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EURÓPAI EGÉSZSÉG21   9. CÉLKITŰZÉS

AZ ERŐSZAKOS ÉS BALESETI SÉRÜLÉSEK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE

2020-ra a balesetekből és erőszakból származó sérülések, rokkantság és halálesetek

jelentős és fenntartható csökkenését kell elérni a Régióban.
(Elfogadta a WHO Európai Regionális Bizottságának negyvennyolcadik ülésszaka, Koppenhága, 1998. szeptember)

EURÓPAI EGÉSZSÉG21   10. CÉLKITŰZÉS

EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS FIZIKAI KÖRNYEZET

2015-re a Régió lakosságának biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, az egészségre

veszélyes szennyező anyagok olyan expozíciós szintjei mellett, amelyek nem haladják meg

a nemzetközileg elfogadott határértékeket.
(Elfogadta a WHO Európai Regionális Bizottságának negyvennyolcadik ülésszaka, Koppenhága, 1998 szeptember)

EURÓPAI EGÉSZSÉG21   11. CÉLKITŰZÉS

EGÉSZSÉGESEBB ÉLETMÓD

2015-re a lakosságnak a társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell

kialakítani
(Elfogadta a WHO Európai Regionális Bizottságának negyvennyolcadik ülésszaka, Koppenhága, 1998 szeptember)
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Preambulum

Mi, az Egészségügyi Világszervezet1 európai tagországainak miniszterei és képviselői, mint a
közlekedés, környezet és egészségügy felelősei:

1. ELISMERJÜK, hogy a közlekedési tevékenységek jelentős szerepet játszanak
életünkben. A közlekedés révén hozzájutunk az árukhoz és szolgáltatásokhoz, biztosítja
az egyéni mobilitást és a jobb életminőséget, valamint fontos szerepet játszik
közösségeink gazdasági és társadalmi fejlődésében.

2. AGGÓDUNK amiatt, hogy mostanáig nem vették kellőképpen figyelembe a
közlekedéssel kapcsolatos döntéseknek az egészségre és környezetre gyakorolt hatásait.
Gondoskodnunk kell arról, hogy közösségeink jóléte kerüljön az első helyre a
közlekedési és infrastrukturális politika terén hozott döntés-előkészítésben és
döntéshozatalban;

3. ELFOGADJUK, hogy

3.1 A motorizált közlekedés, különösen a közúti közlekedés szerepe tovább nő, amely
káros környezeti és egészségügyi hatásokat eredményez. Ezek a hatások a jövőben
erősödhetnek, ha nem kerül sor hatékony megelőző és strukturális intézkedésekre;

3.2 Elsőbbséget kell biztosítani a közlekedésbiztonság javításának és a balesetek
egészségügyi következményeinek csökkentésére irányuló kezdeményezéseknek;

3.3 A közlekedési, környezeti és egészségügyi politikát jobban össze kell hangolni, a
három terület integrálásának célkitűzésével. A közlekedés és környezetvédelem,
valamint az egészségügy közötti lehetséges konfliktusok minden szinten növekedni
fognak, hacsak most nem foganatosítunk hatékony intézkedéseket. Javítani kell az
együttműködést és növelni kell az összhangot a központi kormányzat és az
önkormányzatok különféle szektorai, valamint a kormányzatok, a lakosság és a
magánszektor között;

3.4 Mostanáig a közlekedés egészségügyi hatásaival külön-külön foglalkoztak anélkül,
hogy együttes hatásukra tekintettel lettek volna. További egyeztetésre van szükség
az egészségügyi szektorral és az egészségügyi szektoron belül;

3.5 A politikák egészségügyi hatásainak szempontjait jobban kell integrálni a
közlekedési tervek, a területfejlesztés és az infrastrukturális programok és
beruházások engedélyezési eljárásaiba, hatásvizsgálataiba és költség-haszon
elemzéseibe;

3.6 A motorizált közlekedést, különösen a közúti és légi közlekedést igénybevevők
általában nem szembesülnek a teljes környezeti és egészségi költségekkel, ami
kedvezőtlen ösztönzéseket és torzulásokat okozhat a közlekedési piacon;

                                                
1 Hivatkozva az Európai Bizottság (EC) támogató állásfoglalására a Harmadik Környezetvédelemi és
Egészségügyi Miniszteri Konferencia Nyilatkozatában (EUR/ICP/EHCO 02 02 05/18 Rev.5).
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3.7 A közvéleményt általában nem tájékoztatják megfelelően a motorizált közlekedés
káros környezeti és egészségi hatásairól és a problémák megoldására irányuló
egyedi intézkedések fontosságáról;

Elfogadjuk ezt a Chartát, amelyet a közlekedési, környezetvédelmi és egészségügyi
minisztériumok dolgoztak ki. A jelen Charta kijelöli azokat az elveket, stratégiákat és
akciótervet amelyek szükségesek ahhoz, hogy politikánkat az egészségügy és
környezetvédelem szempontjából fenntartható közlekedésnek megfelelően alakítsuk.

I. Miért van jelentősége az egészségügynek a közlekedési és
környezetvédelmi politikában: az aggodalmak

Aggaszt bennünket az, hogy a közlekedés jelenlegi szerkezete, amelyben a motorizált közúti
közlekedés az uralkodó, jelentős káros hatásokat gyakorol az egészségre (az 1. számú
függelékben leírtak szerint).

1. A közlekedési balesetek és különösképpen a közúti közlekedési balesetek minden
tagállamban a halálesetek és súlyos sérülések jelentős részéért felelősek. Néhány országban a
balesetek csökkentésében elért sikerek azonban azt mutatják, hogy minden országban
lehetőség lenne ennek a súlyos egészségi gondnak a csökkentésére.

2. A közúti közlekedés jelentősen növeli az emberre veszélyes levegőszennyezést. A
légszennyező anyagok levegőminőségi határértéket meghaladó szintje hosszú távon számos
káros egészségi hatással jár együtt, beleértve a szív- és érrendszeri betegségeket és a felnőttek
és gyermekek légzőszervi betegségeit. Ez csökkentheti a várható élettartamot is. Néhány
szennyező, mint pl. a benzol és a szálló por néhány típusa növeli a rák kockázatát.

3. Európában a lakosság jelentős része van kitéve olyan közlekedési zajszintnek, amely
nemcsak súlyos kellemetlenségeket és alvászavarokat, hanem kommunikációs problémákat,
sőt gyermekeknél tanulási problémákat is okoz. Mind több bizonyíték áll rendelkezésre arra
vonatkozóan, hogy összefüggés van a magas vérnyomás, az ischaemiás szívbetegségek és a
magas szintű zajterhelés között. A környezeti zajszintek folyamatosan emelkednek az
állandóan növekvő forgalom miatt.

4. A fizikai tevékenységet igénylő közlekedési módok, mint a kerékpározás és a
gyaloglás, önállóan, vagy a tömegközlekedéssel összekapcsolva, jelentős pozitív egészségi
hatással járnak; ezeket a közlekedési módokat azonban gyakran figyelmen kívül hagyják a
tervezésben és a döntéshozatalban.

5. A jelentős közúti forgalom és közlekedési infrastruktúra szétválaszthatja az egyes
közösségeket, csökkentheti a társadalmon belüli kölcsönhatások lehetőségeit, ronthatja az
emberek életminőségét és helyi szinten a személyek közötti támogató hálózatok
csökkenésével járhat együtt.

6. A közlekedési tevékenységek szennyezhetik a talajt, a vizet és a levegőt, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos balesetek következtében, a közlekedési infrastruktúrák szennyezése
révén, vagy a gépjárművek által kibocsátott nehézfémek, a jégmentesítő anyagok, a kifolyt
üzemanyag, a közúti és vasúti járművek, hajók és repülőgépek által kibocsátott üzemanyag és
egyéb szennyező anyagok miatt.
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7. Mindenki ki van téve bizonyos fokig a közlekedésből származó egészségügyi
kockázatnak, de a káros egészségügyi hatások aránytalanul nagyobb mértékben érintik a
társadalom legsebezhetőbb csoportjait: a hallásukban vagy látásukban korlátozott embereket,
az idősebbeket, a társadalomból kivetetteket, a gyermekeket és fiatalokat, és azokat az
embereket, akik munka- vagy lakóhelyükön a levegőszennyezés és zajterhelés fokozott és
összeadódó hatásának vannak kitéve.

II. Mi történt eddig és mi a helyzet most?

Ösztönöznek bennünket azon kezdeményezések, amelyek számos politikai nyilatkozat,
megállapodás és jegyzőkönyv (felsorolásuk a 2. számú mellékletben található) révén
valósultak meg, különösen a WHO Egészséget Mindenkinek politikája, az Európai
Környezeti és Egészségügyi Akcióra vonatkozó Helsinki Nyilatkozat, az Egyesült Nemzetek
Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) égisze alatt elfogadott Bécsi Nyilatkozat a
Közlekedésre és a Környezetre vonatkozó európai tevékenységről, és a Program a Közös
Akcióra a Közlekedés és a Környezetvédelem területén, valamint az EU ezen területet érintő
törvényalkotási munkája. Megerősítjük korábbi elkötelezettségünket a közlekedés, környezet
és az egészségügy területén és elismerjük az egészségügy és a környezet szempontjából
fenntartható közlekedés megvalósítása érdekében tett korábbi lépéseket. Ugyanakkor ezen
előremutató lépések ellenére is aggodalmunkat fejezzük ki, hogy azokat a hatásokat,
amelyeket a közlekedéssel kapcsolatos döntések fejtenek ki az egészségre és környezetre,
eddig nem vették teljes mértékben figyelembe.

1. Elismerjük, hogy erősíteni kell a jelenlegi közúti biztonsági jogszabályok
végrehajtását.

2. Bátorítjuk az ENSZ EGB közlekedésre, környezetre és egészségügyre vonatkozó,
törvényileg kötelező eszközeinek azon tagállamok általi ratifikációját, amelyek még nem
tették ezt meg.

3. Aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy a jobban fenntartható közlekedési módok,
különösen a tömegközlekedés és a vasúti árufuvarozás számos országban veszített piaci
részesedéséből a közúti közlekedés javára. Ezt az irányzatot erősíti az a tény is, hogy a
közlekedési infrastrukturális beruházások többsége a közúti infrastruktúrákra vonatkozik, nem
utolsósorban az átalakulóban levő országokban.

Hangsúlyozzuk a sürgős szükségességét annak, hogy érdemi erőfeszítések történjenek a
fenntartható közlekedés fejlesztése érdekében, hogy teljes mértékben integráljuk az
egészségügyi követelményeket és bevonjuk a környezetvédelmi és egészségügyi
hatóságokat a nemzetek közötti, nemzeti, szubnacionális és helyi szinteken hozott, a
közlekedési, területhasználati és infrastrukturális politikára vonatkozó döntéshozatalba.
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III. Hová tartunk? Elvek, megközelítések és irányadó stratégiák az
egészségügy és a környezet szempontjából fenntartható közlekedés
megvalósítására

Elhatároztuk, hogy integráljuk az egészségügy és környezet szempontjából kedvező
fenntartható fejlődés elveit és megközelítéseit a közlekedéssel összefüggő politikába (a 3.
függelékben leírtak szerint), különösen a következőket:

– fenntarthatóság;
– elővigyázatosság elve;
– megelőzés;
– az egészség és biztonság védelme és elősegítése;
– a “szennyező fizet” elve, beleértve a külső gazdasági hatások internalizálását;
– a környezetvédelmi és egészségügyi követelmények több ágazatra kiterjedő integrációja és
az egészségügyi hatóságok bevonása a közlekedési, területhasználati és infrastrukturális
politikákra vonatkozó döntésekbe;
– egyenlőség;
– a nyilvánosság részvétele és az információkhoz való hozzájutás;
– szubszidiaritás;
– hatékonyság.

