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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2020)1211_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 11. prosince 2020 od 9:30 do 12:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pátek 11. prosince 2020 v 9:34 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2020)1211_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

3. Veřejné slyšení na téma: „Nádorová onemocnění z povolání a rakovina způsobená 
vlivem životního prostředí: pochopení faktorů, které prokazatelně zvyšují riziko 
rakoviny“

Předseda ve svém úvodním vystoupení vysvětlil, že se jedná o druhé slyšení týkající se 
prevence pořádané výborem BECA a že tématem slyšení budou environmentální rizikové 
faktory a rizikové faktory spojené s výkonem povolání, jimž lze předcházet. Zdůraznil, že EU 
má pravomoc přijímat právní předpisy např. v oblasti kvality ovzduší a ochrany zaměstnanců 
před riziky spojenými s expozicí chemickým látkám při práci.

V první části slyšení nazvané „Obecný úvod do environmentálních rizikových faktorů, radiace 
a rakovina jako nemoc z povolání“ představil dr. Joachim Schüz, vedoucí sekce životního 
prostředí a radiace Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, přehled environmentálních 
rizikových faktorů rakoviny a varoval před nebezpečím epidemie nádorových onemocnění v 
Evropě, jelikož se předpokládá, že během nadcházejících 20 až 25 let onemocní nádorovými 
onemocněními 100 milionů nových pacientů.  Prof. Gunnar Johanson, profesor v oboru 
klinické toxikologie a hodnocení rizik na institutu Karolinska, se zaměřil na rizikové faktory 
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spojené s výkonem povolání a upozornil na skutečnost, že rakovinu lze označit za příčinu 52 
% úmrtí souvisejících s výkonem povolání, a informoval o limitních hodnotách expozice na 
pracovišti.  

V rámci následujícího prvního bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři: Cindy 
Franssen (EPP, BE), Sara Cerdas (S&D, PT), kterou byla zastoupena Alessandra Moretti 
(S&D, IT), Nicolae Ştefănuță (Renew, RO), Michèle Rivasi (Verts, FR) a Joanna Kopcińska 
(ECR, PL). Poté vystoupili: zpravodajka Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) a poslanci 
Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropė (Verts, LT), Pietro Fiocchi (ECR, IT), 
Marianne Vind (S&D, DK), Ivars Ijabs (Renew, LV). 

Odborníci, kteří vystoupili v rámci první části, poté odpověděli na otázky poslanců. Za GŘ 
SANTE, resp. GŘ EMPL vystoupily Hana Horká a Charlotte Grevfors Ernoult. 

Druhou část slyšení nazvanou „Expozice znečištěnému ovzduší, chemickým látkám a 
pesticidům“ obecně uvedla dr. Maria Neira, ředitelka pro veřejné zdraví a životní prostředí 
Mezinárodní zdravotnické organizace, která vysvětlila, že 24 % úmrtí na světě souvisí s 
životním prostředím a že 91 % světové populace dýchá znečistěný vzduch, ve kterém jsou 
obsaženy známé lidské karcinogeny. Dr. Cristina Martinez Gonzalez, koordinátorka pro 
onemocnění dýchacích cest způsobená vlivem životního prostředí a související s výkonem 
povolání španělské společnosti pro pneumologii a hrudní chirurgii, se zaměřila konkrétně na 
rakovinu plic a zdůraznila, že rakovina plic je čtvrtou nejrozšířenější rakovinou, ale první 
příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Prof. dr. Tim Nawrot, profesor environmentální 
epidemiologie na univerzitě v Hasselt, se podrobněji zabýval vlivem znečištění ovzduší na 
zdraví a stárnutí lidí a popsal studii, v rámci které byl v moči osob žijících v blízkosti 
uhelných elektráren a komunikací s hustým provozem zaznamenán mnohem větší výskyt 
jemných částic černého uhlí. Dr. Rémy Slama, hlavní výzkumný pracovník na INSERM 
(Francouzský národní institut pro zdraví a lékařský výzkum) se v rámci diskuze zabýval 
endokrinními disruptory a multifaktorovými a kumulativními účinky karcinogenů. 

V rámci následujícího druhého bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři: Cindy 
Franssen (EPP, BE), Nicolás González Casares (S&D, ES), kterým byla zastoupena 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Manuela Ripa (Verts, DE), kterou byla zastoupena Michèle 
Rivasi (Verts, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL) a Kateřina Konečná (GUE, CZ). Poté 
vystoupili: zpravodajka Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) a poslanci Dolors Montserrat 
(EPP, ES), Maria Arena (S&D, BE), Jutta Paulus (Verts, DE), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune (EPP, IE). 

Odborníci, kteří vystoupili v rámci druhé části, poté odpověděli na otázky poslanců. Za GŘ 
SANTE, resp. GŘ ENVI vystoupili Hana Horká a Vicente Franco.

Předseda na závěr zdůraznil, že je důležité zabývat se environmentálními rizikovými faktory a 
že je obecně důležité zaujmout preventivní přístup. 

4. Datum a místo konání příští schůze

11. ledna 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45
Brusel
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Schůze skončila ve 12:23.
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