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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1157/2011 dėl piktybinių navikų registro steigimo Agro Nocerino 
Sarnese regione (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Giuseppe Di Maio

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad šiame regione 70 proc. mirties atvejų sukelia piktybiniai 
navikai. Ligonių ir organų persodinimo asociacijos duomenimis, susirgimų tokiais navikais 
skaičius išaugo 30 proc.

Peticijoje teigiama, kad šie skaičiai yra susiję su regiono tarša (ypač vandens), todėl peticijos 
pateikėjas prašo įsteigti piktybinių navikų registrą šiame regione.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas remiasi Ligonių ir organų persodinimo asociacijos AMDOT pateiktais 
skundais, kad Agro Nocerino Sarnese regione susirgimų vėžiu skaičius didėja dėl aplinkos 
taršos. Jis pasisako už tai, kad reikia įsteigti centrą, kuriame būtų tiriami aplinkos taršos 
sukeltų susirgimų vėžiu atvejai ir užkertamas jiems kelias.

Už stebėsenos ir su aplinkos tarša susijusio vėžio prevencijos centro įsteigimą atsakingos 
valstybės narės, šiuo atveju – Italija. Italijoje jau yra keletas vėžio registrų. Italijos vėžio 
registrų tinklas galėtų paaiškinti, ar atitinkama teritorija jau yra įtraukta į gyventojų vėžio 
registrą ir ar nurodyti duomenys neprieštarauja galimoms dabartinėms pastaboms.
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Siekiant stebėti aplinkos taršos poveikį sveikatai svarbūs ne tik vėžio paplitimo, bet ir įgimtų 
anomalijų dažnumo rodikliai. Italijos valdžios institucijos galės paaiškinti, ar tokie duomenys 
šioje teritorijoje yra nuolat renkami, pvz., bendradarbiaujant su Europos įgimtų anomalijų 
registru (EUROCAT).

Be viso to, galiojančiais ES teisės aktais dėl aplinkos apsaugos siekiama apsaugoti gyventojus 
nuo į aplinką patenkančių pavojingų medžiagų poveikio.

Išvada

Dėl to, ar Agro Nocerino Sarnese regione reikia įsteigti stebėsenos ir į aplinką patenkančių 
pavojingų medžiagų poveikio sveikatai prevencijos centrą, turi nuspręsti Italijos valdžios 
institucijos. Informaciją apie Italijoje taikomą geriausią patirtį ir vykdomą vėžio paplitimo 
stebėseną galima gauti iš Italijos vėžio registrų.

Jei stebėsenos klausimas bus svarstomas, patartina stebėti ir embriotoksinį poveikį bei įgimtas 
anomalijas.“


