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Preambulum

Figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Egészséget Mindenkinek 2000-re
stratégiáját, a Környezet és Fejlődés Világbizottságának jelentését és a kapcsolódó Környezet
Távlatai 2000-ig és azon túl határozatokat (42/187 és 42/186 számú EN Közgyűlési
Határozat) és a WHA42.26. számú EVSZ Közgyűlési Határozatot,

• Felismeri, hogy az emberi egészség számos kulcsfontosságú környezeti tényezőtől függ;

• Hangsúlyozza, a környezetvédelem kiemelkedő fontosságát, az egészséget veszélyeztető
tényezők, állapotok kialakulásának megelőzésében;

• Elismeri azokat az egészségre és jólétre gyakorolt jótékony hatásokat, amelyek a tiszta és
harmonikus környezetből eredeztethetők;

• Ösztönzést merít abból a számos példából, ahol eredményre vezetett a
környezetszennyezés csökkentése és az egészséges környezet helyreállítása;

• Tekintetbe veszi, hogy az egészség és jólét megőrzése illetve fejlesztése fenntartható
fejlődést feltételez;

• Aggodalommal tekint a természeti kincsek és a megtermelt áruk rosszul átgondolt
felhasználására, ami károsíthatja a környezetet és veszélyeztetheti az egészséget;

• Figyelembe veszi, hogy számos környezeti és egészségi problémának nemzetközi
vonatkozásai vannak, és hogy ezekben a kérdésekben a nemzetek és egyének egymásra
utaltak;

• Tudatában van annak, hogy az egész világra kiterjedő együttműködésre van szükség,
mivel a fejlődő országok hatalmas környezeti problémákkal küzdenek;

• Számol az európai régió egyedi tulajdonságaival, külön kiemelve nagy népességét, magas
iparosodottságát és jelentős járműforgalmát;

• Figyelembe veszi a már meglévő nemzetközi egyezményeket (mint például az ózonréteg
védelmére vonatkozó egyezményeket) és egyéb kezdeményezéseket, melyek
kapcsolódnak a környezet és egészség kérdésköréhez.

Az EVSZ Európai Régiója tagállamainak egészségügyi és környezetvédelmi miniszterei, első
találkozójuk alkalmával – 1989. december 7-8., Frankfurt-am-Main – elfogadták a Környezet
és Egészség Európai Kartáját. Ennek megfelelően megállapodtak a megvalósítás alapelveiről
és stratégiájáról, ezzel bizonyítva elkötelezettségüket a cselekvésre. Az Európai Közösséget
képviselő Európai Közösség Bizottsága, tekintettel környezetvédelmi feladataira, külön
meghívást kapott a tanácskozásra. A Bizottság ugyancsak elfogadta a Kartát mint a Közösség
jövőbeli cselekvéseinek iránymutató dokumentumát, azokon a területeken, amelyek a
Közösség hatáskörébe tartoznak.



– 3 –

Jogok és kötelességek

1. Minden egyénnek joga van:

• Olyan környezethez, mely elősegíti a számára elérhető legjobb egészségi állapotot és
jólétet;

• Információhoz jutni, konzultálni és párbeszédet folytatni a környezet állapotáról,
valamint olyan tervekről, döntésekről, tevékenységekről, melyek valószínűleg
hatással vannak a környezetre és az egészségre;

• Részt venni a döntéshozás folyamatában.

2. Minden egyénnek kötelessége részt venni a környezet védelmében a saját és mások
egészségének megőrzése és javítása érdekében;

3. A társadalom minden része felelős a környezet és egészség védelméért, hiszen ágazatközi
kérdésekről van szó, melyek számos szakterületet érintenek; szükséges az egyes
szakterületek feladatainak pontos meghatározása;

4. Minden hatóság és hivatal rutin munkájában együttműködésre van szüksége más
ágazatok hatóságaival és hivatalaival, az igazgatás és szolgáltatás valamennyi szintjén,
hogy megoldhassák azokat a problémákat, amelyek a környezet és egészség területén
jelentkeznek;

5. Minden kormány és hatóság feladata a környezet védelme és az egészség fejlesztése a
hatáskörébe tartozó területeken és biztosítják, hogy a hatáskörükbe illetve ellenőrzésük
alá tartozó tevékenységek nem okoznak egészségkárosodást más országok lakosságának.
Továbbá valamennyi kormány és hatóság közös felelőssége a tágabb – globális –
környezet megóvása.

