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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0975/2008 af Killian McLoughlin, irsk statsborger, for "Campaign 
for Cancer Services" i Sligo, om bibeholdelsen af de eksisterende muligheder for 
kræftbehandling i Sligo

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den irske regerings nylige strategi, som skulle medføre, at der inden 
slutningen af 2008 ikke længere vil være mulighed for at foretage vurderinger, diagnoser og 
operationer af kræftsygdomme i det nordvestlige område af Irland. Ifølge andrageren vil 
sådanne tjenester, som hidtil har været tilgængelige på sygehuset Sligo General Hospital, 
være tilgængelige i Galway på University College Galway Hospital. Andrageren mener, at en 
sådan foranstaltning er uberettiget, idet Sligo General Hospital er internationalt anerkendt for 
sit arbejde med kræft. Desuden mener han, at det er uacceptabelt, at borgere, som bor i den 
nordvestlige del af Irland, skal rejse til Galway for at få foretaget kræftrelaterede 
undersøgelser. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få den irske regering til ikke 
blot at foretage en fornyet gennemgang af sine planer, men til også at indføre 
strålebehandlings- og screeningstjenester i Sligo som tidligere lovet og som anbefalet i EU's 
retningslinjer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragernes anmodning omhandler bibeholdelse af eksisterende og ydelse af fuldstændig 
kræftbehandling i Sligo for den nordvestlige del af Irland.

I oktober 2008 mødtes andragerne med generaldirektøren for sundhed og forbrugere for at 
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drøfte dette emne. Som opfølgning blev det foreslået, at andragerne skulle kontakte 
Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik med henblik på muligheden for at 
anvende EU-strukturmidler til sundhedsinfrastruktur.

Kommissionen vil gerne gentage, at spørgsmålet om kræftforebyggelse og -behandling 
henhører under medlemsstaternes ansvarsområde (traktatens artikel 152), og at 
Kommissionen derfor ikke kan kommentere organiseringen og udførelsen af 
sundhedstjenester og medicinsk behandling i en specifik medlemsstat. Kommissionens rolle 
er at støtte medlemsstaterne ved at levere sammenlignelige data og information og at støtte 
aktioner for at forebygge dårligt helbred på grundlag af væsentlige sundhedsfaktorer (f.eks. 
fedme, fysisk aktivitet og rygning) samt sekundær forebyggelse, herunder screening for 
brystkræft. 

Rådets henstilling om screening for kræft1, som blev vedtaget enstemmigt af alle 
sundhedsministrene i 2003, fastsætter grundlæggende principper for bedste praksis for tidlig 
opdagelse af kræft og opfordrer alle medlemsstater til i fællesskab at gennemføre nationale 
folkescreeningsprogrammer for brystkræft, livmoderhalskræft og tarmkræft. Vigtigheden af 
kræftscreening som et middel til at fremme sundheden i et aldrende Europa fremhæves også i 
EU's sundhedsstrategi2.

I december 2008 vedtog Kommissionen sin første rapport om gennemførelse af Rådets 
anbefaling om kræftscreening3. I rapporten opfordres medlemsstaterne til at styrke deres 
indsats for at opfylde de mål, der er fastsat i anbefalingen. Den fastslår, at der må gøres en 
ekstra indsats for at gennemføre, forbedre og opretholde folkescreeninger af høj kvalitet og 
støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og andre centrale aktører, herunder forskere og 
eksperter."

                                               
1 Se venligst: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF. 
2 Se venligst: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm. 
3 Se venligst: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:EN:PDF