Ezeket az elveket és állásfoglalásokat követve, a közlekedéssel kapcsolatos politikánkba bele
kívánjuk foglalni az egészség és környezet szempontjából fenntartható közlekedés irányába
ható stratégiánkat, különösen a következő stratégiai kulcselemek egymást erősítő
kombinációit:

1. a motorizált közlekedés iránti igény csökkentése a területhasználatra vonatkozó politikák
és a városi és regionális tervezés segítségével;

2. a környezeti és egészségügyi szempontból kedvező közlekedési módok arányának
növelése;

3. a rendelkezésre álló legjobb technológiák és a legjobb környezetvédelmi és egészségügyi
előírások alkalmazása;

4. stratégiai egészségügyi és környezetvédelmi indikátorok és hatásvizsgálat alkalmazása
környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok bevonásával;

5. a közlekedés költségeinek szorosabb összekapcsolása a megtett út hosszával és a
közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi és egészségügyi költségek és hasznok
internalizálása;

6. az egészségügy és a környezet szempontjából fenntartható közlekedés fokozottabb
tudatosítása, beleértve a hatékonyabb vezetői viselkedést is;

7. innovatív módszerek és ellenőrzési eszközök bevezetése;

8. partneri viszony kialakítása nemzetközi, országos, szubnacionális és helyi szinteken;

9. az egészségügy és a környezetvédelem szempontjából fenntartható közlekedés kísérleti
projektjeinek és kutatási programjainak támogatása;

10. a közösség tájékoztatása és bevonása a vonatkozó döntéshozatali folyamatokba.
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IV. Hogyan érhetők el a célok? Akcióterv az egészség és környezet
szempontjából fenntartható közlekedés irányába

Miután döntés született a jelen akcióterv létrehozására annak érdekében, hogy
együttműködést és összehangolt tevékenységet lehessen biztosítani az egészség és a környezet
szempontjából fenntartható közlekedés kialakítása érdekében és abból a célból, hogy elő
lehessen segíteni az ENSZ EGB Közlekedésre és Környezetre vonatkozó Bécsi Nyilatkozatát
és Közös Akcióprogramját, a III. részben lévő elvek, megközelítések és irányító stratégiák
követésével,

VÉGREHAJTJUK az ezen akciótervben meghatározott tevékenységeket és a WHO
ajánlásait beépítjük a közlekedési és a közlekedéssel kapcsolatos politikánkba; és

FELKÉRJÜK a WHO Európai Regionális Irodáját, más nemzetközi testületekkel
együtt, hogy valósítsák meg a jelen akciótervben kijelölt nemzetközi tevékenységeket és
kötelezzék el magukat amellett, hogy a rendelkezésre álló eszközökön belül támogatják a
WHO ezen erőfeszítéseit.

A. A környezeti és egészségügyi követelmények és célok integrációja a
közlekedési és területhasználati politikába és tervekbe

Szándékunkban áll:

1. Több ágazatra kiterjedő együttműködést folytatni és biztosítani azt, hogy a
környezetvédelmi és egészségügyi követelményeket integrálják és hatóságaikat vonják be a
közlekedéssel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba, mint amelyek például a
közlekedésre, víz- és területhasználati, tervezési, infrastrukturális beruházási programokra és
politikai döntésekre vonatkoznak.

2. Kialakítani az egészség és környezet szempontjából fenntartható közlekedés
koncepcióit és hosszú távú célkitűzéseit, a vonatkozó fórumokon már elvégzett munkákra
alapozva.

3. Elfogadni a 4. számú függelékben felsorolt célokat, amelyek a tudományos
ismereteken, valamint a WHO munkáján és irányelvein alapulnak, és beépíteni azokat a
vonatkozó politikába, hogy ezzel csökkenteni lehessen többek között:

• a közlekedéssel összefüggő levegőszennyeződés által okozott halálozást, szív- és
érrendszeri, valamint légzési problémákat, rák kockázatot és idegrendszeri-fejlődési
problémákat;

• a közlekedési balesetek által okozott halálozást és betegségeket,

• a fizikai mozgás hiányából eredő szív- és érrendszeri és egyéb betegségek kockázatát,

• az emberek zajterhelését.

4. Kifejleszteni mérési módszereket és adatgyűjtési eljárásokat, a 4. számú függelékben
szereplő célok teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérésére. Ez a monitoring tevékenység
hivatott elősegíteni a közlekedés egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak
csökkentésére irányuló fejlesztési politikát is.
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5. Áttekinteni, és ahol szükséges, ott kifejleszteni további stratégiákat vagy beindítani
országos akcióterveket annak biztosítására, hogy az egészségügy és környezet érdekeit teljes
egészében integrálni lehessen a közlekedési és területhasználati stratégiákba, különösen a
Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramok (NEKAP-ok) továbbfejlesztése révén, és
hasonló akciók támogatásával az országon belüli és helyi szinteken.

6. Biztosítani, hogy az egészségügyi hatóságok teljes mértékben vegyék számításba saját
politikájuknak a közlekedésre gyakorolt hatásait.

7. Továbbfejleszteni vagy bevezetni olyan politikákat, amelyek segítségével csökkenteni
lehet az egyéb főbb ipari forrásokhoz hasonló módokon a közlekedés és infrastruktúrái
(repülőterek, autóutak, vasutak, pályaudvarok, kikötők, üzemanyagtöltő állomások stb.) által
okozott levegő, talaj- és víz szennyezettséget, a baleseteket és zajokat, az üvegházhatású
gázok kibocsátását, az erdők pusztulását.

8. Biztosítani, hogy egymást erősítő hatások alakuljanak ki azok között a stratégiák
között, amelyeket a kyotói célkitűzések megvalósítására jelöltek ki az üvegházhatású gázok
csökkentésére és azok között a stratégiák között, amelyek más egészségkárosodást okozó
légszennyező anyagok csökkentésére vonatkoznak, különleges figyelmet szentelve a
dízelmotorok emissziójára.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:

9. Fejlesszen ki tudományos útmutatásokat az egészségügy és a környezetvédelem
szempontjából fenntartható közlekedés elérése érdekében és különösen a környezetvédelmi és
egészségügyi követelményeknek és céloknak szabályozásokba és tervekbe történő
integrálására, a közlekedéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatok teljes és együttes
hatásának ismeretére alapozva, beleértve a küszöbértékek meghatározását, hogy ahol csak
lehetséges, védeni lehessen az emberek egészségét.

B. Olyan közlekedési módok és területhasználati tervek támogatása,
amelyek a legjobb közegészségügyi hatásokkal járnak

Szándékunkban áll:

1. Olyan szabályozást kifejleszteni és megvalósítani, amely az egészségi és környezeti
előnyökkel járó közlekedési módokat támogatja, az alacsonyabb fajlagos emisszióval és
baleseti kockázattal járó közlekedési módokra való áttérés szándékával. Különösképpen
támogatjuk a biztonságos és környezetbarát kerékpározást és gyaloglást, biztonságos
infrastruktúrák és hálózatok létesítésével és olyan forgalomirányítási, sebességellenőrzési és
sebességkorlátozási intézkedések bevezetésével, amelyek megfelelnek a helyi viszonyoknak,
továbbá olyan utak és települések tervezésével, amelyek számításba veszik a gyalogosok és
kerékpárosok igényeit.

2. Csökkenteni a motorizált közlekedés iránti igényeket, olyan területhasználati politika,
városi és regionális fejlesztési tervek alkalmazásával, amelyek biztosítják az embereknek a
települések, lakások és munkahelyek, vásárlási és pihenési lehetőségek könnyű elérését
kerékpárral, gyalogosan és tömegközlekedéssel.

3. Növelni a tömegközlekedés, a séta és kerékpározás vonzerejét és előmozdítani
összekapcsolódásukat, nem utolsó sorban azzal, hogy az infrastruktúra bővítésével
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kapcsolatban elsőbbséget biztosítunk a tömegközlekedésnek, a gyaloglásnak és a
kerékpározásnak.

4. Ösztönzést nyújtani a legjobb rendelkezésre álló technológiáknak és bátorítjuk az
igényes gépjármű-kibocsátási szabványokat és üzemanyag-minőségi követelményeket annak
érdekében, hogy javítani lehessen a biztonságot, csökkenteni lehessen a levegőt szennyező
anyagokat, a zajt és az üzemanyag-fogyasztást.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:

5. Gyűjtsön és szolgáltasson információt a különböző közlekedési módok egészségre
gyakorolt hatásairól, az egészségre kedvező és kedvezőtlen hatásokra vonatkozóan.

6. Számadatokkal mutassa be, hogy a közlekedés fizikailag aktív módozatainak
növelésével – nevezetesen sétával és kerékpározással –, milyen népegészségügyi hatásokat
lehet elérni.

C. Egészségügyi és környezeti hatásvizsgálat

Szándékunkban áll:

1. Megvizsgálni a közlekedést és mobilitást szabályozó politika, stratégiák, programok,
tervek, és törvényi intézkedések egészségre és környezetre gyakorolt hatásait és biztosítani,
hogy a közegészségügyi hatóságok minden szinten bekapcsolódjanak ezekbe a vizsgálatokba.

2. Támogatni ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzését – nemzeti és nemzetközi eljárások
részeként – a beruházásokkal és infrastrukturális programokkal kapcsolatos döntéshozatalban.

Felkérjük a Világbankot, az Európai Beruházási Bankot, az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bankot (EBRD) és egyéb beruházási intézményeket, hogy:

3. Végezzék el az általuk támogatott, a közlekedési és területhasználati tervezési
munkákra is kiható infrastrukturális projektek környezetvédelmi és egészségügyi hatásának
kiértékelését.

Felkérjük a WHO-t, hogy:

4. Az UN/ECE-vel és az ENSZ Környezeti Programjával (UNEP) és más hasonló
nemzetközi szervezetekkel együttműködve dolgozzon ki útmutatót a közlekedésre kiható
politikák, stratégiák, programok, tervek és jogi intézkedések egészségügyi hatásainak
vizsgálatára.

5. Segítse elő az egészségügyi hatásvizsgálat szélesebb körű használatát és a környezeti
hatásvizsgálatokhoz történő integrációját a megfelelő eszközök és módszerek elterjesztésével,
a jó gyakorlatra vonatkozó tapasztalatok átadásával, valamint oktatás és szakember képzés
biztosításával.
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D. A közlekedés, környezet és egészség gazdasági szempontjai

Szándékunkban áll:

1. Áttekinteni az infrastrukturális beruházások és területfejlesztési tervezés egészségügyi
költségvonzatát és azok következményeit a közlekedés és a mobilitás iránti igények fogalmai
szerint, figyelembe véve nemcsak a közvetlen egészségügyi költségeket, hanem az egészséget
elősegítő alternatívák elhagyásával járó költségeket is.

2. Támogatni, megvalósítani és értékelni azt a politikát, amelyet a közlekedés
tevékenységei által generált, egészségügyön és környezeten kívüli költségek (külső költségek)
internalizálására terveznek. Ez a politika tartalmazni fog olyan intézkedéseket is, amelyek azt
kívánják biztosítani, hogy a közlekedés költségei szorosabban tükrözzék a marginális
költségeket.

3. Biztosítani, hogy az egészségügy és környezet szempontjából fenntartható közlekedés
támogatását célzó politika költséghatékony legyen, figyelembe véve az összes költségeket.

4. Elősegíteni a szennyezéssel járó közlekedési módok pénzügyi támogatásának
fokozatos megszüntetését.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:
5. Alakítson ki széles körű útmutatást az olyan módszerekről és gyakorlati eszközökről,
amelyek a közlekedési döntések egészségügyi következményeivel kapcsolatos költségek és
hasznok felmérését szolgálják.

