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Az ülést 2020. december 11-én, pénteken, 9.34-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2020)1211_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

3. Nyilvános meghallgatás – „Környezeti és foglalkozási eredetű rákos 
megbetegedések: a rák kockázatát bizonyítottan befolyásoló tényezők megértése”

Bevezető megjegyzéseiben az elnök kifejti, hogy a meghallgatás a BECA megelőzéssel 
kapcsolatos második meghallgatása lesz, és hogy a meghallgatás a megelőzhető környezeti és 
foglalkozási eredetű kockázati tényezőkre fog összpontosítani. Kiemeli, hogy az EU 
hatáskörébe tartozik például a levegő minőségének szabályozása és a munkavállalóknak a 
vegyi anyagoknak való munkahelyi kitettséggel kapcsolatos kockázatokkal szembeni 
védelme.

Az első, „Általános bevezetés a környezeti kockázati tényezők, a sugárzás és a foglalkozási 
eredetű rákos megbetegedések témakörébe” című panelben Dr. Joachim Schüz, a Nemzetközi 
Rákkutatási Ügynökség környezeti és sugárzással kapcsolatos kockázatokkal foglalkozó 
osztályának vezetője áttekintést ad a rák környezeti kockázati tényezőiről, és egy európai 
rákjárványra figyelmeztet, a következő 20–25 évben 100 millió új rákos megbetegedést 
jósolva. Gunnar Johanson professzor, a Karolinska Intézet foglalkozástoxikológiai és 
kockázatértékelési professzora a foglalkozási eredetű kockázati tényezőkre összpontosít, 



PE663.050v01-00 2/7 PV\1221314HU.docx

HU

kiemelve, hogy a munkával kapcsolatos halálesetek 52%-a ráknak tulajdonítható, és tanácsot 
ad a foglalkozási sugárterhelés határértékeivel kapcsolatban. 

A kérdések és válaszok ezt követő első köre során az alábbi koordinátorok szólalnak fel: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Sara Cerdas (S&D, PT) Alessandra Moretti (S&D, IT) nevében, 
Nicolae Ştefănuță (Renew, RO), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR) és Joanna Kopcińska (ECR, 
PL). Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót, akit a 
következő képviselők követnek: Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropė 
(Verts/ALE, LT), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Marianne Vind (S&D, DK), Ivars Ijabs (Renew, 
LV). 

Az első panel szakértői szólalnak fel, és válaszolnak a képviselők kérdéseire. Hana Horka és 
Charlotte Grevfors Ernoult ugyancsak felszólal a DG SANTE, illetve a DG EMPL részéről. 

A második, „A Légszennyezésnek, a vegyi anyagoknak és a növényvédő szereknek való 
kitettség” című panelben Dr. Maria Neira, az Egészségügyi Világszervezet 
közegészségüggyel és környezettel foglalkozó igazgatója általános bevezetőt tart a második 
panelhez, kifejtve, hogy világszerte a halálesetek 24%-a kapcsolódik a környezethez, és hogy 
a világ népességének 91%-a olyan szennyezett levegőt szív be, amely ismert emberi rákkeltő 
anyagokat tartalmaz. Dr. Cristina Martinez Gonzalez, a Spanyol Pulmonológiai és 
Mellkassebészeti Társaság foglalkozási és környezeti eredetű légzőszervi megbetegedésekkel 
foglalkozó koordinátora kifejezetten a tüdőrákra összpontosít, kiemelve, hogy a tüdőrák a 
negyedik leggyakoribb rákfajta, de a rák okozta halálozás első számú oka. Prof. Dr. Tim 
Nawrot, a Hasselt Egyetem környezeti epidemiológiával foglalkozó professzora mélyrehatóan 
foglalkozik a levegőszennyezésnek az emberek egészségére és az öregedésre gyakorolt 
hatásával, és egy olyan tanulmányt ismertet, amely szerint a széntüzelésű erőművek és a nagy 
forgalmú utak közelében élő emberek vizeletében sokkal nagyobb számban mutattak ki 
koromrészecskéket. Dr. Rémy Slama, az INSERM (a francia Országos Egészségügyi és 
Orvosi Kutatóintézet) vezető kutatója az endokrin károsító anyagokról, valamint a rákkeltő 
anyagok többtényezős és kumulatív hatásairól beszél. 

A kérdések és válaszok ezt követő második köre során az alábbi koordinátorok szólalnak fel: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Nicolás González Casares (S&D, ES) Alessandra Moretti (S&D, 
IT) nevében, Manuela Ripa (Verts/ALE, DE) Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR) nevében, 
Joanna Kopcińska (ECR, PL) és Katerina Konečna (GUE, CZ). Ezt követően Véronique 
Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót, akit a következő képviselők követnek: 
Dolors Montserrat (PPE, ES), Maria Arena (S&D, BE), Jutta Paulus (Verts/ALE, DE), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Chiara Gemma (NI, IT), 
Deirdre Clune (PPE, IE). 

A második panel szakértői szólalnak fel, és válaszolnak a képviselők kérdéseire. Hana Horka 
és Vicente Franco ugyancsak felszólal a DG SANTE, illetve a DG EMPL részéről.

Az elnök végezetül hangsúlyozza a környezeti kockázati tényezők kezelésének fontosságát, 
valamint általában véve a megelőző megközelítés fontosságát. 

4. A következő ülés időpontja és helye

2021. január 11., 13.45–16.15 és 16.45–18.45
Brüsszel
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Az ülést 12.23-kor rekesztik be.
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