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Összefoglalás
A közösségi részvétel és az információhoz való hozzáférés egyre elismertebb, alapvető eleme
annak a nagymértékben szükséges átalakulásnak, amely a környezetvédelmi szempontból
megfelelő, egészségfejlesztő és fenntartható fejlődés irányába mutat. A közelmúltban jelentős
előrehaladás történt a lakosságnak a környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekbe való
hatékony bevonásához szükséges feltételek megteremtésében, ennek ellenére sok tennivaló
maradt. Ez a dokumentum megkísérli kijelölni azokat a területeket, ahol további lépések
szükségesek.

Az Aarhusi Egyezmény, amelyet 1998-ban fogadtak el, és 39 ország valamint az Európai
Közösség írt alá, jelenleg a közösség jogainak erősítésére szolgáló legjelentősebb regionális
keret az információkhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban való részvétel és az
igazságszolgáltatáshoz való jog terén, környezeti és a környezethez kapcsolódó egészségügyi
kérdésekben. A kormányokat felhívják arra, hogy léptessék hatályba az Egyezményt, illetőleg
a lehető legteljesebb mértékben alkalmazzák előírásait. Ajánlatos, hogy az egészségügyi
problémák nagy nyomatékot kapjanak az Egyezmény végrehajtása és továbbfejlesztése során.

Az egészségügy területén a tájékoztatáshoz, a részvételhez és az igazságszolgáltatáshoz való
jogot további megfontolásra érdemes kérdésként tartják számon. Ezért javasolt, hogy a
Regionális Iroda irányításával hozzanak létre e jogok erősítési lehetőségeinek feltárására egy
olyan munkacsoportot, amely kormányzati és nem-kormányzati szervezetek képviselőiből áll.

Az elektronikus tájékoztatási technológiák – különösen az Internet – új lehetőségeket
teremtenek a környezetvédelem és az egészségügy területén a nyilvánosság hatékony, olcsó és
időben történő tájékoztatására. E lehetőségek hasznosítására javasolt egy munkacsoport
felállítása az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi
Programja (UNEP), az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága ENSZ EGB), a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA), valamint kormányzati szervek és nem-kormányzati szervezetek
képviselőinek részvételével. A munkacsoport célja lenne a meglévő adatbázisok közötti
kapcsolat megteremtése és fejlesztése; a hiányzó adatok pótlása, az összehasonlíthatóság
biztosítása; a felhasználóbarát hozzáférés modern kritériumrendszerének kifejlesztése és
alkalmazása és az Internet hozzáférés növelése a régióban.

A környezet-egészségügyi politika kialakításának és alkalmazásának alapvető elemei: a
lakossággal folytatott hatékony kommunikáció, valamint az aktív információterjesztés. A
kormányokat különféle intézkedések életbe léptésére hívják fel, hogy a környezet-
egészségügyi célok megvalósulását a média igénybevételével is ösztönözzék. A regionális
iroda vezetésével és a kulcsfontosságú partnerek bevonásával javasolt egy olyan
munkacsoport létrehozása, amely a kockázatokat felbecsüli és tájékoztat róluk, valamint a
kockázatokról szóló tájékoztatás irányvonalait kidolgozza.

Más ajánlások a következő igényeket fogalmazzák meg: a környezeti és egészségügyi
hatásvizsgálatok alkalmazásának erősítése és kiterjesztése, a lakossági részvétel erősítésnek
fontossága a környezet-egészségügyi döntéshozatalban, ideértve a NEKAP-ok kimunkálását
és végrehajtását; továbbá a környezeti és az egészségügyi témákban való lakossági részvétel
helyes gyakorlatát bemutató kézikönyv szükségessége. Különféle intézkedéseket javasolnak
az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülését gátló tényezők megszüntetésére.
Nemzetközi szinten azt ajánlják, hogy tegyék lehetővé a nem-kormányzati szervezetek
hatékony részvételét, a jelentős környezetvédelmi vagy egészségügyi hatással bíró eszközök
előkészítésében.
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Bevezetés

1. Az új ezred küszöbén egyre inkább felismerik, hogy a társadalomtól „függetlenül”
működő kormányok nem tudják megoldani korunk leglényegesebb környezetvédelmi és
egészségügyi problémáit. 

2. A környezetvédelmi szempontból megfelelő, az egészséget fejlesztő és a fenntartható
fejlődés irányában történő elmozdulás nemcsak a kormányok kemény fellépését igényli, de az
egész társadalom viselkedésének új irányt kell vennie. Változásra van szükség az egyéni
életmódban, akárcsak a politikai és testületi döntéshozatal valamennyi szintjén.

3. Ezt a változást kizárólag a civil társadalom aktív bevonásával és támogatásával lehet
elérni, ami a demokrácia új, nagyobb részvételt jelentő formáit jelenti: egyrészt a lakosság
nagyobb mértékű bevonását a szükséges változtatások végrehajtásába, másrészt a
kormányzati intézmények és az ipar átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelését.
Ennek a folyamatnak integráns elemei az információhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban
való részvétel, valamint a döntések bíróságon való megtámadásának lehetősége.

4. A közelmúltban jelentős haladás történt a lakosság környezetvédelmi és egészségügyi
kérdésekbe történő hatékony bevonása előfeltételeinek kialakításában és biztosításában. Sok
munka maradt még azonban elvégezetlen. Ez a dokumentum rámutat azokra a további
lépésekre, amelyeket a már elért eredmények továbbfejlesztése érdekében meg kell tenni.

A tevékenység nemzetközi keretei

5. A lakossági szervezetek döntéshozatalban való részvételének értéke az elmúlt években
politikailag egyre elismertebbé vált. Globális szinten az Agenda 21 világított rá az egész
társadalom bevonásának szükségességére a fenntartható fejlődés megvalósításában, a Riói
deklaráció pedig hangsúlyozta környezetvédelmi témákban az információhoz való hozzájutás,
a nyilvánosság részvételének és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításának
szükségességét. 

6. A Környezet és Egészség Európai Kartája, amelyet az 1989-ben, Frankfurtban tartott
első Környezet-egészségügyi Miniszteri Konferencia fogadott el, fontos elemeként ismerte el
a nyilvánosság részvételét környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekben. Az 1994-ben,
Helsinkiben tartott második Európai Miniszteri Konferencián ezt az elismerést tükrözte az
Európai Környezet-egészségügyi Akcióprogram azon céljainak kiemelése, amelyek a
nyilvánosság és a nem-kormányzati szervek környezet-egészségügyi döntéshozatalba való
bevonását erősítette.

7. A lakossági részvétel más fórumokon is prioritást kapott, nevezetesen a „Környezetet
Európának” folyamatban. Az 1995 októberében, Szófiában tartott „Környezetet Európának”
konferencián az Egyesült Nemzetek Gazdasági Bizottságának (ECE) területéhez tartozó
országok környezetvédelmi miniszterei jóváhagyták a környezetvédelmi információhoz való
hozzáférésről és a nyilvánosság környezetvédelmi döntéshozatalban való részvételéről szóló
ECE irányelvet.
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8. Az ECE konvenció egy évvel ezelőtti elfogadása – az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosság részvételéről a döntéshozatalban és az igazságszolgáltatáshoz
való jogról környezetvédelmi kérdésekben – kétségtelenül a legjelentősebb nemzetközi
fejlemény ezen a területen. Az előrelátható jövőben nagy valószínűséggel ez az új jogi
szabályozás – amelyet az Aarhus nevű dán városban, a negyedik „Környezetet Európának”
miniszteri konferencián, 1998 júniusában fogadtak el – jelenti majd a fő jogi keretet a
polgárok környezetvédelmi jogainak erősítésére az ECE által lefedett régióban. Mostanáig 39
ország és az Európai Közösség írta alá az Egyezményt.

Az Aarhusi Egyezményre alapozva

9. Miközben a részes felek találkozójának feladata a végrehajtás felülvizsgálata a
hatálybalépést követően, az Aarhusi Egyezmény aláírói elhatározták, hogy „a lehető
legnagyobb mértékben keresik az Egyezmény alkalmazásának lehetőségét a hatályba lépést
megelőzően”. A londoni konferencia jó alkalom arra, hogy az Egyezmény alkalmazására
vonatkozó útmutatást adjon, különösen az egészségügyi kérdésekben, amit a részes felek
találkozója egy későbbi szakaszban ugyancsak számításba vehet. Az Aarhusi Egyezményt,
mint a „Környezetet Európának” folyamat egyik eredményét, környezetvédelmi
egyezményként dolgozták ki. Az egészséggel kapcsolatos kérdések nem szerepeltek központi
témaként a tárgyalásokon. A Londoni Konferencia a környezetvédelmi és az egészségügyi
ágazat közötti nemzetközi együttműködés erősítésének részeként segíthet nagyobb
nyomatékot adni az Egyezmény egészségügyi vonatkozásainak.