E. Nagyobb kockázatnak kitett csoportokról történő különleges
gondoskodás
Szándékunkban áll:
1. Meghatározni azokat a csoportokat, időszakokat, környezeteket és területeket,
amelyeknek nagyobb az esélyük, hogy a közlekedés negatív egészségügyi hatásának legyenek
kitéve, figyelembe véve a WHO által javasolt ismérveket és figyelemmel kísérni az
alábbiakban leírt csoportoknál a jelentősebb egészségre gyakorolt hatásokat.

2. Kidolgozni, megvalósítani és folyamatosan ellenőrizni azoknak a csoportoknak a
védelmét célzó különleges politikákat és intézkedéseket, amelyekre a közlekedésből származó
hátrányos hatások magas kockázatot jelentenek.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:
3. Fejlesszen ki módszereket a közlekedés káros hatásai miatt magasabb kockázatnak
kitett csoportok egészségi állapotának vizsgálatára és figyelemmel kísérésére.

4. Nyújtson tájékoztatást és dolgozzon ki irányelveket a közlekedéssel összefüggő
egészségügyi célokról, határértékekről és intézkedésekről az alábbiak miatt magasabb
kockázatnak kitett lakosságcsoportokra vonatkozóan:

(a) különleges sebezhetőség (gyermekek, idősebb, vagy betegségben szenvedő emberek,
menekültek, bevándorlók),
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(b) földrajzi, topográfiai viszonyokból, települési jellemzőkből, utazásból és
foglalkozásból eredően fokozottabb kockázatnak kitett személyek,

(c) létesítményekhez való hozzáférés hiánya, közösségek felbomlása és a fokozott baleseti
kockázat eredményeként fellépő rokkantság és hátrányos szociális helyzet.

F. Egyértelműen még nem számszerűsített közegészségügyi kockázatok
Szándékunkban áll:
1. Támogatni a nemzetközi együttműködést a kutatási és szabványosított mérési
programok területén és a költséghatékony intézkedések kifejlesztését a zaj, a szennyező
anyagok és potenciális rákkeltők – mint a dízelmotorokból kibocsátott termékek és a finom,
valamint az ultrafinom részecskék – egészségre káros hatásai ellen.

2. Támogatni a nemzetközi együttműködést a mérési programok végzésében a
környezetterhelés helyein és támogatni a kutatásokat a közlekedési jellemzők, a környezeti
terhelések és egészség közötti kapcsolatok terén.

Felkérjük a WHO-t, hogy:

3. Segítse a közlekedésből származó szennyezőanyagok, szennyezőanyag-keverékek, a
zaj és egyéb ártalmak egészségre gyakorolt hatásainak további vizsgálatát azokon a
területeken, ahol a bizonyítékok hiányosak és az emberek terhelése jelentős (pl. dízelmotorok
emissziója és különösen a finom és ultrafinom részecskék), beleértve azok lehetséges rákkeltő
kockázatát.

4. Javasoljon irányértékeket, ahol csak lehetséges a szennyezőanyagok és a zaj
környezeti szintjeire, különösen azokra a szennyezőanyagokra, amelyekre még nem állnak
rendelkezésre irányértékek, különös figyelemmel az Európai Közösség 2005. előtt tervezett
levegő-minőségi határérték felülvizsgálatához szükséges információkra.

5. Támogassa a vizsgálatot a szennyezőanyag-keverékek, zaj és egyéb kockázatok
egészségi hatásaira vonatkozóan, beleértve azok kombinált hatásait a gépjárműveken belül, az
utcákon, a kerékpárokon és a forgalmas utak közelében található lakásokban és/vagy
munkahelyen és dolgozzon ki irányelveket (beleértve az irányértékeket is) ezekre a terhelési
szintekre.

6. Fejlessze tovább a finom és ultrafinom részecskék expozíciós szintjeinek egészségi
kockázataira vonatkozó irányelveket, azok egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálatára
alapozva, különös figyelemmel azok számára, tömegére, méretére, felületére és összetételére.

7. Mérje fel a közlekedés és annak infrastruktúrái miatt bekövetkező talaj- és
vízszennyeződés egészségi kockázataira vonatkozó bizonyítékokat és fogalmazzon meg
ajánlásokat a biztonsági határok megállapításának lehetőségére és célértékek
megfogalmazásának szükségességére.

8. Támogassa a korszerű forgalomban való részvétel egészségi és pszichoszociális
hatásaira vonatkozó vizsgálatokat.
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G. Indikátorok és monitoring

Szándékunkban áll:

1. Végrehajtani és ha szükséges, továbbfejleszteni olyan rendszereket, amelyek a
közlekedés által előidézett környezeti és egészségi hatások monitorozását szolgálják.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:

2. Fejlesszen ki mutatókat és irányelveket a közlekedés egészségre gyakorolt azon
hatásainak mérésére és megfigyelésére, amelyek a teljes népességet, valamint a nagyobb
kockázatnak kitett csoportokat, illetve térségeket érintik és vizsgálják meg az ezek hatásainak
minimalizálására irányuló beavatkozások hatékonyságát.

H. Kísérleti tevékenységek és kutatás

Szándékunkban áll:

1. Kutatási programokat és kísérleti projekteket támogatni, és ezek eredményeit beépíteni
a közlekedési, környezeti, területhasználati és egészségügyi politikai intézkedéseinkbe,
különösen a WHO-val együttműködve.

2. Megteremteni az olyan kísérleti projektek feltételeit, amelyek a szennyezés és a
közlekedés egyéb negatív hatásainak a csökkentését szolgáló helyi intézkedéseket
tartalmaznak, mint amilyen például a környezeti szempontból megfelelőbb járművek
támogatása, az erősen szennyező járművek forgalmának korlátozása és a kerékpározás,
gyaloglás, innovatív tömegközlekedés elősegítése, a helyi sebességhatárok bevezetése és
parkolási korlátozások.

3. Növelni erőfeszítéseinket annak a különbségnek a megszüntetésére, amely egyrészről
az egészség és környezet szempontjából fenntartható közlekedést elősegítő stratégiákra
vonatkozó ismereteink és másrészről a jelenlegi közlekedési, területhasználati és
infrastrukturális viszonyok között fennáll.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:

4. Segítse elő olyan kutatási program kifejlesztését, amelynek középpontjában a
közlekedés káros egészségi hatásai és a fizikailag aktív közlekedési módok, mégpedig a
gyaloglás és a kerékpározás pozitív egészségi következményei állnak, és támogassa az
ezekkel a kérdésekkel foglalkozó kísérleti projektek megvalósítását.

5. Működjön együtt az országokkal az egészségügyi hatásvizsgálati módszerek kísérleti
tesztelésében, a bevezetett intézkedések költségeinek és hasznának elemzésében, a képzési
kezdeményezések és a tájékoztatást szolgáló programok támogatásában.
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I. Közösségi részvétel, a nyilvánosság tudatossága, tájékoztatás

Szándékunkban áll:

1. Biztosítani az egészséggel kapcsolatos információkhoz való nyilvános hozzáférést és a
közlekedési projektek, programok, politika, tervezés és szabályozás döntéshozatalában való
nyilvános részvételt, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot ezen ügyekben,
összhangban az Århusi Konvenció előírásainak alkalmazásával. Ezt a jelen Chartában foglalt
összes intézkedésre alkalmazni kell.

2. Elősegíteni a következők fejlesztését és alkalmazását:

(a) tájékoztató, oktatási és kommunikációs kampányok, – beleértve a nemzetközi
intézményekét – annak érdekében, hogy az érdekeltek és a döntéshozók jobban
tudatában legyenek az egészség és a környezet szempontjából fenntartható közlekedés
szükségességnek;

(b) a legkevésbé környezetbarát közlekedési módokat használó csoportokra irányuló
tájékoztató kampányok.

3. Hozzájárulni a WHO tájékoztató munkájához, gyűjteni és hozzáférhetővé tenni a
nemzeti és regionális nyilvános információkat a közlekedés egészségi és környezeti hatásairól
és az egészség és környezet szempontjából fenntartható közlekedés stratégiáiról és
eszközeiről, speciális népességcsoportokat megcélozva.

Felkérjük a WHO-t, hogy:

4. Fejlesszen ki információs, oktatási és kommunikációs stratégiát, hogy a
nyilvánosságban jobban tudatosodjanak a közlekedés emberi egészségre gyakorolt különféle
hatásai és segítse elő az egészség és környezet szempontjából fenntartható közlekedési módok
választását.

5. Hozzon létre egy nemzetközi WHO hálózatot az információk és az egészség és
környezet szempontjából fenntartható közlekedés tekintetében a jó gyakorlatok
megismertetésére.

J. Átalakulóban lévő országok és a közlekedés által előidézett egészségi
hatások miatt súlyos problémákkal küzdő országok
Szándékunkban áll:

1. Együttműködni ezekkel az országokkal és amennyire lehetséges, támogatást kívánunk
nyújtani az egészség és környezet szempontjából fenntartható közlekedés előmozdítása
érdekében.

2. Figyelmet fordítani arra, hogy az átalakulóban lévő gazdaságokban a közlekedés, a
környezet és az egészség integrálása során mutatkozó kihívásoknak eleget lehessen tenni,
annak érdekében, hogy az egyre növekvő közlekedés környezetegészségügyi hatásai
csökkenjenek és elkerülhetők legyenek.

Felkérjük a WHO-t, hogy egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködve:

3. Speciális iránymutatást és támogatást biztosítson ezeknek az országoknak.
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V. Végrehajtás és ellenőrzési folyamat

Szeretnénk partnerségben megvalósítani a jelen Chartában meghatározott akciótervet és
megfelelő intézkedéseket hozni az ellenőrzésre, amennyire csak lehetséges a közlekedési
környezeti és egészségügyi döntések monitorozására és nyomon követésére kialakított, már
meglévő módszerek és intézmények segítségével, mint amilyenek a Európai Környezet- és
Egészség Bizottság (EEHC), a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramok (NEKAP-
ok), a WHO európai környezeti és egészségügyi miniszteri konferenciái, az ENSZ EGB Bécsi
Deklarációja és Programja a Közlekedés és Környezet Közös Akcióiról, az OECD
Közlekedési és Környezeti Munkacsoportja és Környezetet Európának folyamat.

Szándékunkban áll:

1. Együttműködni más országokkal a határokon átnyúló és nemzetközi kérdésekben,
figyelembe véve a WHO és egyéb nemzetközi szervezetek által javasolt útmutatásokat és
eszközöket.

2. Támogatni a WHO fokozott együttműködését más kormányközi testületekkel, mint az
ENSZ EGB, az UNEP, az Európai Közösség és nemzetközi testületekkel, mint a Közép-
Európai Kezdeményezés (CEI), az OECD, az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája
(CEMT), az Európai Környezeti Ügynökség (EEA), nem kormányzati szervezetek (NGO-k)
és a magánszektor.

3. Bátorítani a nyilvánosságot, az NGO-kat, a magánszektort és támogatni a helyi
hatóságokat, valamint az érintett városi hálózatokat az egészség és környezet szempontjából
fenntartható közlekedés elérése iránti erőfeszítéseikben, amelyek elősegítik és aktívan
hozzájárulnak a jelen Chartában felvázolt akcióterv végrehajtásához.

Szándékunkban áll a WHO-val és más nemzetközi szervezetekkel együttműködésben:

4. Nyomon követni a jelen Chartában meghatározott döntések végrehajtását:

(a) felhasználva azokat a nemzeti központokat, amelyeket az ENSZ EGB Bécsi,
Közlekedésre és Környezetre vonatkozó Deklarációjának és közös akcióprogramjának
a végrehajtására hoztak létre valamint azokat az új kapcsolódási pontokat, amelyeket
1999. év vége előtt jelölnek ki az egészségügy számára.

