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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0826/2011 af Andrea Cocco, italiensk statsborger, om retten til 
sundhed og miljøbeskyttelse på Sardinien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det store antal militærbaser på Sardinien (60 % af alle italienske 
militærbaser) og de mange militære øvelser i den forbindelse forårsager alvorlige miljøskader,
som bringer beboernes sundhed i fare, idet han specielt henviser til de nanopartikler, der 
frigøres ved militære eksplosioner.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

De politikker, der nævnes i andragendet, refererer udelukkende til en medlemsstats nationale 
kompetence til at regulere forsvarspolitik og ekstern sikkerhedspolitik, selv om der er en 
forbindelse til folkesundhedsanliggender.

EU har ingen lovgivningsmæssige beføjelser, der kunne gøre Kommissionen i stand til at 
træffe foranstaltninger, hverken hvad angår forsvar og ekstern sikkerhedspolitik (artikel 24 og 
25 i EU-traktaten) eller folkesundhed (se artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde).

Hvad angår  særligt de grundlæggende rettigheder, minder Kommissionen om, at 
bestemmelserne ifølge EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 51, stk. 1) kun 
gælder for medlemsstater, når de gennemfører EU-retten. I den sag, andrageren henviser til, er 
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det således alene medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til 
grundlæggende rettigheder – på grundlag af internationale aftaler og deres interne lovgivning 
– bliver overholdt. Kommissionen er af disse grunde ikke i stand til at forfølge sagen 
yderligere. 

Konklusion

Det emne, der behandles i andragendet, henhører under national lovgivning. Det er derfor op 
til de italienske myndigheder at behandle klagen vedrørende udledninger fra en militærbase i 
Quirra, Sardinien. I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
Kommissionen ingen beføjelse til at gribe ind i sagen.