10. Az Egyezmény szövegének sok része kifejezetten említi az egészséget. Az Egyezmény
tárgyát meghatározó első cikkely kimondja, hogy „a jelen és jövő generációkhoz tartozó
valamennyi személynek joga van az egészségét és jóllétét biztosító környezethez”, ezt a
kijelentést a preambulum hasonló megfogalmazásai támogatják.

11. Konkrétabban, az Egyezmény környezetvédelmi információról szóló definíciója
minősített, de egyértelmű utalást tartalmaz az emberi egészségre és biztonságra, és az emberi
életkörülményekre. Bár ez nyilvánvalóan az Egyezmény információra vonatkozó
passzusaihoz kapcsolódik, logikus és következetes a „környezet” és „környezetvédelmi”
fogalmak jelentésének kifejtése annak megfelelően, ahogyan ezeket a kifejezéseket az
Egyezmény más fejezetei használják. Egyértelműen kívánatos, hogy a teljes Egyezményt, – és
nem csupán információra vonatkozó kitételeit – e korlátozott meghatározás szerint az
egészségre vonatkoztatva is értelmezzük.

12. Tekintettel az érintett egészségügyi kérdések körére indokolt elfogadni egy olyan
egészség-meghatározást, ami legalább a WHO Európai Regionális Irodája (WHO/EURO)
„környezet-egészségügy” definíciójának elemeit tartalmazza. Ez jelenti „mind a vegyszerek, a
sugárzás és néhány biológiai tényező közvetlen kórélettani hatását, mind pedig a széles
fizikai, pszichológiai, társadalmi és esztétikai környezet egészségre és jóllétre gyakorolt
(gyakran közvetett) hatását, ami magában foglalja a lakásviszonyokat, a városfejlesztést, a
területgazdálkodást és a közlekedést.”1

                                           
1 Környezet és egészség. Európai Karta és kommentár. Koppenhága, WHO Európai Regionális Irodája, 1990
(WHO Regionális Közlemények, Európai sorozat, No. 35), 18. oldal 
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13. További kérdésként vetődik fel, hogy az Egyezménynek meg kell-e alapoznia az
információhoz és a részvételhez való jogokat olyan közegészségügyi témákban, amelyeknek
nincs környezetvédelmi vonatkozása, illetőleg valamely más módon kell-e megvédeni ezeket
a jogokat. Az élelmiszer feldolgozáshoz és a gyógyszerekhez kapcsolódó tevékenységek
olyan területeket példáznak, amelyeknek jelentős közegészségügyi vonatkozása van, és ahol
erős érvek szólnak a nyilvánosság részvétele és az átláthatóság követelményének biztosítása
mellett, de nem esnek szükségszerűen az Aarhusi Egyezmény hatálya alá. Elméletileg nehéz
megérteni, hogy a lakosság információhoz való hozzáférési joga – hasonlóan a lakosság
döntéshozatalban való részvételi jogához – miért gyengébb a közegészségügy területén, mint
a környezetvédelemben. 

Az információhoz való hozzáférés

14. A hatékony tájékoztatási politika alapelvnek tekinti, hogy a lakosság partnerként
vegyen részt a környezet-egészségügy támogatásában. A tájékoztatás nemcsak előfeltétele a
döntéshozatali folyamatokban való hatékony részvételnek, de ahhoz is szükséges, hogy
képessé tegye az egyéneket, saját életüket érintően olyan megalapozott személyes
választásokra, amelyek előnyösek az egészségük és a környezet szempontjából.

15. A tájékoztatási politikának arra kell irányulnia, hogy biztosítsa a hatóságok
elszámoltathatóságát és átláthatóságát, továbbá a tudatosság növelésére irányuló programok
révén növelje a lakosság tájékozottságát. A hatóságok a birtokukban lévő adatokat a
nyilvánosság nevében kezelik, figyelembe véve a lakosság érdekeit, ezért ezeknek általában
nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük néhány világosan meghatározott körülménytől
eltekintve. Bizonyos információkat pedig aktívan kell a lakosság tudomására hozni.

16. Az Aarhusi Egyezmény egy olyan rendszer alapvető elemeit írja le, amely a hatóságok
birtokában levő információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos lakossági igények kielégítését
szolgálja. Ezek az elemek a következők: általánosságban feltételezi, hogy a hozzáférés
előnyben részesül; a „környezetvédelmi információ” és a „hatóságok” fogalma alatt felsorolja
az idetartozó információkat és az adatszolgáltató testületeket; meghatározza a hozzáférés
feltételeit (időkorlátok, költségek, forma stb.); és korlátozott számú kivételről rendelkezik.

17. Az egészségügyi információkhoz való hozzáféréssel az Egyezmény olyan mértékben
foglalkozik, amilyen mértékben azok összefüggenek a környezettel. Az epidemiológiai és
toxikológiai adatoknak elvileg a nyilvánosság rendelkezésére kell állniuk, megjegyzendő
azonban, hogy lehetőség van az Egyezmény hatálya alóli mentességre, többek között
személyes adatok, bizalmas üzleti információk és szerzői jogok miatt. Annak érdekében, hogy
az epidemiológiai adatokhoz való maximális hozzáférést a magántitok sérelme nélkül
biztosítsuk, ezeket az adatokat úgy kell szerkeszteni, hogy személyazonosításra alkalmas
adatokat külön kell választani, és csak a megmaradt adatokat szabad közölni. Ilyen esetekben
szabályozni kell azokat a kivételes hozzáférési jogokat, amelyeket az érintett lakosság által
megnevezett képesített kutatók számára, a titkos adatokhoz biztosítanak, és amelyeket
titoktartási megállapodásokban rögzítenek.

18. A hatóság nem tarthat vissza olyan információt, amely az emberi egészség
szempontjából jelentős veszélyt előzhet meg. Az ilyen információkhoz való hozzáférési
jogosultságok megszerzésének esetleges megkönnyítését, vagy a szolgáltatási díjak, illetékek
elengedésének lehetőségét is mérlegelni kell.



INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ
VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

– 8 –

19. Ez egyéneknek mindenkor joguk van a saját egészségükre vonatkozó információkhoz,
kivéve azokat a jogszabályban meghatározott különleges eseteket, amikor feltételezhető, hogy
a közlés – semmiféle pozitív hatást nem remélve – súlyosan sérti az egyén érdekeit. Az
elhunyt személy egykori egészségi állapotára vonatkozó információkat a közeli rokonok
rendelkezésére kell bocsátani.

20. A magánszektorban fellelhető adatokkal sürgősen foglalkozni kell, tekintettel arra,
hogy a tájékoztatás szabadságára vonatkozó jogi szabályozás nagy része kizárólag a
hatóságok birtokában levő információkra vonatkozik. Alapvető olyan mechanizmusok
kialakítása, amelyek biztosítják a megfelelő információ-áramlást a magánszektorból a
közszférába.

21. A munkahelyen sajátos veszélyeknek kitett munkások tájékoztatási igényeire
különleges figyelmet kell fordítani abban a tekintetben, hogy ezeket az igényeket nem a
nagynyilvánosság számára biztosított adatokkal kell kielégíteni. A dolgozók és a vezetés
közötti kollektív szerződésekbe beemelték a tájékoztatásra vonatkozó előírásokat, és a fejlődő
jogszabályi és intézményi keretek ezen a téren megerősítették a dolgozók jogait. Azonban
további fejlődésre van szükség, ahogy azt többek között az ILO Munkabiztonsági és
Egészségügyi Egyezményét (1981. No. 155.) ratifikáló országok viszonylag kis száma
mutatja.

Adatgyűjtő rendszer

22. Az aktív és passzív tájékoztatási politika az információ-előállítás, -gyűjtés, -szervezés
és -bemutatás megfelelő rendszerének függvénye. Különféle eszközök állnak rendelkezésre az
adatok előállítására és összegyűjtésére:

a) A környezeti és/vagy az egészségi állapotra vonatkozó jelentések hasznos alapot
nyújtanak a politika időszakos felülvizsgálatához. Az ilyen jelentések, mint politikai
irányítási eszközök értéke nő, ha a környezet és egészség jelen és előrevetített állapotára
vonatkozó tényszerű adatok bemutatása mellett, világos áttekintést ad a trendekről, a
fenntarthatóság indikátorainak fényében.

b) A környezeti hatásvizsgálatokat (KHV) széles körben alkalmazzák tervezett projektek
vagy tevékenységek, valamint kisebb mértékben programok, tervek és politikák
valószínű környezeti és egészségügyi hatásainak előrejelzésére. Az egészségügyi
hatásvizsgálat (EHV) és a KHV folyamatosan hasznos tudományterületté alakul.

c) A tevékenységek és a cégek környezetvédelmi auditálása olyan rendszerben, mint pl. az
Európai Unió Környezetgazdálkodási és Auditálási Rendszere, valamint a termékek
teljes életciklusának elemzése segítheti a termelők és fogyasztók tájékozottságának
növelését tevékenységeik környezetvédelmi hatásairól. Ezeket a rendszereket –
amennyire lehetséges – kötelezővé kell tenni, hogy biztosítsák a teljes lefedettséget és
„kiegyenlített játékteret” alakítsanak ki, valamint terjedjenek ki az egészségügyi hatások
vizsgálatára is.