(b) biztosítva, hogy ezen központok illetve kapcsolódási pontok hatékonyan
kapcsolódjanak a WHO európai környezetvédelmi és egészségügyi miniszteri
konferenciáinak, az ENSZ EGB Közlekedésre és a Környezetre vonatkozó Bécsi
Nyilatkozata Közös Akcióprogramjának követési folyamataihoz, valamint a nemzeti
Habitat Bizottságokhoz;

(c) az érdekelt tagországok és nemzetközi szervezetek tagjaiból egy irányító csoport
felállításával, a jelen Charta végrehajtásának elősegítésére, a szektorok közötti
koordináció és az állami és magánintézmények közötti nemzetközi együttműködés
megkönnyítésére és az ENSZ EGB Közös Közlekedési és Környezeti Ülésével
(JMTE) való együttműködés és szoros kooperáció és koordináció érdekében.
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5. Ahol szükséges, támogatni a WHO-t és más szervezeteket abban, hogy áttekintést
állítsanak össze a közlekedés, környezet és egészségügy területén létező egyezményekről és
jogi eszközökről, és hogy vegyék figyelembe a továbbiakban szükséges intézkedésekre
vonatkozó javaslatokat, amelyeket az áttekintésre alapozva tesznek meg.

6. Rendszeresen ellenőrizni a közlekedés, környezet, területhasználat és egészségügy
közötti kapcsolatokat, felhasználva ezeknek a kapcsolatoknak a régióbeli helyzetéről
rendelkezésre álló információkat és jelentéseket.

7. Figyelemmel kísérni a fejlődést az egészségügy és a környezetvédelem szempontjából
fenntartható közlekedésre vonatkozó célok irányában, valamint a környezeti és egészségügyi
kérdéseknek a vízügyi, területhasználati és közlekedési politikákba való integrációját, a
meglévő nemzetközi áttekintő folyamatok részeként (pl. OECD, ENSZ EGB környezeti
áttekintések).

Felkérjük a WHO-t, hogy:

8. Segítse az EEHC keretén belül az érintett tagországok és a nemzetközi szervezetek
által létrehozott irányító csoportot.

9. Nyújtson tájékoztatást a közlekedésnek a környezetre és egészségre gyakorolt
hatásaival kapcsolatos új tudományos bizonyítékokról, a környezet-egészségügyi
hatásvizsgálatokkal kapcsolatos módszerekről és tapasztalatokról és a közlekedéssel
kapcsolatos egészségi hatások gazdasági értékeléséről.

10. Korszerűsítse a célkitűzéseket, irányelveket és egyéb eszközöket a jelen
Chartavégrehajtása érdekében és adjon prioritást a Chartával kapcsolatos kutatásoknak,
különösen a nemzetközi színtű kutatások területén.

Felkérjük az ENSZ EGB JMTE-t, hogy:

11. Összehangolt, szoros együttműködést alakítson ki a fenti 4. (c) pontban említett
irányító csoporttal.

Felkérjük a WHO-t, hogy az ENSZ EGB-vel közösen és egyéb nemzetközi
szervezetekkel együttműködve:

12. Készítsen egy áttekintést az idevágó érvényes megállapodásokról és jogi eszközökről,
tekintettel azok javítására és végrehajtásának összehangolására, valamint azok esetleg
szükséges továbbfejlesztésére. Az áttekintésre vonatkozó beszámolót legkésőbb 2000.
tavaszáig kell benyújtani, azzal az ajánlással, hogy milyen további lépések szükségesek. A
beszámolónak tartalmaznia kell a nem jogszabályi kötelezettségű új tevékenységek
lehetőségét, valamint az új jogi eszközök (pl. egyezmény a közlekedésről, környezetről és
egészségről) megvalósíthatóságát, szükségességét és tartalmát arra összpontosítva, hogy új
értékekkel járuljon hozzá a meglévő megállapodásokhoz és elkerülje az azokkal való
átfedéseket.



KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA

– 17 –

London, 1999. június 16.
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Lord Whitty of Camberwell
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államtitkár
Egyesült Királyság
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1. számú függelék

BIZONYÍTÉKOK A KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG KÖZÖTTI
ÖSSZEFÜGGÉSEKRE2

– TÉNYEK ÉS ADATOK

Közlekedési balesetek

A WHO Európai Régiójában a közúti közlekedési balesetek éves száma még mindig
elfogadhatatlanul magas: körülbelül 2 millió sérüléssel járó balesetre tehető, 120 000
halálesettel és 2,5 millió sérülttel.

Minden harmadik közúti közlekedési haláleset 25 évnél fiatalabb személyt érint.

A közúti balesetek felelősek a legtöbb halálos közlekedési balesetért, mind az elhalálozás
abszolút száma, mind a megtett kilométerre eső halálesetek száma tekintetében. Például 1995-
ben az Európai Unióban 44 000 ember halt meg közúti balesetben, míg 936 ember halt meg
vasúti balesetek során. A megtett milliárd kilométerre eső halálozási arány körülbelül
háromszor nagyobb a közút esetében, mint a vasúti közlekedésben (11, illetve 3,4 haláleset
milliárd kilométerenként). A légi közlekedés biztonságára vonatkozó statisztikák
beszámolnak arról, hogy 1997-ben az egész világon összesen 916 haláleset fordult elő a
menetrendszerű járatok baleseteiben, ami 0,4 halált jelent milliárd kilométerenként. Ami a
tengeri elhalálozásokat illeti, a statisztikák 1996-ban 690 halálesetről számolnak be.

A közlekedési balesetek halálozási arányai csökkentek az elmúlt évtizedben a régióban, de
még mindig tízszeres a különbség a legmagasabb és legalacsonyabb értékek között. A
sérülékeny közúthasználók, mint a gyalogosok és kerékpárosok a halálozások 30-35%-ában
érintettek. A balesetek súlyossága a gyalogosok körében majdnem kétszer olyan magas, mint
a gépkocsik utasai körében.

Levegőszennyezés

Becslések szerint az európai városokban 80 000 felnőtt halála hozható összefüggésbe a
forgalom általi levegőszennyeződéssel, indikátorként a környezeti PM10-koncentráció
közlekedésből eredő részesedését alkalmazva.

Az Európai Régióban a WHO-nak mind a rövid, mind a hosszú távú levegőminőségi
irányértékeit gyakran és jelentősen túllépik, különösen az ózon, NO2, és szilárd részecskék
vonatkozásában.

Új bizonyítékok merültek fel, hogy a nagy tehergépjármű-forgalmú utak közelében lakó
gyermekek körülbelül 50%-kal magasabb kockázatnak vannak kitéve a légzőszervi tünetek
terén, mint a kis forgalmú területeken élő gyermekek.
                                                
2 Az 1. sz. függelékben megadott bizonyítékok a WHO által biztosított szakértői anyagon alapulnak, főként azon
tudományos szakértők munkája révén, akik az összefoglaló megalapozó dolgozatot valamint a “Közlekedés,
környezet és egészség” c. könyvet készítették, mely részletesen vitatja meg a kérdéseket és a szakirodalmi
hivatkozásokat. Az összefoglaló megalapozó dolgozat és a könyv a Harmadik Környezetvédelemi és
Egészségügyi Miniszteri Konferencia idején kerül kiadásra és a WHO-tól rendelhető meg. Az összefoglaló
megalapozó dokumentum az internetről is letölthető a http://www.who.dk/london99 címen.



KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA

– 19 –

A gépjárművek utasai jelentősen magasabb szintű motor-emisszió terhelésnek vannak kitéve,
mint a gépkocsin kívüli emberek.

A California Air Resources Board 1998-ban a dízel kipufogógázokat „toxikus
légszennyezőként” azonosította, állatkísérletek és epidemiológiai tanulmányok értékelésére
alapozva, erős feltételezéssel az okozati összefüggésre a foglalkozás közben elszenvedett
dízel kipufogógáz-terhelés és a tüdőrák között. Már 1989-ben a Nemzetközi Rákkutatási
Ügynökség (IARC) azt a következtetést vonta le, hogy a dízel kipufogógáz „valószínűleg
rákkeltő az emberekre” (2A Csoport), míg a benzinmotorok kipufogógáza „lehetséges
rákkeltő az emberekre” besorolást kapta (2B Csoport).

Közlekedési zaj

A közlekedés és különösen a közúti közlekedés a fő oka az emberek környezeti zajterhelésének.

A magas zajszinteknek (65 dBLAeq 24 órán át) kitett népesség aránya az Európai Régióban
1980. és 1990. között 15%-ról 26%-ra emelkedett.

Becslések szerint az európai népesség kb. 65%-a van kitéve olyan zajszintnek, (55-65 dBLAeq
24 órán át), amely súlyos nyugtalanságot, beszéd- és alvászavart okoz.

A jelentős zajnak tartósan kitett gyermekek (pl. repülőterek közelében) olvasás-tanulási
nehézségekkel, a figyelem és a problémamegoldó képesség csökkenésével küszködnek.

A zaj zavarhatja az olyan szellemi tevékenységeket, amelyek odafigyelést, memóriát és a
komplex problémák elemzését igénylik. Az alkalmazkodási stratégiák (pl. a zaj tudomásul nem
vétele) és a teljesítmények fenntartására irányuló erőfeszítések magas stressz-hormon szinttel és
magas vérnyomással járnak.

Egyre több bizonyítékot találnak a magas vérnyomás, az ischaemiás szívbetegségek és a magas
zajszintek közötti összefüggésekre.

Fizikai tevékenység

A fizikai tevékenységek hiánya a szívkoszorúér megbetegedések egyik fő kockázati
tényezője, ami a vezető halálozási ok Európában. Másrészről, a séta és a kerékpározás, mint
napi tevékenységek, a fizikai aktivitás és a csökkenő zaj és levegőszennyezés révén
elősegíthetik az egészséget.

A rendszeres fizikai tevékenységek egészségügyi előnyei a következőkben foglalhatók össze:

• 50%-os csökkenés a szívkoszorúér megbetegedések kialakulásának kockázatában
(azaz hasonló hatás, mint a nem-dohányzás esetében);

• 50%-os csökkenés a felnőttkori cukorbetegség kialakulásának kockázatában;

• 50%-os csökkenés az elhízás kockázatában;

• 30%-os csökkenés a magas vérnyomás kialakulásának kockázatában;
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• 10/8 Hgmm esés a vérnyomásban, a hipertóniás személyeknél (azaz hasonló hatás,
mint amit a magas vérnyomás elleni gyógyszerekkel lehet elérni).

Egyéb hatások lehetnek még a csökkent csontritkulás, a depressziós és félelmi tünetek
enyhülése és az elesések elleni védelem idősebb korban.

Egy 30 percig tartó élénk séta vagy kerékpározás a hét legtöbb napján, még ha 10-15 perces
részletekben is teszik meg, biztosítja ezeknek az egészségi előnyöknek az elérését.

Az átlagosan megtett út gyalogosan kb. 1,5 km és az átlagos kerékpáros kirándulás 3,5 km
körül van Európában, ezek mindegyikének megtételéhez kb. 15 perc szükséges: naponta két
ilyen kirándulás elegendő lehet az ajánlott „napi dózis” elérésére a fizikai aktivitás területén.

Pszichoszociális hatások

Bizonyos közlekedési módok széleskörűen hatnak a mentális egészségre, beleértve a
kockázat-viselést és az agresszív viselkedést, depressziót és a balesetek pszichológiai
utóhatásait.

A nagy forgalom társadalmi elszigetelődést okozhat és korlátozhatja a személyek közötti
támogatási hálózatokat. Ezek olyan tényezők, amelyek kapcsolatban állnak az idősek
magasabb halálozásával és betegségi gyakoriságával.

Azok a gyermekek, akiknek lehetőségük van arra, hogy az utcai forgalomtól mentesen
játszanak, felnőttek jelenléte nélkül, kétszer több kapcsolattal rendelkeznek a közvetlen
szomszédságbeli játszótársak között, mint azok, akik nem hagyhatják el otthonukat felnőtt
kíséret nélkül, tekintettel az erős forgalomra.