6. Minden állami és magán szervezet vizsgálja meg saját tevékenységét és hajtsa úgy végre
feladatait, hogy megóvja az emberek egészségét a fizikai, kémiai, biológiai,
mikrobiológiai és társadalmi környezetből származó káros hatásokkal szemben.
Valamennyi szervezet legyen elszámoltatható tevékenységéért;

7. A média kulcsszerepet játszik az egészség és környezet védelmével kapcsolatos
tudatosság és pozitív hozzáállás kialakításában, fejlesztésében. A médiának joga van arra,
hogy megfelelő és pontos információhoz jusson hozzá. Szükséges annak ösztönzése,
hogy ezt az információt eljuttassa a lakosság minél szélesebb rétegeihez;

8. A civil szervezetek ugyancsak fontos szerepet játszanak az információk széleskörű
elterjesztésében, a tudatosság és párbeszéd kialakításában.
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Alapelvek a politikák kialakításához

1. Az egészség és a jólét tiszta, harmonikus környezetet feltételez, melyben a fizikai,
pszichológiai, társadalmi és esztétikai tényezőknek megfelelő fontosságot tulajdonítanak.
A környezetet olyan erőforrásként kell számon tartani, ami hozzájárul az
életkörülmények javulásához és a jóllét növeléséhez.

2. A javasolt megközelítésnek a "megelőzés jobb, mint a gyógyítás" alapelvét kellene
megvalósítania.

3. Minden egyén egészségét meg kell őrizni, különösen azokét, akik az átlagosnál
érzékenyebbek és magas kockázati csoportba tartoznak. Különös figyelmet kell fordítani
a hátrányos helyzetű csoportokra.

4. A környezet és egészség problémáinak megoldásában az elérhető legmegalapozottabb
tudományos eredményeket kell felhasználni.

5. Új politikákat, technológiákat és fejlesztéseket nagy körültekintéssel szükséges bevezetni,
megvalósítani és nem a környezetre és egészségre gyakorolt lehetséges hatások vizsgálata
előtt.

6. Az egyének és közösségek egészsége elsőbbséget kell élvezzen a gazdasági és üzleti
megfontolásokkal szemben.

7. A gazdasági-társadalmi fejlődés minden olyan aspektusával számolni kell, amelyek
környezetre gyakorolt következményei hatással vannak az egészségre és jóllétre.

8. A kémiai anyagokat, termékeket és hulladékot olyan módon kell kezelni, hogy a
természetes erőforrások optimális használatát érjük el, és a legalacsonyabbra csökkentsük
a környezet szennyezését.

9. A kormányoknak, hatóságoknak és magán szervezeteknek törekedniük kell arra, hogy
előzzék meg és csökkentsék mind a veszélyes anyagok által okozott, mind pedig a
leromlott városi és vidéki környezet káros következményeit és hatásait.

10. A környezeti standardokat folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy figyelembe vehessük a
környezetről és egészségről rendelkezésünkre álló legújabb tudást és a jövőbeni
gazdasági fejlődést. A standardok harmonizálására kell törekedni, ahol lehetséges.

11. Érvényesíteni kell azt az alapelvet, mely szerint minden állami és magán szervezet az
általa okozott, illetve okozható károkért anyagi felelősséget kell vállaljon (a szennyező
fizet elv).

12. A környezeti és egészséggel kapcsolatos károsodások mértékének meghatározására
monitorozására és értékelésére szolgáló kritérium rendszer és eljárások továbbfejlesztése
és alkalmazása szükséges.

13. Az üzleti és gazdasági politikáknak, fejlesztési segélyprogramoknak, amelyek hatással
vannak más országok környezetére és lakosságának egészségére, meg kell felelniük a fent
említett alapelveknek. A környezeti és egészségi veszélyforrások exportját el kell kerülni.

14. A fejlesztési segélyprogramok, elő kell segítsék a fenntartható fejlődést, és szerves
részükként kell tartalmazniuk az egészségmegőrzést, illetve fejlesztést.
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Stratégiai elemek

1. A környezetet az egészség és jóllét pozitív forrásaként kell kezelni.

2. Az egészség védelmének érdekében átfogó stratégiára van szükség, ami a következő
elemeket tartalmazza:

a) Az állami és magán szervezetek felelősségi körét a feladatok végrehajtásában
világosan meg kell határozni a működés minden szintjén;

b) Megfelelő ellenőrzést és más eszközöket kell alkalmazni, hogy a környezeti
tényezőkből eredő egészségre és jóllétre káros kockázatokat csökkentsük. Pénzügyi,
adminisztratív és gazdasági eszközöknek, valamint a területfejlesztésnek fontos
szerepe van azoknak a környezeti viszonyoknak a javításában, amelyek
hozzájárulnak az egészséghez és a jólléthez, ezeket az eszközöket fel kell használni
ezekre a célokra;