d) A szennyezőanyagok kibocsátási és terjedési nyilvántartása (PRTR) bizonyos
potenciálisan szennyező tevékenységekből származó anyagok pontosan meghatározott
körének kibocsátását és terjedését bemutató időszakos jelentések alapján működik. A
regiszter igen hatékony és viszonylag kis költségű eszköznek bizonyult abban, hogy a
környezetvédelmi adatokat a magánszektorból összegyűjtsék, és a közszférába áttegyék,
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nyomást gyakorolva a szennyezés szintjének csökkenésére. A régió nagyon kevés
országában hoztak létre azonban ilyen nyilvántartást.

e) Az egészségügyi adatok jelentési mechanizmusának alapot kell szolgáltatnia a kutatás
számára is, hogy az egészségügyi problémák és a környezeti tényezők közötti lehetséges
oki kapcsolatokat feltárja. A betegségfelügyeleti rendszer fejlesztésére és az egészséggel
– ideértve a foglalkozás-egészségügyet is – esetlegesen kapcsolatban álló környezeti
indikátorok alaposabb monitorozására van szükség. A halálozási adatok mellett,
amelyek csak durva és késői figyelmeztetést adnak a potenciális problémákról, a rák-
regisztereket és az úgynevezett őrszem (sentinel) vizsgálatokat kell felhasználni és
megszerkeszteni úgy, hogy biztosítsák az információkhoz való maximális lakossági
hozzáférést, a személyes adatok sérelme nélkül. Az anyagok egészséget veszélyeztető
tulajdonságainak nyilvántartása, pl. a Potenciálisan Toxikus Vegyszerek Nemzetközi
Regisztere ugyancsak nagyon fontos.

23. Számos lépést kell tenni a különféle jelentési rendszerek összesített értékének
kihasználása érdekében.

a) Magukat a mechanizmusokat kell létrehozni (ott, ahol ez még nem történt meg),
megerősíteni, és átfogóbbá tenni. A PRTR-ek (szennyező anyagok kibocsátásának és
terjedésének nyilvántartása) esetében a törvényes kereteket biztosító Aarhusi
Egyezményt, azzal a tekintélyes tapasztalattal kombinálva kell felhasználni, amit egyes
testületek halmoztak fel, mint pl. az OECD – a vegyi anyagok megfelelő kezelésének
szervezetek közötti programja keretében – ezzel új lendületet adva a PRTR-ek
alkalmazásának a régióban.

b) Erősíteni kell a különféle információs rendszerek közötti kapcsolatokat, mivel ez
jelentősen fokozza hasznosságukat. 

c) Harmadikként, támogatni kell a régió adatgyűjtő rendszerei harmonizálását elősegítő
intézkedéseket, ami biztosítja az adatok jobb összehasonlíthatóságát.

d) Az információkat hozzáférhető és felhasználó-barát módon kell a lakosság
rendelkezésére bocsátani. Ez rendszerint magában foglalja az adatok lakossági igénye és
érdeklődése szerinti értelmezését, megszerkesztését és elemzését, az eredeti adatokhoz
történő hozzáférés jogának sérelme nélkül. A környezeti közegekbe történő
kibocsátásokra vonatkozó (GIS rendszerben feldolgozott) adatbázisokat a mérgező
vegyi anyagok egészségügyi hatásainak adatbázisaival összekötő és egyben a
legmagasabb szakmai igényeknek megfelelő Internet Web-oldalak bebizonyították,
hogy drámaian nő az információ lakossági felhasználása, ha azt felhasználóbarát
módon, egy elektronikus portálon keresztül mutatják be. Szükséges az NGO-k és a
lakosság jobb tájékoztatása arról is, hogy hogyan értelmezzék a környezetvédelmi és az
egészségügyi kérdéseket.

A nyilvánosság tájékoztatása

24. A lakossági kommunikáció és az információ aktív terjesztése a környezetvédelmi és az
egészségügyi politika kialakításának és megvalósításának alapvető elemei. A jól informált
lakosság alkalmasabb a döntéshozatalban való hatékony részvételre és valószínűbb, hogy
támogatja az egészségesebb környezet megteremtésére vonatkozó politikákat. 
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25. Az egyének szintjén a jó tájékoztatásnak közvetlen környezetvédelmi és egészségügyi
előnyei vannak, egyrészt az illetők tudatában lesznek annak, mikor és hogyan kerüljék el a
környezeti veszélyforrásokat (pl. ibolyántúli sugárzás, troposzférikus ózon, szmog), másrészt
lebeszélhetők a környezetkárosító szokásokról (pl. a gépkocsi-vezetésről a városban, ha van
tisztább tömegközlekedési lehetőség is).

Ki folytasson párbeszédet?

26. A környezetvédelmi és egészségügyi kérdések kommunikációja nem egyszerűen
egyoldalú folyamat, amelynek során a tájékozott információkat ad át a tájékozatlannak. A
kommunikáció magában foglalhatja, és magában kell foglalja a vitát, a párbeszédet és a
visszajelzést, különösen a döntéshozatali eljárással kapcsolatosan.

27. A kormányoknak különösen nagy a felelősségük abban, hogy a közvetlen irányításuk
alatt álló testületek hogyan kommunikáljanak. A médiának különösen fontos szerepe van az
információközlésben és az egészségügyi „kultúra” kialakításában. A szabad, független és
kritikus média kulcsfontosságú az egészségügyi demokráciában. Ezért azoknak a
közintézményeknek, amelyek célba akarják juttatni közlendőiket, a problémák elébe menve
kell együttműködniük a médiával, kerülve a titkolódzást és bátorítva a nyíltságot. Az
egymással folytatott kommunikáció során mindkét oldal legyen tudatában saját
felelősségének, a szakszerűség és a nyíltság szükségességének, különösen
katasztrófahelyzetben (amikor a gyorsaság alapvető, és jól előkészített protokolloknak kell
rendelkezésre állniuk).

28. A környezetvédelmi és egészségügyi tájékoztatás egyéb kulcsfontosságú szereplői az
orvosok, a környezet-egészségügyi szakemberek, az oktatási intézmények, a vállalkozások, a
szakszervezetek és a nem-kormányzati szervezetek. A közegészségügyi politikák,
elképzelések és tevékenységek kommunikációja szintén az ő aktív bevonásukra és
egyetértésükre is támaszkodik.

29. Ezeket a szereplőket hozza össze – a minisztériumi sajtóreferensekkel együtt – a WHO
Európai Egészségügyi Kommunikációs Hálózata, amelyet nemrégiben hozott létre a
WHO/EURO. A jövőben ez a hálózat támogatja a készségek fejlesztését, megosztja a helyes
gyakorlatra vonatkozó információkat, illetve etikai kódexet és szakmai irányelveket dolgoz ki.

Kommunikációs eszközök

30. A kommunikációs technológiák gyorsan fejlődnek. A kormányoknak a változó
technológiához kell igazítaniuk politikáikat, felismerve, hogy azok új veszélyeket,
ugyanakkor új lehetőségeket is hordoznak.

31. Európában, a világ többi részéhez hasonlóan, a televízió vált a hírek és tájékoztatás fő
forrásává. A tv mind a pozitív, mind pedig a negatív üzenetek továbbításának hatékony
közege a környezettel és az egészséggel kapcsolatos témakörökben. A befektetések új keletű
növekedése a digitális és más televíziós csatornákba azt jelenti, hogy a nézők az állami
tulajdonban levőkön túl, hozzájutnak a profit-érdekelt csatornák széles skálájához. Ezek közül
néhánynak hatalmas műholdas műsorszórási területe van, ami nem veszi figyelembe az
országhatárokat. Ez elkerülhetetlenül csökkenti a kormányok beleszólási lehetőségét abba,
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hogy országuk lakossága milyen információhoz jut. Ezzel ellentétben a digitális televízió
megjelenése nagyszámú, alacsony költségvetésű, kisebb közösségekre alapozott csatorna
kialakításához vezethet. A közösségi csatornák növekvő lehetőséget teremtenek a lakosság és
a nem-kormányzati szervezetek számára a tájékoztatásban való részvételre és társadalmilag
fontos üzenetek közvetítésére, ugyanakkor a közönség felaprózódása miatt egyre nagyobb
akadályba ütközik az információ eljuttatása a teljes népességhez.

