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Betreft: Verzoekschrift 0826/2011, ingediend door Andrea Cocco (Italiaanse 
nationaliteit), over het recht op gezondheid en de bescherming van het milieu 
op Sardinië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het grote aantal militaire bases op Sardinië (60% van de Italiaanse militaire 
bases) en het grote aantal militaire oefeningen dat daar plaatsvindt, grote milieuschade 
veroorzaken en de volksgezondheid in gevaar brengen, met name vanwege de fijnstofdeeltjes 
die bij militaire explosies vrijkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De beleidslijnen waarvan sprake in het verzoekschrift vallen volledig onder de nationale 
bevoegdheid van een lidstaat om de defensie en het externe veiligheidsbeleid te regelen, zelfs 
als er een verband is met volksgezondheidsaangelegenheden.

De Europese Unie heeft geen wetgevende bevoegdheid die de Commissie in staat zou stellen 
actie te ondernemen met betrekking tot defensie en het externe veiligheidsbeleid (artikelen 24 
en 25 van het Verdrag betreffende de Europese Unie) of met betrekking tot volksgezondheid 
(zie artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Wat betreft de grondrechten waarop indiener wijst, wil de Commissie eraan herinneren dat 
volgens artikel 51, lid 1 van het Handvest van de grondrechten de bepalingen van het 
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handvest uitsluitend tot lidstaten zijn gericht wanneer deze het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen. Daarom is het, met betrekking tot de in het verzoekschrift genoemde zaak, 
uitsluitend aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan hun verplichtingen met 
betrekking tot de grondrechten, overeenkomstig internationale overeenkomsten en hun interne 
wetgeving. Om die redenen bevindt de Commissie zich niet in de positie om deze zaak voort 
te zetten. 

Conclusie

Het onderwerp van dit verzoekschrift valt onder de nationale wetgeving. Het is dan ook aan 
de Italiaanse autoriteiten om de klacht met betrekking tot de emissies afkomstig van een 
militaire basis in Quirra op Sardinië af te handelen. Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie is de Commissie niet bevoegd op te treden in deze zaak.


