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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0826/2011, του Andrea Cocco, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμα στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος στη Σαρδηνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο μεγάλος αριθμός στρατιωτικών βάσεων στη Σαρδηνία (το 60% 
των στρατιωτικών βάσεων της Ιταλίας) και ο υψηλός αριθμός των στρατιωτικών ασκήσεων 
που συνδέονται με αυτές προκαλούν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία του πληθυσμού, ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας νανοσωματιδίων που 
δημιουργούνται από στρατιωτικές εκρήξεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Οι πολιτικές που περιγράφονται στην αναφορά συνδέονται σαφώς με την εθνική αρμοδιότητα 
ενός κράτους μέλους για τη ρύθμιση της αμυντικής πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας του, ακόμη κι αν υπεισέρχονται ζητήματα δημόσιας υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει νομοθετικές εξουσίες που θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλάβει δράση στους τομείς της αμυντικής πολιτικής και της εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (άρθρα 24 και 25 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση) ή της δημόσιας υγείας (βλ. άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που θίγει ο αναφέρων, η 
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Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ένωσης. Συνεπώς, αναφορικά με το ζήτημα στο οποίο παραπέμπει ο αναφέρων, 
εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεών 
τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα – όπως αυτές απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες 
και από την εσωτερική νομοθεσία τους. Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα. 

Συμπέρασμα

Το θέμα της αναφοράς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, 
εναπόκειται στις ιταλικές αρχές να εξετάσουν την καταγγελία που αφορά εκπομπές από 
στρατιωτική περιοχή στην Quirra της Σαρδηνίας. Βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα παρέμβασης στο εν λόγω 
ζήτημα.