32. Annak ellenére, hogy a kormányoknak csak korlátozott befolyása lehet a televízió-
adások tartalmára, lényeges, hogy azok az országok, amelyek polgárai a nézőközönséget
adják, egyértelművé tegyék a műsorszórók kötelezettségeire vonatkozó elvárásaikat. A
múltban néhány kormány lefektette azokat az alapvető kereteket, amelyek között a televíziós
állomásoknak működniük kellett a működési engedély megszerzéséhez. Ebben előírhatták a
„társadalmi célú”, pl. az egészséggel, társadalmi vagy környezetvédelmi kérdésekkel
foglalkozó műsorok százalékos arányát. Ebbe a kategóriába tartozhatnak a „nyitott
televíziók”, vagy az olyan programok, amelyek ösztönzik a nézők reagálását és részvételét. A
társadalmi vagy egészségügyi témájú közérdekű közleményeket általában kormányszervek
vagy nem-kormányzati szervezetek teszik közzé közegészségügyi és egyéb kampányok
részeként, ezek – a műsorok közé iktatva – hatékony eszközei lehetnek a tájékozottság
növelésének. Minden okunk megvan arra, hogy az ilyen közlemények rendszeres és ingyenes
sugárzására ösztönözzük az országos műsorszórókat. Ugyancsak erős erkölcsi érvek szólnak a
környezet- vagy egészség-károsító termékek hirdetésének szigorítása mellett.

33. Az elektronikus információs technológiák, különösen az Internet, gyökeresen
megváltoztatják azt a módot, ahogyan a társadalmak kezelik az információkat. A Web-
oldalakon vagy honlapokon elhelyezett információ, a hagyományos tájékoztatási eszközök
használata mellett, hatékony módja a növekvő számú számítógép-használó tájékoztatásának,
időt és pénzt takarít meg mind a lakosság, mind pedig a hatóságok számára és lehetővé teszi,
hogy a nagyközönség az igényeinek és érdeklődésének megfelelő információkhoz jusson. Az
Aarhusi Egyezmény kötelezi a Részes Feleket arra, hogy a környezetvédelmi információkat
fokozatosan tegyék hozzáférhetővé ebben a formában, külön kiemelve bizonyos információ-
csoportokat. Jelenleg azonban a nagyközönség nagy része sem közvetve, sem közvetlenül
nem jut az Internethez, ezért egyértelmű igény, hogy növeljék a hozzáférést, pl. lakossági
tájékoztatási központok számítógép termináljai segítségével.

34. Az oktatási intézmények a környezettel és az egészséggel kapcsolatos ügyek
nélkülözhetetlen információforrásai, ösztönözni kell őket, hogy a tananyagukba építsenek be
komoly környezet-egészségügyi ismeretanyagot. Ez rövid- és középtávon nemcsak a
nyilvánosság döntéshozatalhoz való hozzájárulásának minőségét javítja, de hosszútávú
környezet-egészségügyi haszna is lesz a népesség „szellemi tőkéjének” növelése által.

35. A termékek címkézése a lakosság tájékoztatásának fontos módszere. Ez lehet semleges
(pl. az összetevők tényszerű felsorolása) vagy értékelő (pl. figyelmeztetés, hogy a termék
veszélyeztetheti a környezetet és az egészséget). Elengedhetetlen, hogy a lakosságot ellássák
alkalmas formájú, elegendő mennyiségű információval, amely képessé teszi őket az egészség
és a környezet szempontjából előnyös, tájékozott választásra. A címkézés minimum
követelményeit kötelezővé kell tenni a piac színvonalának biztosítása érdekében, ami jól
kiegészülhet az önkéntes formákkal. A címke szövege mindkét esetben meg kell feleljen a
termék teljes életciklus-elemzéséből származó eredménynek, hogy a fogyasztó
kiegyensúlyozott képet nyerhessen a termék fogyasztásának környezetvédelmi és
egészségügyi következményeiről. A címkézési követelményeknek is tükrözniük kell a
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lakossági aggodalmakat, pl. kötelező a termékek címkéjén feltüntetni, ha genetikailag
módosított anyagból származnak, vagy ilyen anyagot tartalmaznak.

A kockázatok és veszélyek kommunikációja

36. Az egészségre és a környezetre vonatkozó kockázatok és veszélyek2 kommunikációja,
a lakossági kommunikáció egyik legérzékenyebb és legellentmondásosabb területe. A
lakosság veszélyre vonatkozó elégtelen vagy pontatlan tájékoztatása megfoszthatja az
embereket az elővigyázatossági és megelőző ténykedések lehetőségétől, amelynek súlyos,
károsító következményei lehetnek – néhány esetben emberélet az ára. Ha az időben adott
tájékoztatás csökkentheti, vagy megszüntetheti az egészségre vagy környezetre káros hatást,
az információ birtokosa köteles azt közzétenni a potenciálisan érintettek számára.3 

37. A kockázat-kommunikáció célja a potenciálisan érintett lakosság lehető
legtárgyilagosabb tájékoztatása annak a kockázatnak a valódi mértékéről, amelynek ki
vannak, vagy ki lehetnek téve. Sok akadálya van azonban e célkitűzés elérésének.

38. A kockázatokra vonatkozó lakossági kommunikáció gyakran azzal jár, hogy bonyolult
szakmai tartalmakat kell laikus kifejezésekkel közölni, a pontosság megtartása mellett. Ez
néha magában foglalja a lakosság vélekedése és az objektív tények közötti különbségek
közelítését, amennyiben az utóbbiak megalapozottak. Néhány területen ez a vélemények
bizonytalanságának vagy sokféleségének kommunikációját jelentheti. Etikai és politikai
kérdések foroghatnak kockán. A fentiek azonban nem lehetnek okai a tájékoztatás
elmulasztásának; ellenkezőleg, éppen ezek lesznek a közérdek szempontjából legfontosabb
területek.

39. Ha a hatóságok a balesetekből, tevékenységekből vagy termékekből származó
kockázatot vagy veszélyt jelentéktelenebbnek tüntetik fel, mint amilyen az valójában, illetve
egyszerűen visszatartják az információt, az a hibás kommunikáció ördögi köréhez és a
bizalom elvesztéséhez vezethet. A lakosság nem bízik többé a hivatalos források közléseiben
és az elővigyázatosság elvének saját, nagyon pragmatikus változatát alkalmazza. A hatóság
ilyenkor megerősödik abban a hitében, hogy a lakosság irracionális, és még kevésbé hajlik a
veszélyekre vonatkozó információk közlésére attól való félelmében, hogy a túlzott reakciót
vált ki.

40. Ha a kockázatokat túlhangsúlyozzák, ok nélküli lélektani stressz lehet az eredmény,
ami önmagában jelentős és mérhető egészségügyi hatást jelenthet vagy okozhat a lakosság
körében. Ezért az eredményes veszély-kommunikációnak a hamis biztonságérzet
megteremtése és a riadalomkeltés között kell megtalálnia az utat. Másrészt az információ által
kiváltott egészségügyi problémák jelensége sohasem szolgáltathat alapot az információ
visszatartására, ha a közlés lehetővé teheti a megfelelő óvintézkedés bevezetését az
egészségre vagy a környezetre gyakorolt súlyos veszély mérséklése céljából.

41. Talán azok a helyzetek jelentik a legnagyobb kihívást a kockázat-kommunikációban,
amikor a kockázat szintjét vagy jellegét illetően van bizonytalanság. Míg a veszély értékelése
gyakran nagy tudományos bizonyossággal történik, a kockázatbecslés többnyire modellekre
                                           
2 A „veszély” fogalma bizonyos folyamatok, tevékenységek, stb. károsodást okozó belső adottságára utal.
A „kockázat” kifejezés a veszélyből származó károsodás valószínűségét és súlyosságát fejezi ki. 
3 Az Århusi Egyezmény adja az elv jogi hátterét, legalábbis a hatóságokat illetően. {5.1 (c) cikkely}.
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alapozott feltételezés, ezért bizonytalansági szintje – és annak lehetősége, hogy
nagymértékben eltérő kockázatbecslések szülessenek – sokkal nagyobb. Döntő jelentőségű,
hogy a kockázat-kommunikáció bármelyik bizonytalanságot figyelembe véve, teljes
mértékben feleljen meg az elővigyázatosság elvének és bármilyen felmerülő kétség és
ismerethiány is kerüljön nyilvánosságra.

Kockázatbecslés

42. A kockázat-kommunikáció többnyire a kockázatbecslés eredményének
kommunikációja. Ezért az, hogy hogyan végzik a kockázatbecslést, központi jelentőséggel
bíró kérdés.

43. A kockázatbecslés hatásos eszköz lehet, ha jól körvonalazott rendszerről van szó, ahol
a veszélyek jól meghatározottak (pl. közlekedés). A múltban azonban túl gyakran alkalmazták
olyan komplex rendszerekben, ahol a veszélyek rosszul definiáltak és/vagy teljesen
kiszámíthatatlanok voltak (pl. genetikailag módosított szervezetek). Részben ez járult hozzá
ahhoz a fokozódó szkepticizmushoz, amellyel a lakosság az egészségre és biztonságra
vonatkozó információkat kezelte az utóbbi néhány évtizedben.