A szülők elmondása szerint főleg a belesetektől való félelem miatt viszik autóval
gyermeküket iskolába. Ez akadályozza a gyermekek függetlenségének kifejlődését és
csökkenti lehetőségeiket a társadalmi kapcsolatokra. Ezenkívül befolyásolja a gyermekek
viszonyulását a gépkocsihasználathoz és felnőtt kori személyi mobilitásukat is.

A fizikai tevékenységek (pl. gyaloglás, kerékpározás) hiánya összefügg a mentális
betegségekkel, így pl. a depresszióval is.

Víz- és talajszennyezés

A veszélyes áruk szállítása során bekövetkező közlekedési balesetek helyi környezeti és
egészségi kockázatokhoz vezethetnek, a levegő, a víz és a talaj szennyezése révén.

A közlekedési infrastruktúrák, a gépjárművek égéstermékeiben és a jégmentesítő
vegyületekben lévő nehézfémek, a gépjárműhulladékok (azaz öreg autók, gumik és
akkumulátorok), a gépkocsikból kifolyt üzemanyagok, valamint a gumik és az úttest kopása a
talaj és a talajvíz szennyeződését okozhatja, ami befolyásolhatja az ivóvíz és a mezőgazdasági
termékek minőségét.

A hajókról kiengedett szennyvíz a víz és a kagylók mikrobiológiai szennyeződését okozhatja.
A ballaszt-víz (az üres olajtartályokat kitöltő víz) kiengedése a víz szénhidrogénekkel való
szennyeződéséhez vezet.
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A nagyobb kockázatnak kitett csoportok

A közlekedés egészségre gyakorolt hatásai nem azonos arányban érintik a népesség egyes
csoportjait. Ezek némelyike sérülékenyebb a forgalmi kockázatokkal szemben, öregebb vagy
fiatalabb kora, betegsége vagy rokkantsága miatt. Mások a nagyobb kockázattal járó
közlekedési módokat használják (pl. motorkerékpárokat). Egyesek erősebben
veszélyeztetettek, mert a terület, ahol élnek, dolgoznak vagy mozognak magasabb
szennyezőanyag- és zajszinttel bír (pl. a speciális földrajzi és topográfiai viszonyok erősítő
hatása és a település jellemzői miatt), vagy mert egyéb kockázatok érik őket, vagy nem
kerékpároznak és gyalogolnak. A közlekedés számos hátránya összegződhet ugyanazokon a
településeken, gyakran ott, ahol már egyébként is rosszabb társadalmi-gazdasági és egészségi
viszonyok vannak.
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2. számú függelék

VONATKOZÓ NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK –
1999. MÁRCIUSI ÁLLAPOT

(Megjegyzés: A jelen melléklet nem sorolja fel a közlekedés környezetvédelmi és egészségügyi
vonatkozásaival kapcsolatos összes nemzetközi tevékenységet. “Élő dokumentumként” került
kialakításra, vagyis nyitott további kiegészítésekre. Kizárólag az a célja, hogy a közlekedés,
környezetvédelmi és egészségügyi vonatkozásait tartalmazó Charta olvasóit a megfelelő hivatkozások
jegyzékével lássa el.)

Jogilag kötelező dokumentumok3

Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN/ECE)

Levegőszennyezés

Az 1979. évi Egyezmény a nagy távolságokra jutó, országhatárokon átterjedő
levegőszennyezésről és annak jegyzőkönyvei, valamint:

- az 1984. évi Jegyzőkönyv a nagy kiterjedésű, országhatárokon átterjedő
levegőszennyezés megfigyelésének és értékelésének együttműködési programja
hosszú távú finanszírozásáról

- az 1988. évi Jegyzőkönyv a nitrogén-oxid emissziók vagy azok határokon történő
átáramlásának szabályozásáról

- az 1991. évi Jegyzőkönyv az illékony szerves vegyületek kibocsátásának vagy
azok határokon történő átáramlásának szabályozásáról

- az 1994. évi Jegyzőkönyv a kén-emissziók további csökkentéséről

- az 1998. évi Jegyzőkönyv a nehézfémekről

- az 1998. évi Jegyzőkönyv a perzisztens szerves szennyezőanyagokról (POP)

Környezeti hatásvizsgálat

Az 1991. évi Egyezmény a környezeti hatásvizsgálatról a határon történő átáramlással
kapcsolatosan (Espoo Egyezmény)

A közvélemény tájékoztatása és részvétele

Az 1998. évi Egyezmény az információhoz való hozzájutásról, a nyilvánosság részvételéről a
döntéshozatalban és az igazságszolgáltatáshoz való jogról a környezeti ügyekben (Århus
Egyezmény)

                                                
3 Törökország fenntartását fejezte ki azon Egyezmények és Megállapodások tekintetében, amelyeknek nem
aláíró fele.
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A veszélyes áruk szállítása

Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról (ADR), 1957.
szeptember 30.

Jegyzőkönyv a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról (ADR) szóló 1957.
szeptember 30-ai Európai Megállapodás 1(a), 14(1) és 14(3) bekezdéseinek módosításáról,
1993. október 28.

Egyezmény a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi hajókon történő szállítása során okozott
kár polgári felelősségéről (CRTD), 1989. október 10.

Romló élelmiszerek szállítása

Megállapodás a romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról és az ilyen fuvarozásnál
használatos speciális berendezésekről (ATP) 1970. szeptember 1.

Közúti közlekedés és közúti jelek és jelzések

Egyezmény a közúti közlekedésről, 1949. szeptember 19.

Egyezmény a közúti közlekedésről, 1968. november 8.

Jegyzőkönyv a közúti jelekről és jelzésekről, 1949. szeptember 19.

Egyezmény a közúti jelekről és jelzésekről, 1968. november 8.

Európai Megállapodás a közúti közlekedési egyezmény (1968.) kiegészítésére, 1971. május 1.

Európai Megállapodás a közúti jelekről és jelzésekről szóló egyezmény (1968.)
kiegészítésére, 1971. május 1.

Európai Megállapodás a közúti közlekedési egyezménynek (1949.) a szerződő felek bizonyos
útjain megengedett járművek méreteire és súlyára vonatkozó 23. cikkelye alkalmazásáról,
1950. szeptember 16.

Európai Megállapodás a közúti közlekedési egyezmény (1949.) és a közúti jelek és jelzések
Jegyzőkönyvének (1949.) kiegészítéséről, 1950. szeptember 16.

Európai Megállapodás az utak jelöléséről, 1957. december 13.

Jegyzőkönyv az utak jelöléséről, a közúti jelölésről, a közúti jelekről és jelzésekről szóló
Egyezményt kiegészítő Európai Megállapodáshoz, 1973. március 1.

Megállapodás a vezetői engedélyek kiadására és érvényességére vonatkozó minimális
követelményekről (APC), 1975. április 1.



KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG CHARTA

– 24 –

Közúti járművek
Megállapodás a kerekes járművek, berendezések és olyan részek egységes technikai
előírásainak elfogadásáról, amelyeket a kerekes járműveken lehet felszerelni és/vagy
használni és a jelen előírások alapján kiadott engedélyek kölcsönös elismerésének
feltételeiről, 1958. március 20. Ez tartalmazza az idevágó technikai szabályozásokat, a
megállapodásban történt felsorolás szerint.

Megállapodás a kerekes járművek időszakos műszaki ellenőrzésére vonatkozó egységes
feltételek elfogadásáról és az ilyen ellenőrzések kölcsönös elismeréséről, 1997.

Megállapodás a kerekes járművekre, és a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon
használható berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó globális műszaki szabályozások
létrehozására.

Közlekedési infrastruktúrák

Nyilatkozat a fő nemzetközi közlekedési útvonalak építéséről, 1950. szeptember 16.

Európai Megállapodás a fő nemzetközi közlekedési útvonalakról (AGR), 1975. november 15.

Európai Megállapodás a fő nemzetközi vasútvonalakról (ACG), 1985. május 31.

Európai Megállapodás a fontos nemzetközi kombinált fuvarozási vonalakról és a kapcsolódó
létesítményekről (AGTC), 1991. február 1.

Jegyzőkönyv a belvízi utakon való kombinált fuvarozásra, az 1991. évi AGTC-hez, 1997.

Európai Megállapodás a nemzetközi jelentőségű fő belvízi hajóutakról (AGN), 1996. január
19.

Munkafeltételek

Európai Megállapodás a nemzetközi közúti fuvarozásban alkalmazott gépjárművek
személyzetének munkájáról (AETR), 1970. július 1.

Adózás

Egyezmény a nemzetközi forgalomban magánhasználatra szolgáló közúti járművek
adózásáról, 1956. május 18.

Egyezmény a nemzetközi személyszállításban használt közúti járművek adózásáról, 1956.
december 14.

Egyezmény a nemzetközi árufuvarozásában alkalmazott közúti járművek adózásáról, 1956.
december 14.

Magánjog

Egyezmény a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről (CMR), 1956. május 19.

Jegyzőkönyv a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló (CMR) egyezményhez,
1978. július 5.
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A nemzetközi közúti személy- és poggyászszállítási szerződésre vonatkozó egyezmény
(CVR), 1973. március 1.

Jegyzőkönyv a nemzetközi közúti személy- és poggyászszállítási szerződésre vonatkozó
(CVR) egyezményhez, 1978. július 5.

Gazdasági szabályozások

Általános Megállapodás a nemzetközi közúti közlekedés gazdasági rendszabályairól, 1954.
május 17.

Belvízi hajózás

Egyezmény a belvízi hajózási összeütközésekre vonatkozó bizonyos szabályok
egységesítésére, 1960. március 15.

Egyezmény a belvízi hajózásban alkalmazott vízi járművek nyilvántartásáról, 1965. január 25.

Egyezmény a belvízi hajózás járműveinek méretezéséről, 1966. február 15.

Egyezmény a belvízi hajózási járművek tulajdonosainak felelősségkorlátozásáról (CLN),
1973. március 1.

Jegyzőkönyv a belvízi hajózási járművek tulajdonosainak felelősségkorlátozásáról szóló
(CLN) egyezményhez, 1978. július 5.

Egyezmény a belvízi hajóutakon való nemzetközi személy- és poggyász-szállítási
szerződésről (CVN), 1976. február 6.

Jegyzőkönyv a belvízi hajóutakon való nemzetközi személy- és poggyász-szállítási
szerződésre vonatkozó (CVN) egyezményhez, 1978. július 5.

Vízvédelem

Egyezmény a határokat átszelő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról,
1992. március 17. (Helsinki).

Vasúti közlekedés

Egyezmény a nemzetközi vasúti fuvarozásról (COTIF), 1980. május 9. (Bern), beleértve:

- Egységes szabályok a nemzetközi vasúti személy- és poggyász-szállításra vonatkozó
szerződéshez (CIV)

- Egységes szabályok a nemzetközi vasúti árufuvarozási szerződéshez (CIM)

- Rendszabályok a veszélyes anyagok nemzetközi vasúti fuvarozására (RID)
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Egyesült Nemzetek (ENSZ)

Klímaváltozás

Keretegyezmény a klímaváltozásról, 1992. május 9. (New York)

Kyoto Jegyzőkönyv a klímaváltozási keretegyezményhez, 1997. december 11.

Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP)

Az ózonréteg védelme

Bécsi Egyezmény az ózonréteg védelméről, 1985. március 22.

Montreali Jegyzőkönyv az ózonréteget károsító anyagokról, 1987. szeptember 16. és
Londonban (1990.), Koppenhágában (1992.), Bécsben (1995.) és Montrealban (1997.)
elfogadott módosításai.

Veszélyes hulladékok határokon át történő mozgásai

Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok határokon át történő mozgásának és lerakásának
ellenőrzésére, 1989. március 22.

Egyezmény bizonyos veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előre informált megállapodásos
eljárására a nemzetközi kereskedelemben (PIC Egyezmény), 1998. (Rotterdam).

