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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1157/2011, którą złożył Giuseppe Di Maio (Włochy) w sprawie 
utworzenia rejestru przypadków guzów nowotworowych na obszarze Agro-
Nocerino-Sarnese (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że zgodnie z danymi przekazanymi przez Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Przeszczepionymi Organami i Chorobami Potransplantacyjnymi (Associazione 
malati d'organo e trapiantati) na obszarze Agro-Nocerino-Sarnese 70% zgonów jest 
spowodowanych guzami nowotworowymi oraz że nastąpił wzrost liczby takich przypadków o 
30%.

Według składającego petycję istnieje związek między tymi danymi a zanieczyszczeniem na 
przedmiotowym obszarze (szczególnie zanieczyszczeniem wody). W związku z tym domaga 
się on utworzenia rejestru przypadków guzów nowotworowych na tym terenie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję odnosi się do skarg składanych przez stowarzyszenie pacjentów na rzecz 
osób z przeszczepionymi organami zwanego „AMDOT”, w których zwraca się uwagę na to, 
że na obszarze Agro Nocerino-Sarnese z powodu zanieczyszczenia środowiska rosną 
wskaźniki zachorowalności na choroby nowotworowe. Popiera on utworzenie centrum ds. 
badań nad chorobami nowotworowymi spowodowanymi przez zanieczyszczenie środowiska i 
zapobiegania im.
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Utworzenie centrum monitorowania i profilaktyki chorób nowotworowych związanych z 
zanieczyszczeniem środowiska jest zadaniem danego państwa członkowskiego, w tym 
wypadku Włoch. Włochy prowadzą już kilka rejestrów przypadków chorób nowotworowych. 
Włoska sieć rejestrów przypadków chorób nowotworowych prawdopodobnie będzie mogła 
wyjaśnić, czy przedmiotowy obszar jest już objęty rejestrem przypadków chorób 
nowotworowych opartym na badaniach populacji oraz czy cytowane liczby są zgodne z 
możliwymi aktualnymi obserwacjami.

Ważnymi wskaźnikami przy monitorowaniu wpływu zanieczyszczenia środowiska na 
zdrowie jest nie tylko zachorowalność na choroby nowotworowe, lecz także występowanie 
wad wrodzonych. Włoskie władze będą w stanie wyjaśnić, czy takie dane są systematycznie 
gromadzone dla przedmiotowego obszaru, np. we współpracy z europejskim rejestrem 
wrodzonych wad rozwojowych i przypadków ciąż bliźniaczych (EUROCAT).

Celem obecnych przepisów UE dotyczących ochrony środowiska jest zapobieganie narażania 
ludności na działanie niebezpiecznych substancji pochodzących ze środowiska.

Wniosek

To do włoskich władz należy decyzja o utworzeniu centrum monitorowania i profilaktyki 
chorób nowotworowych, które badałoby wpływ na zdrowie narażenia na działanie 
niebezpiecznych substancji występujących w środowisku na obszarze Agro Nocerino-
Sarnese. Informacje na temat najlepszych praktyk i obszaru objętego obecnie zakresem 
monitorowania zachorowalności na choroby nowotworowe we Włoszech można uzyskać z 
włoskich rejestrów przypadków chorób nowotworowych.

W odniesieniu do monitorowania zaleca się, aby poprzez monitorowanie również wad 
wrodzonych kontrolować także skutki oddziaływania toksycznego na zarodek.