44. A kormányoknak szorgalmazniuk kell a veszélyek azonosításának és mennyiségi
meghatározásának lehető legnagyobb mértékű kihasználását bármely adott kockázatbecslés
keretében, ezzel a lehető legalacsonyabbra csökkentve a modellezéshez kapcsolódó
feltételezések számát. A megmaradó feltételezések tekintetében fontos, hogy ezek egyértelmű
állítások legyenek és az elővigyázatosság elvét a legszigorúbban alkalmazzák rájuk.

45. A pontos és megbízható mennyiségi meghatározás problémáitól eltekintve, a kockázat
elfogadhatósága számos más tényező függvénye, amelyek között a szubjektív értékítéletek is
szerepelnek. Ez maga után vonja széles társadalmi rétegek véleményének figyelembe vételét a
kockázatra vonatkozó döntéshozatalban. Az értékítéletek szerepével és a tudományos
eredmények bizonytalanságának kezelésével a kockázatbecslésben az 1. számú függelék
foglalkozik. 

A kockázat preventív megközelítése

46. A modern társadalomban a legtöbb kockázat és veszély nem elkerülhetetlen, mivel
közvetlenül vagy közvetve emberi tevékenység következménye. Minden kockázat-
kommunikációs politika célja, hogy csökkentse, és ahol lehet, szüntesse meg, az elkerülhető
veszélyeket. A kockázat-kommunikáció nem lehet olyan folyamat, amelynek során a kormány
vagy az ipar megkísérli az elkerülhető kockázatot a lakosság számára elfogadhatóbbnak
feltüntetni azzal, hogy a bemutatott veszély „adott”.

47. A kockázat-kommunikációt a kockázat-megelőző megközelítés szélesebb
összefüggéseiben kell értelmezni. Az eredményes kockázat-kommunikációnak nem csupán
oda kell vezetnie, hogy az egyének minimálisra csökkentsék a veszéllyel szembeni
kitettségüket, hanem a nyilvánosság nyomására a veszélyforrás eltávolítását is el kell érni.

48. Hasonlóképen a kockázatbecslést a „tiszta” termelésre alapozott, környezetvédelmi
szempontból fenntartható társadalom megvalósulásának szélesebb összefüggéseiben kell
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értelmezni. A szabályos kockázatbecslés információval szolgálhat – a fent említett korlátokkal
– bizonyos események és várható következményeik valószínűségéről. Mindamellett ez csupán
egyetlen eleme annak a döntéshozatali folyamatnak, ami meghatározza, hogy folytatható-e a
kockázatot eredményező tevékenység. E szempont túlhangsúlyozása elvonhatja a figyelmet
más kérdésekről, mint amilyenek, pl. a társadalmi szükségletek, az alternatív lehetőségek,
vagy a hatások visszafordíthatatlansága. 

49. Végül a társadalomnak kell elfogadnia a kockázatok és veszélyek teljesen új
megközelítését, ami inkább megelőző, gátló és a problémák elé menő, mint a problémákra
reagáló és az események utáni károk csökkentésén alapuló szemlélet. Nem szabad olyan
technológiákat kifejleszteni, amelyeknek vélhetően jelentős, visszafordíthatatlan,
fékezhetetlen hatásaik vannak mindaddig, amíg kétségtelenül bebizonyosodik, hogy nem
okoznak ilyen hatásokat.

A lakosság és a nem-kormányzati szervezetek bevonása

50. A lakosság és az NGO-k részvétele azért kívánatos a köztestületek környezetvédelmi
és egészségügyi döntéshozatalában, mert javítja a születendő döntés minőségét és növeli a
végeredmény lakossági támogatását. Kevésbé kézzelfogható, de nem kevésbé fontos, hogy
magasabb erkölcsi színvonal várható el az olyan társadalomtól, amelyben az emberek úgy
érzik, hogy meghallgatják szavukat, és befolyásuk van az eseményekre, mint attól, amelyben
az emberek kiszolgáltatottnak érzik magukat és nincs befolyásuk saját élet- és
munkakörülményeikre. Az erkölcsi tényezőnek számos és messzemenő hatása van, amelyeket
– még akkor is, ha nehezen mérhetők – nem szabad figyelmen kívül hagyni.

51. Az Aarhusi Egyezmény széles jogi keretet biztosít a részvételre, meghatározza a
döntésekben való lakossági részvétel minimális követelményeit egyes konkrét
tevékenységekre (6. cikkely), a tervezésre, programokra és politikákra (7. cikkely), valamint a
környezetvédelemmel összefüggő általános előírásokra vonatkozóan (8. cikkely).

52. A nyilvánosság részvételének lehetőségét tovább kell erősíteni a jelentős egészségügyi
hatással járó döntésekben, mind az Egyezmény keretei között, mind pedig egyéb módon.
További lépéseket kell tenni a nyilvánosság részvételének biztosítására, például a nukleáris és
a veszélyes hulladékok szállításának engedélyezésében, ami nyilvánvaló egészségügyi
kockázattal járó tevékenység. Ehhez hasonlóan, a genetikailag módosított szervezetek
területén jelentkező bizonytalanság elkerülhetetlenné teszi, hogy a garantálttal azonos szintű
lakossági részvételt biztosítsanak az ezen területre vonatkozó döntéshozatalban, mint a többi
tevékenységnél (az Egyezmény 1. sz. mellékeltében felsoroltak).

53.  Nem megengedhető, hogy a kereskedelmi és beruházási döntéseknél bármely módon
korlátozzák a lakossági részvételt, inkább ösztönözni kell a kormányokat, hogy tartsák fenn és
szélesítsék ki a meglévő mechanizmusokat.
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Környezeti és egészségügyi hatásvizsgálat

54. Az elmúlt néhány évtizedben, egyre több országban a projektek környezeti
hatásvizsgálata különösen fontos mechanizmust biztosított a nyilvánosság bevonására
bizonyos típusú döntésekben. Mindazonáltal el kell ismerni, hogy a KHV jelenlegi
formájában – a kapcsolódó tudományterülethez, a kockázatbecslés ezzel összefüggő
feladatához hasonlóan – nem akadályozta meg a környezetvédelmi szempontból veszélyes
technológiák és gyakorlat terjedését. 

55. Lehetőség van a KHV-vel nyert tapasztalatokra alapozni, és növelni a vizsgálatok
hatékonyságát a következő három módon: először, az egészségügyi hatásvizsgálatok a
jelenleginél nagyobb mértékű figyelembevételével; másodszor azzal, hogy lehetővé teszik a
lakosság számára a nagyobb mértékű részvételt, különösen a KHV feladatkörét megállapító
fázisban; és harmadszor a KHV által lefedett a döntéshozatali típusok szélesítésén keresztül,
hogy kiterjesszék a környezetvédelemmel és környezet-egészségüggyel összefüggő
politikákra, tervekre, programokra és jogszabályokra. A projekt szintű döntésekre korlátozott
KHV egyenértékű azzal, hogy megelégszünk a „folyamat-végi” megoldásokkal.

Helyes gyakorlat

56. A részvétel pontos feltételei mindennél fontosabbak a lakosság valós bevonásához, a
jelképes akciók elkerüléséhez. A hatékony részvétel főbb követelményei a következők:

a) a nyilvánosság korai és folyamatos bevonásának lehetősége a döntéshozatali
folyamat során;

b) az érintett lakosság időben történő és megfelelő értesítése;

c) a döntéshozatali folyamat szempontjából lényeges információkhoz való hozzáférés,
kiegészítve egyes kulcsfontosságú információk aktív terjesztésével az érintett
lakosság körében;

d) a lakossági vélemények megfelelő súllyal való figyelembe vétele;

e) indokolt döntés, ami kitér a részvételi folyamat során felmerült valamennyi lényeges
érvre;

f) a döntéshozatali folyamat átláthatósága, ideértve a döntéshozókhoz intézett
valamennyi beadványt és a velük folytatott valamennyi megbeszélés nyilvános
jegyzőkönyvét;

g) a köztisztviselők képzése a lakosság részvételét támogató módszerekről;

h) a nyilvánosság és az NGO-k bevonását támogató infrastruktúra, ideértve a részvétel
gazdasági akadályainak elhárítására tett intézkedéseket;

i) hosszútávú kapacitásfejlesztés az NGO-k megerősítésére.

57. A lakossági részvételt nem szabad pusztán bizonyos eljárások alaki követelményei
teljesítésének tekinteni. Amennyire csak lehetséges, a döntéseknek tükrözniük kell a lakossági
véleményeket, különösen a lakosság azon tagjainak véleményét, akiknek jogait és vagy
érdekeit a szóban forgó döntési folyamat elsősorban érinti.
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A nyilvánosság részvétele az országos és helyi környezet-egészségügyi
akcióprogramokban

58. Bár az országos és helyi környezet-egészségügyi akcióprogramokra (NEKAP-ok és
HEKAP-ok) vonatkozó döntések az egészséget és a környezetet befolyásoló terveknek csak
egyetlen kategóriájához kapcsolódnak, de ebben az összefüggésben a legfontosabbak között
vannak. Az Aarhusi Egyezmény elfogadásához kapcsolódó határozat közvetve hangsúlyozza
az Egyezmény alkalmazhatóságát a NEKAP folyamatára.

