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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0826/2011, którą złożył Andrea Cocco (Włochy) w sprawie prawa do 
ochrony zdrowia i środowiska na Sardynii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że duża liczba baz wojskowych na Sardynii (60% włoskich baz 
wojskowych) oraz związana z tym duża intensywność ćwiczeń wojskowych powodują 
poważne szkody w środowisku, co zagraża zdrowiu ludności, szczególnie ze względu na 
obecność nanocząsteczek generowanych w wyniku eksplozji militarnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Zagadnienia polityczne wymienione w petycji są związane przede wszystkim z 
kompetencjami krajowymi państw członkowskich w zakresie polityki obrony i 
bezpieczeństwa zewnętrznego, nawet jeśli są one związane z kwestiami zdrowia publicznego.

Unia Europejska nie ma uprawnień prawodawczych, które pozwalałyby Komisji Europejskiej 
na podejmowanie działań ani w zakresie obronności i zewnętrznej polityki bezpieczeństwa 
(art. 24 i 25 Traktatu o Unii Europejskiej), ani w odniesieniu do zdrowia publicznego (patrz 
art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Jeżeli chodzi o kwestie praw podstawowych poruszone przez składającego petycję, Komisja 
pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 51 ust. 1 karty praw podstawowych postanowienia tej 
karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie, gdy stosują one prawo Unii. W 
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sprawie opisanej w przedmiotowej petycji tylko państwa członkowskie powinny zapewnić 
wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do praw podstawowych, wynikających zarówno z 
umów międzynarodowych, jak i z ustawodawstwa krajowego. Komisja nie jest zatem w 
stanie dalej rozpatrywać przedmiotowej sprawy. 

Wniosek

Przedmiot petycji podlega prawu krajowemu. W związku z tym to władze włoskie powinny 
zająć się skargą dotyczącą emisji z terenów wojskowych w Quirra na Sardynii. Na podstawie 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska nie posiada uprawnień do 
podejmowania działań w tej sprawie.