c) Ismereteink bővülésével a megelőzés jobb módszereit, legmegfelelőbb és költség-
hatékony technológiákat, kell bevezetni, és amennyiben szükséges, tilalmakat kell
bevezetni;

d) Elő kell segíteni a "low-impact" technológiák alkalmazását, az ilyen termékek
gyártását, az újrafeldolgozás és az újrafelhasználás elterjedését. Ahol szükséges,
változtatni kell a felhasznált nyersanyagokban, technológiai folyamatokban és
hulladékkezelési technikákban;

e) Az irányítás és működés magas színvonalát kell fenntartani, ami biztosítja, hogy a
megfelelő technológiákat és a legjobb gyakorlatot alkalmazzák, továbbá, hogy a
szabályozást betartják, az irányelveket követik, és hogy a baleseteket és az emberi
hibákat elkerülik;

f) Megfelelő szabályozást kell életbe léptetni, ami érvényesíthető és végrehajtják; 

g) Standardokat kell kialakítani az elérhető legjobb tudományos eredményekre
alapozva. Az egyes beavatkozások és a beavatkozások elmaradásának költségeit és
hasznát, illetve a beavatkozások megvalósíthatóságát fel kell mérni, de minden
esetben a kockázatok minimalizálása szükséges; 

h) Átfogó stratégiákat kell kidolgozni, amelyek figyelembe veszik azokat a
kockázatokat, amelyeket a kémiai anyagok jelentenek a környezetre és az
egészségre. Ezeknek a stratégiáknak tartalmazni kell az új kémiai anyagok
regisztrációs folyamatát és a már létező kémiai anyagok rendszerszerű
felülvizsgálatát;

i) Katasztrófa terveket kell készíteni a súlyos balesetekkel való megbirkózásra,
ideértendők azok a balesetek is, amelyeknek következményei határokon átterjedők;

j) Az információs rendszereket erősíteni kell, hogy elősegítsék a meghozott
intézkedések hatékonyságának monitorozását, a trendek analízisét, a prioritások
meghatározását és a döntéshozatalt;
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k) A környezeti hatásvizsgálat nagyobb hangsúlyt kell fektessen az egészségre
gyakorolt hatásokra. Azokkal az egyénekkel és közösségekkel, amelyeket
közvetlenül érint egy bizonyos környezetben fellelhető tényező, párbeszédet kell
folytatni, és be kell őket vonni a környezettel kapcsolatos tevékenységekbe;

3. Az orvosi és egyéb releváns szakterületek képviselőit ösztönözni kell, hogy nagyobb
figyelmet fordítsanak a környezet-egészségügy minden aspektusának. A
környezettoxikológia és a környezet-epidemiológia a környezet-egészségügyi kutatások
kulcsfontosságú módszerei, amelyeket erősíteni és továbbfejleszteni szükséges, mint a
Régió speciális szakterületeit.

4. Azokat az interdiszciplináris környezet-epidemiológiai kutatási programokat, amelyek a
környezet és egészség kapcsolatának tisztázását célozzák, ösztönözni és erősíteni
szükséges regionális, nemzeti és nemzetközi szinten.

5. Az egészségügyi ágazat feladata az epidemiológiai surveillance működtetése, ami jelenti
az adatgyűjtést, adatrendszerezést, feldolgozást és környezeti faktorok egészségre
gyakorolt hatásainak becslését, valamint a társadalom más szektorainak és a lakosság
széles rétegeinek informálását a környezet-egészségügyi trendekről és a prioritásokról.

6. A nemzeti és nemzetközi multidiszciplináris képzési programokat, valamint az
egészségnevelést, a magán szervezetek és a lakosság széles rétegeinek informálását
elősegíteni és erősíteni szükséges.

Prioritások

1. A kormányok és más állami szervek – anélkül, hogy saját országaik egyedi problémáinak
fontossága megkérdőjeleződne – az Európai Közösség és más nemzetközi szervezetek
különös figyelmet kell fordítsanak a következő sürgetően fontos kérdéseknek helyi,
regionális, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, valamint igyekeznek cselekedni az
adott területeken:

• Globális környezeti károk, mint például az ózonréteg sérülése és a klímaváltozás;

• Városfejlesztés, tervezés és rendezés az egészség védelme és a jóllét elősegítése
érdekében;

• Megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása az EVSZ Ivóvízminőségre
vonatkozó irányelvei alapján és a közegészségügyi követelményeknek megfelelő
hulladék elhelyezés mellett, mind városi, mind pedig vidéki közösségekben;

• A felszíni, talaj-, partmenti és fürdővizek minősége;