59. Az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság NEKAP munkacsoportja által készített
útmutató több ajánlást és javaslatot tartalmaz a lakossági konzultációval és a nyilvánosság
bevonásával kapcsolatban. Amellett, hogy rámutat a szófiai irányelvek (lásd 7. szakasz)
jelentőségére, az útmutató utal a lakossági részvétel stratégiájának szükségességére és
„axiómaként” határozza meg, hogy a lakosság válaszai befolyásolnak.  

60. A lakosság tájékoztatása és részvétele környezet-egészségügyi témákban címmel
megrendezett WHO/EURO konzultáció áttekintette az európai országok helyzetét és számos
ajánlást fogalmazott meg arról, hogy hogyan oldják meg a lakosság tájékoztatását és
részvételét.4

61. A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) által
elvégzett háttérkutatás szerint, míg néhány országban a lakosság tág lehetőségeket kap a
NEKAP folyamatában való részvételre, addig másutt alacsony, vagy egyáltalán nincs
lakossági részvétel. A helyi környezet-egészségügyi akcióprogramok (vagy hasonló
kezdeményezések, mint a helyi Agenda 21, illetőleg Egészséges Városok) esetében nagyobb
mértékűnek tűnik a részvétel. Habár a REC felmérése viszonylag kevés országot ölelt fel és a
NEKAP/HEKAP készítésének korai szakaszában került rá sor, az eredmények azt jelzik, hogy
a folyamat sok kívánni valót hagy maga után.

Részvételi formák

62. A legtöbb fajta nyilvános döntéshozatalban a lakossági részvétel célja annak biztosítsa,
hogy a lakossággal részletes konzultációt folytassanak, és hogy nézeteiket valóban figyelembe
vegyék. A tényleges döntéseket általában a köztisztviselők hozzák a választott önkormányzat
felhatalmazásával. 

63. Néhány esetben azonban a lakosság és az NGO-k a tényleges döntéshozók, vagy társ-
döntéshozók, például ott, ahol a polgárok népszavazásokon vehetnek részt, vagy ahol
törvényjavaslattal élhetnek. A „közvetlen demokrácia” eszközeinek sikeres alkalmazása
néhány országban nem csupán érdekes, követendő modellt nyújt a többi ország számára, de
azt is mutatja, hogy a nyilvánosságnak a döntéshozatalba való bevonásának nem kell
kizárólag arra korlátozódnia, hogy a lakossági konzultációt beépítik a meglévő döntési
eljárásba. Jelentheti magának, a döntéshozatal struktúrájának áttekintését és új rendszer
felépítését (pl. több választási lehetőség: „preferendum”), amely hatalmat biztosít a lakosság
számára.

                                           
4 Stratégia a lakosság tájékoztatására és részvételére: jelentés a WHO konzultációról, Michelstadt,
Németország, 1997 március 3.-5. Koppenhága, WHO Európai Regionális Iroda, 1997 (nem közölt dokumentum
EUR/ICP/NEAP 01 13 02)
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64. A számítógépek új lehetőséget nyitnak meg a nyilvánosság bevonására a
döntéshozatalba. Éppen úgy, ahogy a számítógépes technológia alkalmazása átalakította az
információ kezelésének módját, hasonló hatással lehet végül magára a döntéshozatali
folyamatra is.

Ki jogosult a részvételre?

65. Elvileg a nyilvánosság részvételének az a célja, hogy a társadalom minden egyes
tagjának lehetőséget adjon a részvételre. A helyi döntéshozatali folyamatok általában lehetővé
teszik a lakosság közvetlen részvételét, de a többi döntéshozatali folyamatban is így kell
eljárni, amennyiben megvalósítható.  

66. A gyakorlatban a polgároknak, rendszerint önszerveződéssel, csoportokat kell
kialakítaniuk, hogy hatékonyan vegyenek részt a nagyobb léptékű döntéshozatali
folyamatokban. A lakosság részvétele így gyakran NGO-részvétel formájában nyilvánul meg.
Ez bizonyos félreértésekhez vezethet, mivel a „nem-kormányzati szervek” fogalom az eltérő
érdekű, szándékú és vagyonú testületek széles skáláját öleli fel, közülük néhány valódi,
tősgyökeres civil szervezet.

67. Ezért alapvető a lakosság részvételének és az érdekeltek részvételének
megkülönböztetése, valamint a lakosság érdekeit képviselő NGO-k és más érdekeltek közötti
különbségtétel. A környezetvédelmi és egészségügyi döntéshozatalba kívánatos minden
érdekelt bevonása, figyelembe véve különféle igényeiket és indíttatásukat. Azonban
különleges figyelmet kell fordítani a lakosság érdekeit képviselő, környezetvédelmi vagy
egészségügyi célkitűzések megvalósulását elősegítő NGO-k részvételének ösztönzésére,
valamint a részvételükkel szembeni akadályok leküzdésére, ideértve a gazdasági korlátokat is.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy elsősorban nők gondozzák a gyermekeket, betegeket és
fogyatékosokat, nagyon fontos biztosítani a nemek egyenlőségét és a gyermekek jogainak
tiszteletben tartását. 

Átláthatóság és méltányosság a döntéshozatalban

68. A jó kormány megköveteli az irányító testületek egyértelmű függetlenségét azoktól,
akiket irányítanak. Ezért a politikában egy testület által irányított vagy felügyelt személyek
nem képviseltethetik magukat az adott testületben, illetőleg nem lehetnek gazdasági
kapcsolatban vele. 

69. Ugyancsak fontos, hogy az érdekeltek átlátható módon éljenek a rendelkezésükre álló
befolyásolási lehetőségekkel. A döntéshozóknak a környezetvédelmi és egészségügyi
szabályozás terén bármilyen meggyőződésű lobbistákkal folytatott, valamennyi
megbeszéléséről naplót kell vezetni, és köznyilvántartásban elhelyezni. Hasonlóan kell eljárni
a bármely forrásból származó és bármely formában elfogadott anyagi támogatás
nyilvántartását illetően. 

70. A nagy multinacionális cégek jelentős összegeket költenek lobbizó és kutató
munkaerő fenntartására minden nagyobb kormányzati központban, és gazdasági lehetőségeik
messze meghaladják a lakosság érdekeit képviselő NGO-k anyagi forrásait. Így míg néhány
érdekeltnek jól bejáratott kommunikációs csatornái vannak a kormányzathoz, a lakosság
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érdekeit képviselő NGO-knak gyakran nincs ilyen eszközük. Ezért erőfeszítéseket kell tenni, a
különféle csoportokba tartozó érdekeltek rendelkezésre álló erőforrások és befolyásolási
lehetőségek nagyfokú kiegyensúlyozatlanságának kompenzálására az egyenlő esélyek
megteremtése érdekében.

71. A potenciálisan szennyező anyagok környezeti kibocsátásainak engedélyezésével
összefüggően végzett vizsgálatokat független intézmények tervezzék meg és végezzék el, a
költségek a beruházás terhére, annak költségvetéséből térítendők. 

Az igazságszolgáltatáshoz való jog

72. A részvételhez, az információhoz, illetőleg a valóban egészséges környezethez való
jog értéke korlátozott, ha nincs olyan mechanizmus, amely számon kéri e jogok betartását. Az
igazságszolgáltatáshoz való jog ezért kulcsfontosságú eleme annak az intézkedés-csoportnak,
ami lehetővé teszi a nyilvánosság érdemi bevonását a környezetvédelmi és egészségügyi
kérdésekbe. 

73. Az Aarhusi Egyezmény biztosítja a minimális törvényi keretet az
igazságszolgáltatáshoz való joghoz környezetvédelmi kérdésekben, de az Egyezmény által
alkalmazott "környezetvédelem" definíció azt sugallja, hogy ezt a jogot ki kell terjeszteni
környezet-egészségügyi kérdésekre is. Az igazságszolgáltatáshoz való jog előírásait az
egészségügy területén általában – ez jelenleg nem tartozik az Egyezmény hatálya alá –
szorgalmazni kell, valamint a munkaegészségügy és munkabiztonság területén meg kell
erősíteni.

74. Amikor környezetvédelmi és közegészségügyi érdekek forognak kockán, széles
képviseleti jogot kell biztosítani a lakosság számára annak érdekében, hogy növeljék
részvételét a jogszabályok végrehajtásában. Amikor általános vagy szétszórt érdekek
sérülhetnek (beleértve a nem emberi érdekeket is), az esetlegesen sérülő érdekeket képviselő
NGO-k részére kell biztosítani ezt a jogot.

75. Erőfeszítéseket kell tenni az igazságszolgáltatáshoz való jog előtt álló gyakorlati és
pénzügyi akadályok leküzdésére, pl. jogsegély-szolgáltatás biztosításával, közérdekű
ügyekben a költségekről való lemondással. Kötelező közsegélyt kell hozzáférhetővé tenni az
egészséget vagy a környezetet súlyosan vagy visszafordíthatatlanul károsító tevékenységek
megakadályozása érdekében.

