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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1157/2011, внесена от Giuseppe Di Maio, с италианско 
гражданство, относно създаването на регистър на туморните 
заболявания в област Agro-Nocerino-Sarnese (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в област Agro-Nocerino туморните заболявания са 
причина за 70 % от смъртните случаи според данните, предоставени от Асоциацията на 
лицата с органни заболявания и трансплантации (Associazione malati d'organo e 
trapiantati), и че се наблюдава увеличение в появата на туморни заболявания с 30 %.

Според петицията би трябвало да има връзка между тези данни и замърсяването 
(особено замърсяването на водата), което е налице в областта, във връзка с което 
вносителят на петицията отправя искане за създаване на регистър на туморните 
заболявания за областта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията се позовава на твърдения от страна на асоциация на пациенти 
с органни заболявания и трансплантации, наречена AMDOT, че в областта Agro 
Nocerino-Sarnese процентът на раковите заболявания се увеличава поради замърсяване 
на околната среда. Той подкрепя създаването на център за изследване и превенция на 
раковите заболявания, причинени от замърсяване на околната среда.
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Създаването на център за наблюдение и превенция на раковите заболявания, свързани 
със замърсяването на околната среда, е задача на държавата членка, в случая Италия. В 
Италия вече съществуват няколко регистъра на раковите заболявания. Италианската 
мрежа на регистрите на раковите заболявания вероятно може да даде обяснение дали 
въпросната област вече е включена в регистър на раковите заболявания на населението 
и дали споменатите стойности съответстват на евентуални скорошни наблюдения.

Важен показател за проследяване на въздействието на замърсяването на околната среда 
върху здравето е не само разпространението на ракови заболявания, но и 
разпространението на вродени аномалии. Италианските органи положително са в 
състояние да обяснят дали за тази област системно се събират подобни данни, 
например в сътрудничество с Европейския регистър за вродените аномалии и 
близнаците (EUROCAT).

И накрая, действащата нормативна уредба на ЕС за опазването на околната среда има 
за цел да предотвратява излагането на населението на опасни вещества от околната 
среда.

Заключение

Въпросът за създаването на център за наблюдение и превенция на въздействието върху 
здравето вследствие на излагане на опасни вещества в околната среда в областта Agro 
Nocerino-Sarnese следва да бъде решен от италианските органи. Информация за най-
добрите практики и настоящия обхват на наблюдението за разпространението на рака в 
Италия може да бъде получена от италианските регистри на раковите заболявания.

Ако се предвижда наблюдение, препоръчително е то да бъде допълнено също така с 
проследяване на ембриотоксичните ефекти и вродените аномалии.