Európai Unió (EU)

Környezeti hatásvizsgálat

85/337/EEC Tanácsi Irányelv, június 27., néhány állami és magán beruházás környezeti
hatásvizsgálatáról

97/11/EC Tanácsi Irányelv, 1997. március 3., amely a 85/337/EEC Tanácsi Irányelvet
módosította

Közúti biztonság

70/156/EEC Irányelv 1970. február 6., a tagállamok a gépjárművek és utánfutóik
típusjóváhagyása tárgyában hozott törvényeinek közelítéséről, módosítással

71/320/EEC Irányelv, 1971. július 26., a tagállamok bizonyos kategóriájú gépjárművek és
azok utánfutóinak fékberendezései tárgyában hozott törvényeinek közelítéséről, módosítással

74/408/EEC Irányelv a gépjárművek belső berendezései tárgyában (ülések és rögzítésük
megerősítése), módosítással

76/115/EEC Irányelv a gépjárművek biztonsági öveinek rögzítéséről, módosítással

77/541/EEC Irányelv a gépjárművek biztonsági öveiről és biztonsági rendszereiről,
módosítással
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3820/85/EEC Tanácsi Rendelkezés, 1985. december 20., a közúti közlekedéssel kapcsolatos
bizonyos társadalmi törvények harmonizációjáról

3821/85/EEC Tanácsi Rendelkezés, 1985. december 20., a közúti közlekedés regisztráló
berendezéseiről

89/459/EEC Irányelv, 1989. július 18, a tagállamok bizonyos kategóriájú gépjárművek és
azok utánfutói gumiabroncsain lévő mintázat mélységére vonatkozó törvényeinek
közelítéséről, módosítással

91/671/EEC Irányelv a 3,5 tonnánál kisebb járművek biztonsági öveinek kötelező
használatára vonatkozó törvények közelítéséről

92/6/EEC Irányelv a sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról

96/53/EC Irányelv 1996. július 25., a Közösségen belül közlekedő bizonyos gépjárművekre
vonatkozóan az országos és nemzetközi forgalomban megengedett maximális méretekről és a
nemzetközi forgalomban megengedett maximális súlyokról

96/96/EC Irányelv 1996. december 20., a tagállamok gépjárművek és utánfutóik
forgalombiztonsági tesztjeiről szóló törvényeinek közelítéséről

Vezetői engedélyek

76/914/EEC Tanácsi Irányelv 1976. december 16., a közúti közlekedésben résztvevő egyes
gépkocsivezetőkre előírt minimális gyakorlati szintek

91/439/EEC Tanácsi Irányelv 1991. július 29., a gépjárművezetői engedélyekről, módosítva:

94/72/EC Tanácsi Irányelv 1994. december 19.

96/47/EC Tanácsi Irányelv 1996. július 23.

97/26/EC Tanácsi Irányelv 1997. június 2.

Levegőminőség

70/220/EEC direktíva a robbanómotoros gépjárművek kipufogógázaiból származó
levegőszennyezés elleni intézkedésekről, a módosításokkal együtt, beleértve a következő
direktívákat:

74/209/EEC, 77/102/EEC, 78/665/EEC, 88/351/EEC, 88/76/EEC 88/609/EEC
89/458/EEC, 91/441/EEC („egyesített direktíva”), 94/12/EC, 96/69/EC, 98/69/EC

72/306/EEC direktíva a gépjárművekben használt dízelmotorokból származó
szennyezőanyag-emissziók ellen teendő intézkedésekről, módosításokkal

75/716/EEC direktíva, a tagállamok bizonyos folyékony üzemanyagok kéntartalmáról szóló
törvényeinek közelítéséről, a 87/219/EEC direktíva által módosítva

78/611/EEC direktíva a benzin ólomtartalmáról
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80/779/EEC direktíva a kéndioxid és a szálló por levegőminőségi határértékeiről és
irányértékeiről

82/884/EEC direktíva, a levegőben lévő ólom határértékekről

85/203/EEC direktíva a nitrogéndioxid levegőminőségi szabványokról

85/210/EEC direktíva a tagállamok törvényhozásának közelítéséről a benzin ólomtartalma és
az ólommentes benzin bevezetése tárgyában

85/536/EEC direktíva, 1985. december 5., a benzin összetevőinek helyettesítésével elért
nyersolaj megtakarításról, módosítással

88/77/EEC direktíva a tagállamok gépkocsiban használt dízelmotorokból származó gáznemű
szennyezőanyagok ellen hozott intézkedésekről szóló törvényeinek közelítéséről, a
91/542/EEC direktíva által módosítva

89/427/EEC direktíva a kén-dioxidra és szálló porra vonatkozó levegő minőségi
határértékekről és irányértékekről

92/55/EC direktíva az ellenőrzésről és fenntartásról

92/72/EEC direktíva az ózon által okozott levegőszennyezésről

93/12/EEC direktíva a benzin és dízel üzemanyagok minőségéről, a 98/70/EC direktíva által
módosítva

94/63/EC direktíva, 1994. december 20., az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin
tárolásából és a termináloktól a benzinkutakhoz történő eljuttatásából eredő emissziójának
ellenőrzéséről

96/62/EC direktíva, 1996. szeptember 27., a környezeti levegőminőség-vizsgálatról és annak
szervezéséről (Levegőminőségi keret-irányelv), leány-irányelveivel

97/101/EC tanácsi határozat, 1997. január 27., a tagállamok környezeti levegőszennyezettségi
mérőállomásairól és hálózataiból származó információk és adatok kölcsönös cseréjéről

Zaj

70/157/EEC direktíva, 1970. február 6., a tagállamoknak a gépjárművek megengedett
zajszintjei és kipufogó rendszerei tárgyában hozott törvényei közelítéséről, amint azt a
84/424/EEC direktíva módosította

78/1015/EEC direktíva, 1978. november 23., a tagállamoknak a motorkerékpárok
megengedett zajszintjei és kipufogó rendszerei tárgyában hozott törvényei közelítéséről,
amint azt a 89/235/EEC és a 92/97/EEC direktíva módosította

80/51/EEC direktíva, 1979. december 20., a tagállamoknak a hangsebesség alatti repülőgépek
megengedett zajszintjeiről szóló törvényei közelítéséről

89/629/EEC direktíva, 1989. december 4., a polgári repülésben használt hangsebesség alatti
repülőgépek megengedett zajszintjeiről
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92/14/EEC direktíva, 1992. március 2., a repülőgépek kihasználására vonatkozó
korlátozásokról, a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény, 1 kötet, második rész, 2. fejezet,
második kiadás (1988.) 16. függelékének megfelelően, a 98/20/EC 1998. március 30-i
direktíva módosításával

96/20/EC direktíva 1996. március 27., a tagállamoknak a gépjárművek megengedett
zajszintjeiről és kipufogó rendszereiről szóló törvényei közelítésére vonatkozó 1970. február
6-i 70/157/EEC direktívának a műszaki haladás fényében történő alkalmazásáról

Két vagy háromkerekű gépjárművek 

97/24/EC direktíva, 1997. június 17., a két- vagy háromkerekű motoros járművek bizonyos
összetevőiről és jellemzőiről

Belvízi hajózóutak

76/135/EEC direktíva, 1976. január 20., a belvízi hajózás járműveire vonatkozó hajózhatási
engedélyek kölcsönös elismeréséről

82/714/EEC direktíva, 1982. október 4., amely meghatározta a belvízi hajózás járműveire
vonatkozó műszaki követelményeket

A tengerhajózás biztonsága és a tengeri környezet védelme

79/115/EEC direktíva 1978. december 21., hajóknak a mélytengeri révkalauzolások által az
Északi-tengeren és az Angol Csatornán végzett révkalauzolásáról

613/91 sz. szabályozás (EEC), 1991. március 4., a hajóknak a Közösségben belül az egyik
regiszterből egy másikba, történő áttételéről, a Bizottság 2158/93. sz. szabályozásával
módosítva

92/143/EEC tanácsi határozat 1992. február 25., az európai rádiónavigációs rendszerekről

93/75/EEC direktíva, 1993. szeptember 13., a Közösség kikötőiből induló vagy oda tartó és
veszélyes vagy szennyező anyagokat szállító hajók minimális követelményeiről, a 96/39/EC
direktíva (1996. június 19.), a 97/34/EC direktíva (1997. június 6.), a 98/55/EC direktíva
(1998. július 17.) és a 98/74/EC direktíva (1998. október 1.) módosításával

A tagállamok által megnevezett illetékes hatóságok listája, amelyekhez az 1993. szeptember
13-ai 93/75/EC, a Közösségi kikötőkből induló vagy oda érkező és veszélyes vagy szennyező
árut szállító hajók minimális követelményeire vonatkozó direktíva által előírt információkat
és megjegyzéseket el kell juttatni (OJ No C 65, 1997. március 1., 3. old. és módosításai az OJ
No C 150 (1998. május 16.) 3. oldalán)

2978/94 sz. tanácsi rendelkezés (EC), 1994. november 21., elkülönített ballasztú tankhajók
tároló helyei tonnatartalom mérésének alkalmazásáról szóló A.747.(18) IMO határozat
végrehajtásáról

94/57/EC direktíva, 1994. november 22., a hajók ellenőrzésének és az ellenőrző
szervezeteknek a közös szabályairól és szabványairól, és a tengerhajózási igazgatóságok
idevágó intézkedéseiről, amint azt a 97/58 Bizottsági direktíva, 1997. szeptember 26.,
módosította
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96/587/EC bizottsági határozat, 1996. szeptember 30., a tagállamok által a 94/57/EC sz.
direktívával összhangban kijelölt és elismert szervezetek listájának ismertetéséről, amint azt a
98/403/EC 1998. június 12-ei bizottsági határozat módosította

1998. április 22-ei bizottsági határozat, a Hellén Hajóregiszter elismeréséről, összhangban a
94/57/EC direktívával

94/58/EC direktíva, 1994. november 22., a tengeri hajósok képzésének minimális szintjeiről,
amint azt a 98/35/EC, 1998. május 25-ei direktíva módosította

95/21/EC direktíva, 1995. június 19., a Közösség kikötőit használó és a tagállamok
fennhatósága alá tartozó vizeken hajózókkal kapcsolatosan a hajók biztonságának, a
szennyezés elleni védelemnek és a hajó fedelzetén való élet- és munkafeltételek nemzetközi
szabványainak alkalmazására (kikötői állami ellenőrzés), a 98/25/EC 1998. április 27-ei
direktíva és a 98/42/EC 1998. június 19-ei direktíva módosítása szerint

96/40/EC direktíva, 1996. június 25., a kikötői állami ellenőrzést végző ellenőrök azonosítási
kártyájára vonatkozó közös modell létrehozásáról

3051/95 sz. tanácsi rendelkezés (EC), 1995. december 8., a roll-on/roll-off személyszállító
kompok (ro-ro kompok) biztonságos irányításáról, amint azt a 179/98 sz. bizottsági
rendelkezés (EC)1998. január 23-ai módosítása tartalmazza

96/98/EC direktíva, 1996. december 20., a tengeri berendezésekről, amint azt a 98/85/EC
1998. november 11-i direktíva módosította

97/70/EC direktíva, 1997 december 11., amely harmonizált biztonsági rendszert állít fel a 24
méteres vagy annál hosszabb halászhajókra

98/18/EC direktíva, 1998. március 17., a személyszállító hajók biztonsági szabályairól és
szabványairól

98/41/EC direktíva, 1998. június 18., a fedélzeti személyszállító hajók utasainak
nyilvántartásáról

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO/OACI)

Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről, amelyet 1944. december 7-én írtak alá Chicago-
ban, és a vonatkozó jegyzőkönyvek és megállapodások, és különösen a Környezetvédelemről
szóló 16. függelék

Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet (IMO)

Tengerhajózási biztonság

Nemzetközi Egyezmény az élet biztonságára a tengeren (SOLAS), 1960. és 1974.

Nemzetközi Egyezmény a merülési szintvonaljelzésekről (Load Lines, LL) 1966.

