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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1157/2011 af Giuseppe Di Maio, italiensk statsborger, om oprettelsen 
af et kræftregister i Agro-Nocerino-Sarnese-området (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at 70 % af dødsfaldene i Agro-Nocerino-området skyldes kræft, og at der 
i henhold til data fra sammenslutningen af personer med organ- og transplantationslidelser 
(Associazione malati d'organo e trapiantati) har været en stigning på 30 % i antallet af 
kræfttilfælde.

Der synes, i henhold til andrageren, at være en sammenhæng mellem disse tal og forureningen 
(navnlig vandforureningen) i området, hvorfor andrageren ønsker at få oprettet et 
kræftregister i området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren henviser til påstande fra en patientsammenslutning for organ- og 
transplantationspatienter ved navn "AMDOT" om, at antallet af kræfttilfælde i Agro-
Nocerino-Sarnese-området er stigende på grund af miljøforurening. Han er fortaler for, at der 
oprettes et center for undersøgelse og forebyggelse af kræft forårsaget af miljøforurening.

Oprettelsen af et center for overvågning og forebyggelse af kræft forårsaget af 
miljøforurening påhviler medlemsstaten, i dette tilfælde Italien. Italien har allerede en række 
kræftregistre. Det italienske netværk af kræftregistre vil måske kunne oplyse, hvorvidt det 
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pågældende område allerede er omfattet af et befolkningsbaseret kræftregister, og hvorvidt de 
nævnte tal er i overensstemmelse med eventuelle aktuelle observationer.

I forbindelse med overvågning af sundhedsvirkningerne af miljøforurening er ikke bare 
antallet af kræfttilfælde, men også tilfælde af medfødte anomalier vigtige indikatorer. De 
italienske myndigheder vil kunne forklare, hvorvidt man systematisk indsamler sådanne data 
for dette område, f.eks. i samarbejde med det europæiske register for medfødte anomalier og 
tvillinger (EUROCAT).

Endelig er de gældende EU-forordninger for miljøbeskyttelse udformet med henblik på at 
forhindre befolkningens eksponering for farlige stoffer fra miljøet.

Konklusion

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal oprettes et center for overvågning og forebyggelse af 
sundhedsvirkninger ved eksponering for farlige stoffer i miljøet i Agro-Nocerino-Sarnese-
området, skal afgøres af de italienske myndigheder. Oplysninger om bedste praksis og den 
aktuelle dækning af overvågningen af kræfttilfælde i Italien kan fås hos de italienske 
kræftregistre.

Hvis man overvejer at foretage overvågning, tilrådes det, at denne suppleres med overvågning 
af embryotoksiske virkninger ved også at overvåge medfødte anomalier."


