168 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз).

Що се отнася по-специално до въпросите, свързани с основните права, които са 
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повдигнати от вносителя на петицията, Комисията би желала да напомни, че съгласно 
член 51, параграф 1 от Хартата на основните права, разпоредбите на Хартата се отнасят 
за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. Следователно 
по отношение на въпроса, повдигнат от вносителя на петицията, отговорността е 
единствено на отделните държави членки да гарантират спазването на своите 
задължения, свързани с основните права, произтичащи от международни договори и 
тяхното вътрешно законодателство. Следователно Комисията не е в позиция да 
продължи разглеждането на въпроса. 

Заключение

Предметът на петицията попада в приложното поле на националното законодателство. 
Поради това италианските органи са тези, които да разгледат оплакването относно 
емисиите от военен обект в Куира (Quirra) в Сардиния. Съгласно Договора за 
функционирането на Европейския съюз Комисията няма право да се намесва по този 
въпрос.