Speciális kereskedelmi személyszállító hajókra vonatkozó megállapodás (STP) 1971.

Nemzetközi Szabályozás a tengeri összeütközések elkerülésére (COLREG) 1972.
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Nemzetközi Egyezmény a biztonságos konténerekről (CXC), 1972.

Egyezmény a nemzetközi tengerhajózási műhold szervezetről (INMARSAT), 1976.

Torremolinos nemzetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról (SVF), 1977.

Nemzetközi Egyezmény a tengeri hajósok képzési, bizonyítvány kiadási és őrszolgálati
szabványairól (STCW), 1978.

Nemzetközi Egyezmény a tengerhajózási felkutatásról és mentésről (SAR), 1979.

Nemzetközi Egyezmény a képzés, bizonyítvány kiadás és őrszolgálat szabványaira a
halászhajók személyzete számára (STCW-F), 1995.

Tengeri szennyezés

Nemzetközi Egyezmény a tengerek olajszennyezés elleni védelméről (OILPOL), 1954. (ezt
felváltotta a MARPOL Egyezmény)

Egyezmény a tengerek hulladékok és egyéb anyagok szennyezése elleni védelméről (LDC)
1972.

Nemzetközi Egyezmény a tengerek hajókról történő szennyezés elleni védelméről, 1973., az
1978-as idevonatkozó Jegyzőkönyv által módosítva (MARPOL 73/78)

Nemzetközi Egyezmény a mélytengereken az olajszennyezéssel járó balesetek esetén történő
beavatkozásról (INTERVENTION), 1969.

Nemzetközi Egyezmény az olajszennyezés elleni felkészültségre, intézkedésre és
együttműködésre (OPRC), 1990.

Felelősség és kártérítés

Nemzetközi Egyezmény a polgári felelősségről az olajszennyezéssel járó károknál (CLC),
1969.

Nemzetközi Egyezmény egy nemzetközi kártérítési alap létrehozásáról az olajszennyezések
okozta károkért (FUND), 1971.

Egyezmény a polgári felelősségről a nukleáris anyagok tengerhajózással történő szállítása
területén (NUCLEAR), 1971.

Athéni Egyezmény, a tengeren történő személy- és poggyász-szállításról (PAL), 1974.

Egyezmény a felelősség korlátozásáról a tengerhajózási keresetekben (LLMC), 1976.

Nemzetközi Egyezmény a veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával összefüggő
károk felelősségéről és kompenzációjáról (HNS), 1996.
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Egyéb

Egyezmény a nemzetközi tengerhajózási forgalom megkönnyítéséről (FAL), 1965.

Nemzetközi Egyezmény a hajók tonnatartalom méréséről (TONNAGE), 1969.

Egyezmény a tengerhajózás biztonsága elleni törvénytelen cselekmények elhárításáról (SUA),
1988.

Jegyzőkönyv a kontinentális talapzatokon elhelyezett fix platformok biztonsága elleni
törvénytelen cselekmények elhárításáról (SUAPROT), 1988.

Nemzetközi Egyezmény a hajómentésről (SALVAGE), 1989.

Jogilag nem kötelező dokumentumok

Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Európai Charta Környezetről és Egészségről (1989.)

Helsinki Nyilatkozat a Környezetről és Egészségről (1994.)

Európai Környezet-egészségügyi Akcióterv (1994.)

HEALTH 21 – Egészséget Mindenkinek: az Európai Régió keretpolitikája a 21. századra
(1988.)

Levegőminőségi irányelvek (1998.)

Irányelvek az ivóvíz minőségére (1993.)

A lakókörnyezeti zajra vonatkozó irányelvek (megjelenés előtt)

A biztonságos rekreációs vízi környezetre vonatkozó irányelvek (megjelenés előtt)

Athéni Nyilatkozat az Egészséges Városokért (1998.)

Határozat az Egészséges Városokról – a mindenki egészségéért szükséges közösségi és városi
szintű tevékenység erősítéséről a WHO Európai Régiójában (EUR-RC48/R3)

Európai Unió (EU)

A Bizottság közleménye: „A közös közlekedéspolitika jövőbeli fejlesztése – Átfogó
megközelítés a fenntartható mobilitásra vonatkozó közösségi keret megalkotására”, 3/93
számú Kiegészítés az Európai Közösségek Bulletinjéhez, készült a végleges COM (1992) 494
alapján

„A fenntarthatóság felé – Európai Közösségi politikai akció és program a környezettel és a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan”, OJ No C138/5, 1993. május 17.
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„Közösségi Akcióprogram a hozzáférhető tömegközlekedésre” – Bizottsági jelentés a
Tanácsnak, a mozgáskorlátozott személyek közlekedésének hozzáférhetősége érdekében a
Közösségben teendő intézkedésekről, 1993. november 26.

„A polgárok hálózata – Kihasználva a tömegközlekedés lehetőségeit Európában”, Európai
Bizottság Green Paper, 1996.

Bizottsági Közlemény: A közúti biztonság fejlesztése az Európai Unióban: 1977-2001. évekre
szóló program. COM (1997) 131, végleges változat, 1997. április 9.

A Bizottság közleménye: „Stratégia a környezetnek az EU politikájába való integrálására”,
Cardiff, 1998. június, COM (1998) 333 végleges változat, 1998 május 27.

Az Európai Tanács Határozatai, Cardiff, 1998. június

A közös Közlekedési és Környezeti Tanács határozatai, Luxemburg, 1998. június

A Bizottság közleménye: ”Közös közlekedéspolitika – Fenntartható mobilitás: a jövő
perspektívái”, COM (1998) 333, végleges változat, 1998. május 25.

Nemzetközi Vasútegylet (UIC)

A biztonsági és környezeti ügyek idevonatkozó szabályozásai az UIC Code-ban

Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)

Az ECAC kézikönyve, Ajánlások és döntések a könnyítésekről és biztonsági ügyekről,
ECAC, Doc. No 30 (7. kiadás), 1998. április - 5. szekció: Könnyítések a mozgáskorlátozott
személyek szállítására

Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet (IMO)

Ajánlás a személyszállító hajók tervezésére és működésére, hogy megfeleljenek az idősebb és
rokkant személyek igényeinek, 1996. június 24.

Az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának (ECMT) Határozatai

No.94/6 A kombinált szállítások elősegítéséről

No.97/6 A kombinált szállítások fejlesztéséről

No.97/3 Átfogó döntés a mozgáskorlátozott személyek szállításáról

No.66 A közlekedésről és a környezetről

No.98/1 A közlekedés külső költségeinek internalizálására vonatkozó politikai
megközelítésről

No.34 A gyalogosok biztonságáról (1975.)

No.39 A gyermekek és fiatalok közúti biztonságáról
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No.43 A sebességhatárok és forgalomirányító lámpák megfelelőségének
ellenőrzéséről

No.44 A kerékpározás fokozottabb biztonságáról

No.50 A gyermekek közúti biztonságáról

No.90/4 Az autóbuszok, vonatok és távolsági buszok mozgáskorlátozott személyek
szállítására való alkalmassá tételéről

No.91/3 Az idős emberek közúti biztonságának javításáról

No.92/3 A decentralizált közúti biztonsági politikákról

No.93/5 Az alkoholfogyasztásról, mint a közúti balesetek egyik tényezőjéről

No.97/5 A kerékpárosokról

No.68 A mozgáskorlátozott emberek közlekedéséről

No.91/8 A tájékoztatásról és kommunikációról

No.94/2 A taxik hozzáférhetőségéről a mozgáskorlátozott emberek számára

Átfogó határozat a mozgáskorlátozott emberekről, 1997. április 21.

Nyilatkozat a „sebezhető” közlekedéshasználókról, 1997. április 21.

A benzin ólomtartalmának fokozatos megszüntetésére vonatkozó határozat (kiadás előtt)

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Vancouver-i elvek a fenntartható közlekedésről (1996.)

Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN/ECE)

Bécsi Nyilatkozat és Közös Akcióprogram, amelyet az UN/ECE közlekedéssel és
környezettel foglalkozó regionális miniszteri konferenciája fogadott el 1977. novemberében

Århus-i Nyilatkozat a benzin ólom adalékának fokozatos elhagyására, amit 1998. június 24-én
fogadtak el Århusban (Dánia)

Egyesült Nemzetek Környezeti és Fejlesztési Konferenciája (UNCED)

Agenda21: Akcióprogram a fenntartható fejlődésről, UNCED 1992.

Egyesült Nemzetek Emberi Települések Központja (UNCHS)

HABITAT program az emberi településekről (1996.)
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Közép-Európai Kezdeményezés (CEI)

Közép-Európai Kezdeményezés (CEI) Miniszteri Nyilatkozata: „A fenntartható közlekedés
felé a CEI országokban” (1997.)

Egyesült Nemzetek Környezeti Programja (UNEP)

UNEP Nemzetközi Nyilatkozat a tisztább gyártásról (1998.)

Európai Fenntartható Nagyvárosok és Városok

Az Európai Nagyvárosok és Városok Chartája fenntarthatóság irányába (Ålborg Charta)
(1994.)
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3. számú függelék

AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK, MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS IRÁNYADÓ

STRATÉGIÁK LEÍRÁSA

Elvek és megközelítések4

Fenntarthatóság. A közlekedési tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy a jelen
generációk igényeit anélkül elégítsék ki, hogy az veszélyeztetné a jövőbeni generációk
képességeit, igényeik kielégítésében.

Az elővigyázatosság elve. Az egészségre és a környezetre káros közlekedési emisszió
megelőzésére, ellenőrzésére vagy csökkentésére vonatkozó intézkedések nem halogathatók
azért, mert a tudományos kutatások nem bizonyították teljes egészében az ok-okozati
kapcsolatot a káros emissziók és azok egészségre és környezetre gyakorolt lehetséges
ártalmas hatásai között.

A közlekedéssel összefüggő káros egészségügyi hatások megelőzése. Magában foglalja a
levegő, a talaj, a víz szennyezésének, a baleseti kockázatoknak, a zajnak, az üvegházhatású
gázok kibocsátásának, az erdők pusztulásának káros szint alá csökkentését, valamint a
veszélyes anyagok, technológiák vagy folyamatok kockázatának felmérését és kezelését,
beleértve ezek bevezetésének elkerülését, vagy fokozatos kivonásukat, amilyen hamar
lehetséges.

Egészségvédelem és egészségfejlesztés. Minden ember fizikai, mentális és szociális jól-létét és
biztonságát jelenti, különös tekintettel azokra a népességcsoportokra, amelyeket a közlekedés
hatásai nagyobb mértékben veszélyeztetnek, mint pl. a gyermekek, a nők, az idősek, a
rokkantak, a csökkent hallóképességűek, valamint a közlekedés kockázatának leginkább kitett
népességre, akik olyan városi vagy „érzékeny” területeken élnek, ahol a szennyezés és a zaj
földrajzi és domborzati viszonyok miatt intenzívebb.

A „szennyező fizet” elv, beleértve a külső költségek internalizálását, amelynek alapján a
szennyezés megelőzésének, ellenőrzésének és csökkentésének költségeit a szennyezőnek kell
fedeznie. A szennyezőnek kell fizetnie – amilyen mértékben csak lehetséges – a
közlekedésből származó teljes egészségügyi és környezeti költségeket.

Több szektorra kiterjedő integráció. A környezet- és egészségvédelmi követelményeket
teljesen integrálni kell a közlekedési, vízügyi és területhasználati szabályozásba, az
infrastrukturális programokba és beruházásokba, valamint az egyéb közlekedéssel kapcsolatos
tervezési tevékenységekbe. A környezetvédelmi és egészségügyi hatóságokat teljes mértékben
be kell vonni a döntéshozatal minden szintjén és bátorítani kell a nemzetközi együttműködést
a fenntartható és egészséget támogató közlekedés területén.

