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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1157/2011, imressqa minn Giuseppe Di Maio, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-ħolqien ta’ reġistru tat-tumuri fiż-żona tal-Agro-Nocerino-
Sarnese (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Petizzjonant isostni li fiż-żona tal-Agro-Nocerino, 70% tal-imwiet kienu kkawżati minn 
tumuri u skont id-dejta mogħtija mill-Assoċjazzjoni ta’ persuni b’mard tal-organi u mard 
relatat mat-trapjanti (Associazione malati d'organo e trapiantati) kien hemm żieda ta’ 30% fit-
tumuri.

Skont il-Petizzjoni, għandu jkun hemm rabta bejn dawn iċ-ċifri u t-tniġġis (b’mod partikolari 
t-tniġġis tal-ilma) preżenti fiż-żona, li fir-rigward ta’ din ir-rabta, il-Petizzjonant qed jitlob 
għal reġistru tat-tumuri għal din iż-żona.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonant jirreferi għat-talbiet minn assoċjazzjoni ta’ pazjenti tal-organi u tat-trapjanti 
msejħa “AMDOT” li fiż-żona tal-Agro Nocerino-Sarnese r-rati tal-kanċer qed jiżdiedu 
minħabba t-tniġġis ambjentali. Huwa favur it-twaqqif ta’ ċentru għall-istudju u l-prevenzjoni 
tal-kanċer ikkawżat mit-tniġġis ambjentali.

It-twaqqif ta’ ċentru għall-monitoraġġ u l-prevenzjoni tal-kanċer relatat mat-tniġġis 
ambjentali huwa kompitu tal-Istat Membru, f’dan il-każ l-Italja. L-Italja diġà għandha ftit 
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reġistri tal-kanċer stabbiliti. In-netwerk Taljan tar-reġistri tal-kanċer jista’ jkun li jispjega, 
jekk iż-żona inkwistjoni hijiex diġà koperta minn reġistru tal-kanċer abbażi tal-popolazzjoni u 
jekk iċ-ċifri kkwotati jaqblux ma’ osservazzjonijiet attwali possibbli.

Fil-każ tal-monitoraġġ tal-impatt fuq is-saħħa tat-tniġġis ambjentali, mhux biss l-inċidenza 
tal-kanċer hija indikatur importanti, iżda anki l-inċidenza ta’ anomaliji konġenitali. L-
awtoritajiet Taljani għandhom ikunu f’pożizzjoni li jispjegaw, jekk din- id-dejta tinġabarx 
b’mod sistematiku għal din iż-żona, eż. f’kooperazzjoni mar-reġistru Ewropew dwar 
Anomaliji Konġenitali u t-Tewmin (EUROCAT).

Finalment, ir-regolamenti attwali tal-UE dwar il-ħarsien tal-ambjent huma maħsuba biex 
jipprevjenu l-esponiment tal-popolazzjoni għal sustanzi perikolużi mill-ambjent.

Konklużjoni

Il-kwistjoni tat-twaqqif ta’ ċentru għall-monitoraġġ u l-prevenzjoni tal-impatti fuq is-saħħa 
mill-esponiment għal sustanzi perikolużi fl-ambjent tal-Agro Nocerino-Sarnese għandha tiġi 
deċiża mill-awtoritajiet Taljani. L-informazzjoni dwar l-aħjar prattika u l-kopertura attwali 
tal-monitoraġġ tal-inċidenza tal-kanċer fl-Italja tista’ tinkiseb mir-Reġistri tal-kanċer Taljani.

Jekk jitqies il-monitoraġġ, il-parir huwa li dan jiġi kkomplementat bil-monitoraġġ tal-effetti 
embrijotossiċi permezz tal-monitoraġġ ta’ anomaliji konġenitali wkoll.


