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1. Samenvatting van het verzoek

Indiener beweert dat 70% van de sterfgevallen in de regio Agro-Nocerino veroorzaakt werd 
door tumoren en volgens gegevens van de Vereniging voor mensen met orgaan- en 
transplantatieziekten (Associazione malati d'organo e trapiantati) werd er een toename van 
30% vastgesteld in het aantal tumoren.

Volgens het verzoekschrift zou er een verband bestaan tussen deze cijfers en verontreiniging 
(in het bijzonder waterverontreiniging) in de regio. Daarom verzoek indiener om een register 
van tumoren in het gebied te creëren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indiener verwijst naar beweringen van “AMDOT”, een organisatie voor orgaan- en 
transplantatiepatiënten, dat in de regio Agro Nocerino-Sarnese het aantal gevallen van kanker 
door milieuverontreiniging toeneemt. Hij pleit voor de oprichting van een centrum voor 
onderzoek naar en preventie van kanker die wordt veroorzaakt door milieuverontreiniging.

Het oprichten van een centrum voor onderzoek naar en preventie van kanker die is gerelateerd 
aan milieuverontreiniging is een taak van de lidstaat, in dit geval Italië. In Italië wordt kanker 
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reeds op sommige plaatsen geregistreerd. Mogelijk is bij het Italiaanse netwerk voor 
kankerregistratie bekend of het betreffende gebied al onder een kankerregistratiesysteem valt 
dat is gebaseerd op een geografisch gedefinieerde populatie, en of de cijfers overeenstemmen 
met mogelijke huidige observaties.

Voor het volgen van de gezondheidseffecten van milieuverontreiniging is niet alleen het 
aantal gevallen van kanker een belangrijke indicator, maar ook het aantal aangeboren 
afwijkingen. Bij de Italiaanse autoriteiten zal bekend zijn of dergelijke gegevens voor dit 
gebied systematisch worden verzameld, bijvoorbeeld in samenwerking met het gecoördineerd 
programma van de EU op het gebied van de registratie van aangeboren afwijkingen en 
tweelingen (EUROCAT).

Ten slotte, de huidige EU-regelgeving op het gebied van milieubescherming is erop gericht 
blootstelling van de bevolking aan gevaarlijke stoffen in de omgeving te voorkomen.

Conclusie

Over het al dan niet oprichten van een centrum voor het volgen en voorkomen van 
gezondheidseffecten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het milieu in de regio Agro 
Nocerino-Sarnese moet door de Italiaanse autoriteiten worden beslist. Informatie over beste 
praktijken en de huidige wijze van registratie van het aantal kankergevallen in Italië kan 
worden verkregen bij het Italiaanse netwerk voor kankerregistratie.

Als registratie wordt overwogen, wordt aanbevolen dit te combineren met de registratie van 
aangeboren afwijkingen door embryonale toxiciteit.