76. Mivel a törvényes képviseleti jog biztosításának, vagy a közsegély elrendelésének
lehetősége gyakran az oki kapcsolat egy bizonyos valószínűségének bizonyításától függ,
kívánatos, hogy egyértelmű jogi szabályokat állítsanak fel az oki kapcsolat bizonyítására és a
bizonyítékok bíróság előtti elfogadására környezetvédelmi és egészségügyi jogi esetekben.
Amennyiben tudományos eredmények bizonytalanságával vagy szerteágazó szabályokkal
nézünk szembe, akkor az elővigyázatosság elvét alkalmazzuk.

77. Az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesítésének megkönnyítése, és az ítélkező
testület speciális szakértelmének biztosítása érdekében a kormányoknak mérlegelniük kell egy
környezetvédelmi és egészségügyi témákban eljáró ombudsman intézményének felállítását. 
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Ajánlások 

A) A kormányoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy meggyorsítsák Az információhoz
való hozzáférésről, a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételéről, és az
igazságszolgáltatáshoz való jogról környezetvédelmi kérdésekben című ECE egyezmény
(Aarhusi Egyezmény) hatályba léptetését és az Egyezmény előírásait a lehető legnagyobb
mértékben alkalmazzák a hatálybalépés előtt. Azokat az országokat, amelyek nem Részes
Felei az Egyezménynek, ösztönözni kell a dokumentum mihamarabbi jóváhagyására,
elfogadására és végrehajtására.

B) Az egészségügyi kérdéseknek kifejezett hangsúlyt kell adni az Aarhusi Egyezmény
alkalmazása és továbbfejlesztése során. Az ECE Titkárát kell felkérni arra, hogy vegye
figyelembe a jelen dokumentum lényeges szempontjait az Egyezmény Részes Felei első
megbeszélésének előkészítése során. A WHO/EURO hívjon össze egy kis
munkacsoportot, amelyben a kormányok és NGO-k képviselői is részt vesznek, mind a
környezetvédelmi, mind pedig az egészségügyi ágazatból, hogy az egészségügy területén
feltárják a tájékoztatáshoz, a részvételhez, és az igazságszolgáltatáshoz való lakossági
jogok erősítésének lehetőségeit, szükség esetén segítséget nyújtva az Aarhusi Egyezmény
Részes Felei tárgyalásának.

C) Az elektronikus tájékoztatási technológiát – beleértve az Internetet is – fel kell használni a
nyilvánosság környezetvédelmi és egészségügyi információhoz való hozzáférésének
maximalizálása érdekében. Országos szinten a kormányoknak kell meghatározniuk azokat
a környezetvédelmi és egészségügyi információs kategóriákat, amelyeket az Interneten
keresztül tesznek közzé. Nemzetközi szinten a környezetvédelmi és egészségügyi témák
átfogó, integrált és felhasználóbarát adatbázis-hálózatát kell létrehozni azzal a szándékkal,
hogy az Interneten keresztül az egész régió lakossága számára hatékony, olcsó és időben
történő hozzáférést biztosítson a környezetvédelmi és egészségügyi információkhoz. Egy
munkacsoportot kell felállítani a WHO, az UNEP/Infoterra, az ECE, az OECD és az
Európai Környezetvédelmi Ügynökség, valamint kormányzati és NGO képviselőkből e
feladat ellátására, többek között az alábbiak segítségével:

a) a meglévő adatbázisok közötti kapcsolatok kialakítása és fejlesztése;

b) a hiányzó adatok beszerzése és az adatok összehasonlíthatóságának növelése;

c) a jelenleg legmagasabb szintű szakmai feltételrendszer felállítása és fejlesztése
annak eldöntésére, hogy mi képvisel felhasználó-barát hozzáférést;

d) a régió Internet hozzáférésének kiterjesztéséhez szükséges intézkedések
meghatározása és – amennyire lehetséges – végrehajtása, ideértve a szakmai és
pénzügyi segítségnyújtást;

e) a hasonló kezdeményezések összehangolása, melyek célja a tudományos,
szabályozó és más testületek által szabott követelmények teljesítése.

D) A média függetlenségének tiszteletben tartása mellett a kormányok használják fel
befolyásukat a média igénybevételének ösztönzésére a környezetvédelmi és egészségügyi
célkitűzések támogatására. A fentiek a következő intézkedésekkel érhetők el, pl. televíziós
közérdekű közleményekkel, engedélyezési feltételekkel, amelyek megszabják a társadalmi
célú programok arányát, és az egészségre vagy a környezetre ártalmas termékek
reklámozásának korlátozásával.
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E) A kockázatbecslésre és a kockázat-kommunikációra fel kell állítani egy WHO/EURO által
vezetett munkacsoportot a média, a környezet-egészségügyi szakemberek, az NGO-k, és
más kulcsfontosságú partnerek bevonásával. A csoport feladata egy útmutató kidolgozása
a partnerek közötti és a nagyközönséggel folytatott kommunikációra a környezetet és az
egészséget fenyegető tényezőkről, ideértve a katasztrófákat és figyelembe véve annak
igényét, hogy

a) a WHO Európai Egészségügyi Kommunikációs Hálózatán belül és más fórumokon
– pl. a Kémiai Biztonság Nemzetközi Programja keretében – felvállalt, a tárgyhoz
tartozó munkát összehangolja;

b) alkalmazza az elővigyázatosság elvét a kockázatbecslésben és fogadja el a
veszélyek megelőző és a problémák elébe menő megközelítését, többek között
azzal, hogy áthárítja a bizonyítás terhét az új, potenciálisan hátrányos technológiát
támogatókra, megkövetelve, hogy a megvalósítás előtt, kétséget kizáróan mutassák
be, hogy a technológia nem okoz jelentős, visszafordíthatatlan vagy
megfékezhetetlen káros egészségügyi vagy környezeti hatást.

F) Az egészségügyi és környezetvédelmi minisztereknek együtt kell működniük a stratégiai
környezeti és egészségügyi hatásvizsgálatok országos rendszerének kialakításában, ami
magában foglalja a nyilvánosság részvételének követelményét. A határokon átnyúló
környezeti hatásvizsgálatról szóló ECE Egyezmény Részes Feleinek ülését kérik fel arra,
hogy mérlegelje tárgyalások kezdeményezését a határokon átterjedő és át nem terjedő
stratégiai környezeti hatásvizsgálatok jegyzőkönyvéről, ami tartalmazza majd a
nyilvánosság részvételére vonatkozó előírásokat, és részletesen foglalkozik az
egészségügyi következményekkel.

G) A régióban a lakosság részvételére vonatkozó alkalmasabb előírások megalkotása
érdekében a WHO/EURO kézikönyvet készít a nyilvánosság közreműködésének helyes
gyakorlatról környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekben, felhasználva az e területen
korábban elvégzett munkákat.

H) A kormányok folytassák és fokozzák erőfeszítéseiket, hogy bevonják a lakosságot és a
civil szervezeteket a környezetvédelmi és egészségügyi döntéshozatalba. Különös
figyelmet kell fordítani a lakosság érdekeit képviselő, környezetvédelmi vagy
egészségügyi célkitűzéseket elősegítő civil szervezetek részvételének ösztönzésére, és le
kell küzdeni a részvételük előtt álló akadályokat, köztük a korlátozott erőforrásokat.
Mindenekelőtt biztosítani kell a nyilvánosság bevonását az országos (NEKAP) és helyi
környezet-egészségügyi akcióprogramok (HEKAP) kidolgozásába és végrehajtásába,
valamint az Agenda 21 idevágó kezdeményezéseibe, figyelembe véve a REC útmutatókat,
a Michelstadti konzultáció ajánlásait, valamint a NEKAP munkacsoportjának útmutatását.

I) Az igazságszolgáltatáshoz való jogot úgy kell biztosítani, hogy a nyilvánosság számon
kérhesse a jogsértéseket az egészségügyi és környezetvédelmi információ és részvétel
tárgyában. A törvényes képviselet jogát szélesen kell értelmezni. A lakosság érdekeit
egészségügyi és környezetvédelmi ügyekben védő civil szervezeteknek kell megadni a
képviseleti jogot olyan esetekben, amikor az általuk védelmezett jogok sérülhetnek.
Gyakorlati és anyagi nehézségeket kell megoldani az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosítása érdekében, pl. jogsegély-mechanizmusokkal, a költségek elengedésével,
továbbá kötelező jogsegélynek kell rendelkezésre állni olyan esetekben, amikor e nélkül
súlyos vagy visszafordíthatatlan egészségügyi vagy környezeti károsodás következne be.
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A kormányok mérlegeljék egy egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó
ombudsman intézményének felállítását.

