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crearea unui registru al tumorilor în regiunea Agro-Nocerino-Sarnese (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că în regiunea Agro-Nocerino, 70 % din decese au fost cauzate de tumori, 
iar în conformitate cu datele furnizate de Asociația pacienților cu afecțiuni ale organelor și cu 
transplanturi (Associazione malati d'organo e trapiantati), există o creștere cu 30 % a 
tumorilor.

Potrivit petiționarului, ar exista o legătură între aceste cifre și poluarea (în special poluarea 
apei) prezentă în această regiune, iar în acest sens, petiționarul solicită un registru al tumorilor 
pentru această regiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul face referire la afirmațiile unei asociații de pacienți pentru organe și ale 
pacienților cu transplant denumită „AMDOT” conform cărora în zona Agro Nocerino-Sarnese 
rata cancerului crește ca urmare a poluării mediului. Acesta este în favoarea înființării unui 
centru pentru studierea și prevenirea cancerului cauzat de poluarea mediului.

Înființarea unui centru pentru monitorizarea și prevenirea cancerului ca urmare a poluării 
mediului este o obligație a statului membru, în acest caz, Italia. Italia are deja întocmite unele 
registre privind cazurile de cancer. Rețeaua italiană de date privind cancerul ar putea fi în 
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măsură să explice aspectul dacă zona în cauză are deja un registru de date privind cazurile de 
cancer pe baza populației și dacă cifrele menționate sunt în conformitate cu eventualele 
observații actuale.

Pentru monitorizarea impactului poluării mediului asupra populației, indicatorii importanți nu 
sunt doar cazurile de cancer, ci și cazurile de anomalii congenitale. Autoritățile italiene vor 
putea să explice dacă aceste date sunt colectate în mod sistematic în acest domeniu, de 
exemplu, în cooperare cu registrul european pentru anomalii congenitale și gemeni 
(EUROCAT).

În final, reglementările actuale ale UE privind protecția mediului sunt menite să prevină 
expunerea populației la substanțele periculoase din mediul înconjurător.

Concluzie

Problema înființării unui centru pentru monitorizarea și prevenirea impactului asupra sănătății 
ca urmare a expunerii la substanțele periculoase din mediul înconjurător în Agro Nocerino-
Sarnese urmează să fie decisă de autoritățile italiene. Informații cu privire la cele mai bune 
practici și la întinderea actuală a monitorizării cazurilor de cancer în Italia pot fi obținute din 
registrele italiene privind cazurile de cancer.

Dacă se ia în considerare monitorizarea, se recomandă ca aceasta să fie completată de o 
monitorizare a efectelor embriotoxice, precum și de o monitorizare a anomaliilor congenitale.


