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1. Rezumatul petiției

Petiția susține că numărul mare de baze militare din Sardinia (60 % din bazele militare 
italiene) și activitatea intensă de exerciții militare aferentă acestora provoacă daune grave 
mediului, punând în pericol sănătatea locuitorilor, în special prin prezența unor nanoparticule 
generate de exploziile militare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Politicile menționate în petiție sunt pur și simplu legate de competența națională a unui stat 
membru în ceea ce privește reglementarea politicii de apărare și de securitate externă, chiar 
dacă există o legătură cu anumite aspecte legate de sănătatea publică.

Uniunea Europeană nu are competența legislativă care să permită Comisiei Europene să 
intervină în ceea ce privește politica de apărare și de securitate externă (articolele 24 și 25 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană) sau sănătatea publică (articolul 168 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene).

În ceea ce privește în mod special chestiunile referitoare la drepturile fundamentale invocate 
de petiționar, Comisia reamintește că, potrivit articolului 51 alineatul (1) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile cartei se aplică statelor membre numai atunci 
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când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, în ceea ce privește problema la care 
face referire petiționarul, este de competența exclusivă a statelor membre să se asigure că 
obligațiile care le revin cu privire la drepturile fundamentale – astfel cum decurg din 
acordurile internaționale și din legislația lor națională – sunt respectate. Din aceste motive, 
Comisia nu este în măsură să urmărească în continuare chestiunea. 

Concluzie

Subiectul petiției intră sub incidența legislației naționale. Prin urmare, este de datoria 
autorităților italiene să analizeze reclamația privind emisiile provenite de la un sit militar 
situat în Quirra, în Sardinia. Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisia nu are competența de a interveni în această chestiune.


