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Tárgy: Andrea Cocco olasz állampolgár által benyújtott 0826/2011. számú petíció az 
egészséghez való jogról és a szardíniai környezetvédelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Szardínián található jelentős számú katonai támaszpont 
(az olaszországi katonai támaszpontok 60%-a) és az ahhoz kapcsolódó számos katonai 
gyakorlat súlyos környezeti károkat okoz és veszélyezteti a lakosok egészségét, különösen a 
katonai robbantások következtében keletkező nanorészecskék révén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petícióban említett politikák pusztán valamely tagállamnak a védelmi és külső 
biztonságpolitikai szabályozást érintő nemzeti hatásköréhez kapcsolódnak, még akkor is, ha 
közegészségügyi kérdésekkel állnak összefüggésben.

Az Európai Unió nem rendelkezik olyan jogalkotási hatáskörrel, amely lehetővé tenné az 
Európai Bizottság számára, hogy akár a védelmi és külső biztonságpolitika (az Európai 
Unióról szóló szerződés 24. és 25. cikke), akár a népegészségügy vonatkozásában (lásd az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkét) fellépjen.

Ami különösen a petíció benyújtója által felvetett alapjogi kérdéseket illeti, a Bizottság arra 
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emlékeztet, hogy az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében a Charta 
rendelkezéseinek címzettjei a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. 
Ezért a petíció benyújtója által hivatkozott ügyben kizárólag a tagállamokra hárul annak 
feladata, hogy biztosítsák az alapvető jogokkal kapcsolatos, nemzetközi megállapodásokból 
és belső jogszabályaikból fakadó kötelezettségeik tiszteletben tartását. A Bizottságnak ezen 
okokból kifolyólag nem áll módjában tovább vizsgálni az ügyet. 

Következtetés

A petíció tárgya nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért az olasz hatóságok feladata, 
hogy a szardíniai Quirra katonai támaszpontjáról származó kibocsátásokkal kapcsolatos 
panasszal foglalkozzanak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében a 
Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az ügyben beavatkozzon.