Egyenlőség. A közlekedésből származó egészségügyi előnyöket mindenki számára
hozzáférhetővé kell tenni, és nem szabad megengedni, hogy a hátrányok aránytalan
mértékben terheljenek bizonyos népességcsoportokat, különösen nem a gyermekeket és nőket,
a rokkantakat és a társadalomból kirekesztetteket, egyes generációkat vagy régiókat.

                                                
4 A definíciókat kifejezetten ezen Charta céljaira dolgozták ki.
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A nyilvánosság részvétele és tájékoztatása. Korai stádiumban biztosítani kell a közlekedéssel
kapcsolatos egészségi és környezeti kockázatokra vonatkozó releváns információkhoz való
nyilvános hozzájutást és ezen információk széleskörű elterjesztését. A közvéleményt, a nem
kormányzati szervezeteket (NGO-kat), a magánszektort, az önkormányzatokat és a régiókat
ösztönözni kell a környezettel és egészséggel kapcsolatos közlekedési döntésekben való
részvételre.

Szubszidiaritás. A közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek kezelésére vonatkozó döntéseket
és intézkedéseket a megfelelő közigazgatási szinten és a polgárokhoz a lehető legközelebbi
szinten kell meghozni.

Hatékonyság. A közlekedés hatékony használatát gazdasági eszközökkel és a tudatosságot
növelő intézkedésekkel kell támogatni.

Irányadó stratégiák

Csökkenteni kell a motorizált közlekedés iránti igényt és a gépkocsitól való függőséget oly
módon, hogy a területhasználati, a városi és regionális tervezés ügyeljen a közlekedési
távolságok csökkentésére és könnyebb hozzáférést biztosítson a közlekedés egészséget
támogató módjaihoz és hogy jobban ki lehessen használni a meglévő kapacitásokat.

A közlekedésnek egyre inkább környezetbaráttá és egészséget támogatóvá kell válnia – pl. a
magas szintű fizikai tevékenységet igénylő közlekedési módok elősegítésével –, ugyanis ez a
legbiztonságosabb, ez jár legkisebb zajjal és szennyező anyag kibocsátással, és a források
megőrzéséhez legjobban járul hozzá és ezzel párhuzamosan el kell utasítani az egészségre és a
környezetre káros hatással járó közlekedési módokat és technológiákat.

Be kell vezetni a rendelkezésre álló legjobb technológiákat és legjobb környezeti és
egészségügyi szabványokat, a legjobb tervezési módszereket és a legjobb közlekedési
szokásokat az összes érintett szektor és tudományos megközelítés (pl. a közlekedési és
területhasználati tervezők, technológusok és a környezeti, közegészségügyi és
kommunikációs szakértők) bevonásával.

Alkalmazni kell a környezeti és egészségügyi indikátorokat és hatásvizsgálatokat,
megalapozva ezzel a közlekedési, vízügyi, területhasználati szabályozásokat, a városi és
regionális fejlesztési tervezést, az infrastruktúra tervezési és beruházási programokat, az
egészségügyi és a környezetvédelmi szektor hatóságainak teljes körű bevonásával.

Fel kell oldani a piaci torzulásokat a következőkkel: internalizálni kell a közlekedéssel
kapcsolatos környezetvédelmi és egészségügyi költségeket és hasznokat; a szállítási
költségeket össze kell kapcsolni a megtett kilométerek számával; gazdasági eszközöket kell
alkalmazni az egészségfejlesztő mobilitási magatartás ösztönzésére és elmozdulást kell elérni
a különféle közlekedési módok használata arányainak megváltoztatására.

Fel kell kelteni az érdeklődést az egészséget támogató közlekedés és mobilitás, fogyasztás és
gyártás iránt, PR tevékenységeken és tájékoztató kampányokon keresztül bemutatva az
egészséges közlekedés előnyeit, valamint a közlekedéssel kapcsolatos egészségügyi hatásokra
vonatkozó információknak a közvélemény, a jelentős célcsoportok és egyéb érdekeltek
körében történő széleskörű elterjesztésével.

A közlekedés egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak figyelemmel kísérésére ki kell
fejleszteni és alkalmazni kell az olyan innovatív megoldásokat, mint pl. a „backcasting” (a
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múltbeli történések felidézése), a hatásvizsgálatok és az indikátorok, valamint egyéb
eszközöket, ezzel objektív útmutatást nyújtva a jogalkotóknak és az érdekelteknek.

Partneri viszonyt kell kialakítani nemzetközi, nemzeti, országon belüli és helyi szinteken, a
kormányzati és a nem-kormányzati testületek, a közvélemény, a környezetvédő, egészségügyi
és közlekedési NGO-k, az ipar, a magánszektor, stb. között, biztosítva az egymást erősítő
tevékenységeket és hogy az egyik szinten meghozott intézkedések ne növeljék más szinteken
a közlekedéssel összefüggő hátrányos hatásokat. Különösen intenzívvé kell tenni az
együttműködést az átalakulóban lévő gazdaságokkal, az egészségbarát közlekedéssel
kapcsolatos jó tapasztalatok átvételének célkitűzésével.

Kezdeményezni és támogatni kell az egészség és a környezet szempontjából fenntartható
közlekedéshez kapcsolódó kísérleti projekteket és kutatási programokat.

Széleskörű tájékoztatást kell nyújtani a közlekedés környezeti-egészségügyi hatásairól és
támogatni kell a közösség részvételét a közlekedési, területhasználati és infrastrukturális
politika és tervezés döntéshozatali folyamataiban.
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4. számú függelék

EGÉSZSÉGÜGYI CÉLKITŰZÉSEK
A KÖZLEKEDÉSRE, KÖRNYEZETRE ÉS EGÉSZSÉGRE

A lehető leghamarabb, de legkésőbb 2004-ig minden tagállam meg fogja határozni országos
mennyiségi, vagy ahol technikailag nem lehetséges, minőségi egészségügyi célkitűzéseit,
hogy előrehaladást érjen el az alábbiakban felsorolt regionális egészségügyi célok elérése
irányában. Ezeknek a célkitűzéseknek a meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik
fennálló nemzetközi kötelezettségeiket és a más fórumokon végzett, kapcsolódó nemzetközi
tevékenységet. A tagállamok számításba fogják venni a költséghatékonyságot és a
megvalósíthatóságot is.

Levegőminőség

Csökkenteni kell a közlekedésből származó levegőszennyező anyagok kibocsátását és az
embereket érő mennyiségét, hozzájárulva ezzel az emberi egészség szempontjából
biztonságos, a WHO Levegőminőségi irányelveivel összhangban lévő szintek eléréséhez.

(a) A lehető legnagyobb mértékben kell csökkenteni azon légszennyező anyagok
közlekedéssel kapcsolatos kibocsátását és az embereket érő mennyiségét, amelyeket a
WHO Levegőminőségi irányelvei úgy határoznak meg, hogy nincs biztonságos szintjük.
Ezek közé tartoznak a porrészecskék, az olyan veszélyes, illékony szerves vegyületek
(VOC-k), mint a benzol és az olyan perzisztens szerves szennyezők, mint a poliaromás
szénhidrogének, a dioxinok, a furánok és a poliklórozott-bifenilek.

(b) Csökkenteni kell a CO, az NO2 és az SO2 kibocsátást és emberi expozíciót ott ahol a
közlekedés jelentősen hozzájárul a szennyezettséghez.

(c) Csökkenteni kell a környezeti ózon koncentrációját a közlekedésből származó illékony
szerves vegyületek (VOC) és az NOX kibocsátások csökkentésével.

Csökkenteni kell a közlekedésből származó finom és ultrafinom részecskéknek való
kitettséget úgy, hogy a célok meghatározásánál figyelembe vesszük a WHO-nak az ezen
részecskék számát, tömegét, méretét, felületét és összetételét illetően kidolgozandó ajánlásait.

Csökkenteni kell a közlekedési eredetű ólom-expozíciót, az ólmozott benzin kivonásával, az
Århusi Egyezménynek megfelelően.

Közlekedési balesetek miatti halálozás és súlyos sérülések

Késedelem nélkül harcolni kell a közlekedési, különösen a közúti közlekedési balesetek által
okozott halálesetek és súlyos sérülések arányának csökkentéséért, az Európai Régió jelenlegi
legjobb teljesítményének eléréséhez vagy javításához. A tagállamoknak számon kérhető
célokat is meg kell határozni, amelyek segítenek ezen cél elérésében.

Késedelem nélkül harcolni kell a közlekedés által okozott halálesetek és súlyos sebesülések
arányának csökkentéséért, különösen a gyalogosok és kerékpárosok körében előforduló közúti
közlekedési balesetek terén, egyidejűleg ösztönözve a gyaloglás és kerékpározás elterjedését.
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A kerékpározás és gyaloglás támogatása a fizikai aktivitás érdekében

Elő kell segíteni egyes gyakori és súlyos betegségek (nevezetesen a szív- és érrendszeri
betegségek) és a funkcionális állapotromlás csökkentését, a rendszeres fizikai aktivitás
lényeges fokozásával és a fizikailag aktív közlekedési módok, a séta és a kerékpározás
előtérbe helyezésével.

Kedvező környezeti viszonyokat, települési mintákat, területhasználati tervezési
körülményeket és tömegközlekedési infrastruktúrákat és szolgáltatásokat kell megteremteni,
amelyek a fizikai aktivitással járó közlekedési módok használatával lehetővé teszik és
ösztönzőleg hatnak a rövid kirándulások jelentős növelésére.

Zaj

Az emberi egészség és jó közérzet érdekében csökkenteni kell a közlekedésből származó
zajszintet a következők révén:

(a) olyan célok bevezetésével, amelyek figyelembe veszik a WHO zajra vonatkozó
irányelveit (1980., 1993., 1999.), beleértve az olyan környezetekre vonatkozó
szempontokat, ahol csendnek kell lennie (lakókörzetek, iskolák, kórházak) és olyan
környezeteket, ahol a közlekedésből származó zajt csökkenteni kell (repülőterek,
autópályák, vasút, pályaudvarok, benzinkutak mellett lévő területek) és az érzékeny
időszakokat (éjjel, este, hétvége);

(b) az általános zajszint növekedés irányába mutató tendencia megfordításával a
zajkibocsátást és a zajszintet csökkentő intézkedések kombinálásával;

(c) az éjszakai zajszinteknek lakókörzetekben a WHO által ajánlott éjszakai értékeken belül
történő tartásával és ahol ezen értékeket jelenleg túllépik, igyekezni kell, hogy ezeket az
ajánlott zajszintre csökkentsék;

(d) a meglévő csöndes park- és természetvédelmi területek védelmével és ezek
nyugalmának fenntartásával, azáltal, hogy a zajos közlekedési tevékenységek háttér
zajszinthez viszonyított arányát alacsony szinten tartják.
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A Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencián megtartandó közlekedéssel

kapcsolatos tanácskozás iránti igény a WHO 1996-os, az európai régió tagállamaiban

lefolytatott kérdőíves felmérése során fogalmazódott meg. Az Európai Környezet-

egészségügyi Bizottság támogatta ezt az igényt és egy charta kidolgozását javasolta. Ausztria

elvállalta, hogy vezető országként fog tevékenykedni. A charta szövegét számos kormányzati

ülésen vitatták meg a közlekedési, környezetvédelmi és egészségügyi minisztériumok

képviselői a WHO Európai Régiójának tagállamai részéről, a nemzetközi szervezetek, az

Európai Bizottság és nem-kormányzati szervezetek. Az üléseken megvitatott tervezeteket

szövegező csoportok dolgozták ki, amelyeket az első kormányközi ülésen hoztak létre.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A WHO hálás köszönetét fejezi ki Ausztria, Dánia és Málta kormányának, az Európai

Környezetvédelmi Ügynökségnek és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának

az általuk nyújtott támogatásért.

Kiadja a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Országos Környezet-egészségügyi Intézete


