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Tárgy: Giuseppe Di Maio olasz állampolgár által benyújtott 1157/2011. számú 
petíció az olaszországi Nocera-Sarno-síkságon a daganatos megbetegedések 
nyilvántartásának létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Nocera-Sarno-síkság vidékén az elhalálozások 70%-a 
daganatos megbetegedésekre vezethető vissza, továbbá hogy az Associazione malati d'organo 
e trapiantati (szervbetegek és szervátültetettek olaszországi szövetsége) adatai szerint a 
régióban 30%-kal nőtt a daganatos megbetegedések aránya.

A petíció benyújtója szerint ezek az adatok és a régióban tapasztalható környezetszennyezés –
különösen a vízszennyezés – összefüggnek egymással. A petíció benyújtója ezért kéri, hogy a 
régióban hozzák létre a daganatos megbetegedések nyilvántartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója az „AMDOT” elnevezésű, szervbetegeket és szervátültetetteket tömörítő 
betegszövetség azon állításaira hivatkozik, amelyek szerint a Nocera-Sarno-síkság vidékén a 
környezetszennyezés következményeként növekszik a daganatos megbetegedések aránya. 
Támogatja egy olyan központ létrehozását, amely a környezetszennyezéssel összefüggésben 
kialakult daganatos megbetegedések tanulmányozásával és megelőzésével foglalkozik.
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A környezetszennyezés következményeként kialakult daganatos megbetegedések
megfigyelésével és megelőzésével foglalkozó központ létrehozása a tagállam, jelen esetben 
Olaszország feladata. Olaszországban már léteznek nyilvántartások a daganatos 
megbetegedésekről. Előfordulhat, hogy a daganatos megbetegedések nyilvántartásainak 
olaszországi hálózata tudna magyarázatot adni arra, hogy a kérdéses területre vonatkozóan 
létezik-e már népességalapú nyilvántartása a daganatos megbetegedéseknek, továbbá hogy a 
hivatkozott adatok összhangban vannak-e az esetlegesen már létező megfigyelésekkel.

Ugyanis a környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásának megfigyelése – nem csak a 
daganatos megbetegedések, hanem a születési rendellenességek előfordulásának tekintetében 
is – fontos mutatókat eredményez. Az olasz hatóságok tudnak majd tájékoztatást nyújtani 
arról, hogy erre a területre vonatkozóan gyűjtik-e szisztematikusan a kérdéses adatokat, 
például a veleszületett rendellenességek európai megfigyelő-hálózatával (EUROCAT) 
együttműködésben.

Végezetül, a környezetvédelemre vonatkozó jelenleg hatályos uniós rendelkezések célja, hogy 
megelőzzék a lakosság környezetből származó veszélyes anyagokkal szembeni kitettségét.

Következtetés

A Nocera-Sarno-síkság területén a környezetből származó veszélyes anyagokkal szembeni 
expozíció egészségre gyakorolt hatásának megfigyelésével és megelőzésével foglalkozó 
központ létrehozásáról az olasz hatóságoknak kell dönteni. Arról, hogy a daganatos 
megbetegedések előfordulásának megfigyelése mely olaszországi területeket érint, illetve a 
megfigyeléssel kapcsolatos legjobb gyakorlatról a daganatos megbetegedések olaszországi 
nyilvántartásaiból lehet informálódni.

A megfigyeléssel kapcsolatban a Bizottság azt tanácsolja, hogy a megfigyelt terülteket 
bővítsék ki az embriotoxicitás és a születési rendellenességek vizsgálatával.