• Az élelmiszerek mikrobiológiai és kémiai biztonsága;

• A következő problémák környezetre és egészségre gyakorolt hatása:

• A különböző energiafajták választásának hatása;

• A közlekedés hatásai, különös tekintettel a közúti közlekedésre;

• A különböző mezőgazdasági gyakorlatok hatásai, beleértve a műtrágyák és
peszticidek használatát, valamint a hulladékok elhelyezését;
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• Levegőminőség az EVSZ Európai levegőminőségi irányelvei lapján, különös
tekintettel a kén és nitrogén oxidokra, a fotokémiai oxidánsokra (nyári szmog) és
az illékony szerves vegyületekre;

• Belsőtéri levegőminőség (lakóhelyi, szabadidős és munkahelyi) beleértve a
radon, a passzív dohányzás és a kémiai anyagok hatásait;

• Perzisztens kémiai anyagok és krónikus hatású kémiai anyagok;

• Veszélyes hulladékok, beleértve a hulladék kezelését, szállítását és elhelyezését;

• Biotechnológia, különösen a genetikailag megváltoztatott szervezetek;

• Katasztrófa tervek készítése a balesetek és katasztrófák lehetséges előfordulására
adott válaszként;

• Tisztább technológiák, mint megelőző intézkedések.

2. Ezeknek a prioritást képviselő problémáknak a megoldása során az ágazatközi környezeti
tervezés és közösségi menedzsment alkalmazását szem előtt kell tartani, hogy optimális
egészséget és jóllétet érjünk el.

3. Az egészségfejlesztés ki kell egészítse az egészségmegőrzést, hogy elősegítsük az
egészségesebb életformák elterjedését a tiszta és harmonikus környezetben.

4. Fel kell ismerni, hogy néhány sürgető probléma közvetlen és azonnali nemzetközi
együttműködést és közös erőfeszítést igényel.

A tovább vezető út

1. Az EVSZ Európai Régiójának tagországai

a) Tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy megfordítsák a negatív trendeket
amilyen gyorsan csak lehet és elősegítsék a már folyamatban lévő egészséggel
kapcsolatos pozitív folyamatokat. Tegyenek erőfeszítéseket, hogy gyakorlatba ültessék
az EVSZ regionális Egészséget mindenkinek stratégiáját, hiszen az tartalmaz
környezetre és egészségre vonatkozó célokat;

b) Erősítsék az egymás közötti, és ahol lehetséges, az Európai Közösséggel és más
nemzetközi szervezetekkel való együttműködést azokon a területeken, ahol kölcsönös
és határokon átterjedő környezeti problémák veszélyeztetik az egészséget;

c) Biztosítsák, hogy a Konferencián elfogadott Karta széles körben elérhető legyen az
Európai Régió nyelvein.

2. Az EVSZ Európai Regionális Irodája

a) Feltérképezi, hogy milyen módokon lehet a környezettel kapcsolatos, egészséget
veszélyeztető tényezők becslését erősíteni és irányelveket dolgoz ki szabályozásukra;

b) Tanulmányt készít a létező indikátorokról, amelyek a környezet egészségre gyakorolt
hatását mutatják, és ahol szükséges, újabb specifikus és hatékony indikátorokat fejleszt
ki;
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c) A Régió kormányaival konzultálva Európai Környezet és Egészség Tanácsadó
Bizottságot hoz létre;

d) Az európai országok kormányaival együttműködve megvizsgálja egy Európai
Környezet és Egészség Központ vagy más megfelelő szervezeti forma létrehozásának
szükségességét és megvalósíthatóságát, azzal a céllal, hogy erősíti a környezetvédelem
egészségi vonatkozásairól szóló együttműködéseket, külön kiemelve az információs
rendszereket, a tapasztalatcserék mechanizmusait és a koordinált kutatásokat. Ebben a
munkában az UNEP, UN/ECE és más szervezetek részvétele kívánatos. Számolni kell
azzal is, hogy Környezeti Iroda létrehozását tervezik az Európai Közösségben.

3. Az Európai Régió tagországai és az EVSZ

Segítsék elő a Karta alapelveinek és céljai elérésének lehető legszélesebb körű
elfogadását.

4. Az Európai Egészségügyi és Környezetvédelmi Miniszterek

Találkoznak 5 éven belül, azzal a céllal, hogy értékeljék a nemzeti és nemzetközi
szinteken elért előrehaladást, valamint hogy elfogadják asz EVSZ és más nemzetközi
szervezetek által kidolgozott akcióprogramot az egészséget veszélyeztető legfontosabb
környezeti tényezők lehető leggyorsabb kiküszöbölésére.

The European Charter on Environment and Health
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1990