J) Az Aarhusi Egyezmény elveit kell alkalmazni a környezetvédelmi és egészségügyi
kérdésekkel foglalkozó nemzetközi döntéshozatali folyamatokban. Különösen a civil
szervezetek hatékony részvételét kell lehetővé tenni azoknak a jogi eszközöknek az
elkészítésében, amelyeknek jelentős környezet-egészségügyi hatásai vannak, és amelyeket
kormányközi szervezetek dolgoznak ki.
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1. számú függelék

NÉHÁY KULCSFONTOSSÁGÚ SZEMPONT A
KOCKÁZATBECSLÉSSEL KAPCSOLATBAN

Bevezetés

1. A kockázatbecslés módszertana gyorsan fejlődött az utóbbi évtizedekben és egyre
inkább megbízható eszköz a kockázattal járó tevékenységekre vonatkozó döntésekben. Mivel
a kockázatbecslés különféle technikáit a döntéshozók széles körben használják, és mivel
ennek az eredményei képezik a nyilvánosságnak adott tájékoztatás lényegét, fontos, hogy a
jelenleg folytatott kockázatbecslési gyakorlat korlátait alaposan megismerjük és megértsük.
Máskülönben alkalmazása alaptalan bizalmat kelthet a potenciálisan veszélyes tevékenységek
iránt, illetőleg a kizárólag erre alapozott kockázat-kommunikáció félrevezetőnek bizonyul.

2. Az elmúlt évtizedekben folytatott kockázatbecslési gyakorlathoz társult – bizonyos
mértékig legitim módon – sok, környezetvédelmi szempontból káros tevékenység, amelyek
eredményeként, például mérgező vagy az élő szervezetekben felhalmozódó vegyi anyagok
jutottak be és halmozódtak fel a környezetben ezen időszak alatt. Nem meglepő tehát, hogy a
nyilvánosság bizonyos kétkedéssel fogadja az eljárást.

A tudományos eredmények bizonytalansága

3. A kockázatbecslés egyik kulcsfontosságú kérdése a tudományos eredmények
bizonytalanságának kezelése. Mivel a modern társadalom egyre összetettebbé válik, nagy
nehézségeket jelent a kockázatok és veszélyek részletes és pontos vizsgálata.
Bizonytalanságok lehetnek mind az esemény előfordulásának valószínűségében, mind pedig a
következmények nagyságrendjében és jellegében. Számos tényező okozhatja, vagy alkothatja
a bizonytalanságot:

a) hiányzó adatok: pl. a piacra kerülő új vegyi anyag mennyisége is lehetetlenné teszi az
alapos tesztelést;

b) nem hiteles adatforrás: néha egy technológia kockázatára vonatkozó elérhető
fontosabb információ azoktól származik, akinek érdekében áll a technológia
támogatása;

c) az ember és a környezet közötti kölcsönhatások komplexitása: adott hatásnak túl sok
lehetséges oka van, és bármelyik ok esetén túl sok paramétert kell figyelemmel
kísérni;

d) olyan új technológiák felbukkanása (pl. génsebészet), amelyekkel kapcsolatban nincs
felhalmozott tapasztalat, illetőleg adat;

e) az ok és a következmény térbeli (pl. nagy területen szétszóródó szennyezettség) és
időbeli (pl. generációs hatások) elkülönülése megnehezíti az oki kapcsolat
bizonyítását;

f) szinergikus, additív és kumulatív hatások (pl. már meglevő mérgezőanyag-terhelés
sikertelen számításba vétele);

g) előre nem jelzett és nem azonosított veszélyforrások;

h) a lakosság eltérő érzékenysége.
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Mindaddig, amíg a kockázatbecslés el nem ismeri, és nem kezeli ezeket a bizonytalanságokat,
a pontosság és objektivitás hamis illúzióját keltheti.

4. Minden kockázatbecslésben van bizonyos fokú bizonytalanság. Ez a bizonytalanság
teszi parancsolóan szükségessé az elővigyázatosság elvének alkalmazását, számításba véve a
társadalom egészének igényeit. Történelmileg sok egészségügyi és/vagy környezeti kár
elhárítható lett volna az elővigyázatosság elvének szigorúbb alkalmazásával. Ez egyaránt
vonatkozik a nem tervezett, nem rutinjellegű események okozta kockázatokra (vegyi vagy
nukleáris baleset), és környezeti tényezők rutin vagy folyamatos expozíciója által kiváltott
kockázatokra (pl. ultraibolya sugárzás, ólom, szerves foszfát vegyületek, dohányfüst). Az
elővigyázatosság elve legyen meghatározó mielőtt a környezetbe bocsátanak olyan szennyező
anyagokat, amelyeknek káros hatása lehet az emberi szervezetre.   

5. Az elővigyázatosság elve megköveteli, hogy a döntéshozók ne csak annak
valószínűségét vegyék számításba, hogy a hipotézis helytelen (a bizonytalanság foka), hanem
ha helytelen a következmények jellegét és nagyságrendjét is. Egyes kockázatok nem az
előfordulás nagy valószínűsége miatt elfogadhatatlanok, hanem azért, mert a
következmények, ha jelentkeznek, nagyon súlyosak. Ennek tükrében a visszafordíthatatlan
vagy perzisztens hatások lehetősége (mint a perzisztens szerves szennyezőanyagok) más
megközelítést igényel, mint azok a helyzetek, amikor átmeneti hatások várhatók. 

Értékítéletek

6. A második számításba veendő kulcsfontosságú tényező a kockázatbecsléssel
kapcsolatban az a szerep, amelyet az értékítélet játszik a kockázatokra és veszélyekre
vonatkozó döntéshozatalban.

7. A tudósok különös felelőssége a legjobb kockázat- és veszélyelemzés elvégzése,
valamint az ilyen vizsgálattal járó bizonytalanságok szintjének meghatározása. Azonban
nagymértékben eltérhet a tudósok véleménye még akkor is, ha csupán mennyiségi vizsgálatról
van szó. A tudományos értékelés nem politikai vákuumban történik. Amikor minőségre
vonatkozó szavakat használnak, a kockázat szintjének leírására, mint "valószínűtlen",
"jelentős", "méltányos" vagy "nagymértékű", az ítélet elárulja, hogy nincsenek a tények teljes
ismeretének birtokában. Szükséges ezért – amennyire csak lehetséges – biztosítani, hogy a
kockázatra vonatkozó döntéshozatali folyamat olyan tudományos véleményekre épüljön,
amely független minden kereskedelmi vagy politikai ráhatástól.

8. Míg a tudomány képzi a kockázatbecslés kiindulópontját, az elfogadható kockázatra
vonatozó döntés alapvetően értékítélet. A kockázat elfogadhatósága sok tényezőtől függhet a
mennyiségi adatokon kívül, pl. választott vagy elszenvedett kockázat; könnyen elkerülhető-e;
a javasolt tevékenységből vagy termékből származó előnyök meghaladják-e a velük járó
kockázatot; illetőleg a kockázat eloszlása a népesség körében összefügg-e az előnyök
eloszlásával.

9. Még akkor is, ha a kockázatbecslés egy része tudományos vizsgálat, az a tény, hogy a
kockázatbecslés értékítéletet is tartalmaz, nélkülözhetetlenné teszi a kockázatviselők
bevonását a döntéshozatal teljes folyamatába. Különféle modelleket használnak arra, hogy a
kockázatkezelés megvitatására összehozzák a szakértőket, a jogalkotókat és a lakosságot,
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ilyen, pl. a konszenzus-konferencia, polgárokból álló esküdtszék, vagy a polgárok tanácsadó
bizottságai. Az ilyen módszerek alkalmazása azonban inkább kivétel, mint szabály. Ezeket
sokkal kiterjedtebben kell alkalmazni, és a tapasztalatokat meg kell osztani.

10. A kockázatbecslés átláthatóságának biztosítása érdekében az engedélyezéshez
beterjesztett tanulmányok részleteinek köztulajdonná kell válniuk és az Interneten teljes
egészében hozzáférhetőknek kell lenniük.
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Jelen dokumentum iránti igényt a WHO 1996-os, az Európai Régió tagállamaiban folytatott

kérdőíves felmérése fogalmazta meg és az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság

(EEHC) fogadta el. A dokumentumot Jeremy Wates környezetvédelmi konzulens állította

össze, Hollandia, mint vezető ország, és egy multiszektorális szakértő csoport

közreműködésével, amely kormányzati és civil szervezetek képviselőiből állt a

környezetvédelem és az egészségügy területéről az Európai Régió különféle országaiból. A

munkacsoport két ülést tartott. A tervezet hozzáférhető volt az Interneten és érkezett néhány

észrevétel civil szervezetektől e médiumon keresztül; a tervezetet az EEHC is véleményezte.
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Továbbá számos szervezet és egyén, akik az Interneten keresztül véleményezték a tervezetet.

A WHO hálás köszönetét fejezi ki Hollandiának és a Közép- és Kelet Európai Regionális
Környezetvédelmi Központnak, az általuk nyújtott támogatásért.


