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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1157/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe 
Di Maio, par Agro-Nocerino-Sarnese reģiona (Itālijā) vēža slimnieku reģistra 
izveidošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Agro-Nocerino reģionā 70 % gadījumu nāvi izraisījuši 
audzēji un ka Personu ar orgānu un transplantu slimībām asociācijas (Associazione malati 
d'organo e trapiantati) dati liecina, ka vēža slimnieku skaits palielinājies par 30 %.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šie skaitļi varētu būt saistīti ar piesārņojumu (jo 
īpaši ūdens piesārņojumu) attiecīgajā reģionā, viņš prasa izveidot šā reģiona vēža slimnieku 
reģistru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz pacientu ar orgānu un transplantu slimībām asociācijas 
AMDOT apgalvojumiem, ka Agro Nocerino-Sarnese reģionā vides piesārņojuma dēļ 
palielinās saslimstības ar vēzi rādītāji. Viņš atbalsta centra izveidošanu, kurā tiktu veikta vides 
piesārņojuma izraisītu vēža gadījumu izpēte un novēršana.

Ar vides piesārņojumu saistītu vēža gadījumu pārraudzības un novēršanas centra izveide ir 
dalībvalsts, šajā gadījumā — Itālijas, uzdevums. Itālijā jau darbojas vairāki vēža slimnieku 
reģistri. Itālijas vēža slimnieku reģistru tīkls, iespējams, var sniegt skaidrojumu par to, vai 
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attiecīgais reģions jau ir iekļauts iedzīvotāju vēža reģistra darbības jomā un vai minētie skaitļi 
atbilst iespējamajiem pašreizējiem novērojumiem.

Vides piesārņojuma ietekmes uz veselību novērošanai būtisks rādītājs ir ne tikai saslimstības 
ar vēzi rādītājs, bet arī iedzimto anomāliju izplatība. Itālijas iestādes varēs paskaidrot, vai tiek 
veikta sistemātiska šādu datu apkopošana par konkrēto reģionu, piemēram, sadarbībā ar 
Eiropas iedzimto anomāliju un dvīņu reģistru (EUROCAT).

Visbeidzot, spēkā esošie ES noteikumi vides aizsardzības jomā ir izstrādāti, lai novērstu vidē 
nonākušo kaitīgo vielu ietekmi uz iedzīvotājiem.

Secinājumi

Lēmums jautājumā par centra izveidi ar mērķi pārraudzīt un novērst vidē sastopamu kaitīgo 
vielu ietekmi uz iedzīvotāju veselību Agro Nocerino-Sarnese reģionā ir jāpieņem Itālijas 
iestādēm. Informāciju par paraugpraksēm un pašreizējo saslimstības ar vēzi rādītāju 
pārraudzības aptvērumu Itālijā var iegūt no Itālijas vēža slimnieku reģistriem.

Ja tiek apsvērta pārraudzība, to ir ieteicams papildināt ar embriotoksiskās ietekmes kontroli, 
novērojot arī iedzimto anomāliju rādītājus.


