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Bevezetés

1. Mi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai tagországainak egészségügyi és
környezetvédelmi miniszterei és képviselői1 1999. június 16-18. között konferenciát
tartottunk Londonban. Találkozónk a korábbi frankfurti (1989) és helsinki (1994) Környezet
és Egészség konferenciák által lefektetett alapokra épült és új kötelezettségvállalást jelent a
partnerségben folytatott cselekvésre, a környezet és egészség fejlesztésére a XXI. században. 

Környezet és egészség Európában, a XXI. század fordulóján

2. Örömmel fogadjuk a WHO "Áttekintés Európa környezetéről és egészségéről a 90-es
években" című jelentését. A jelentés bemutatja, hogy az első konferenciánk óta eltelt tíz évben
számos eredményt értünk el, ami alapján bizakodva tekinthetünk Európa környezetének és
egészségének javulása elé a XXI. században. A jelentés azonban azt is bemutatja, hogy a
régió előtt még sok sürgető környezeti és egészségi feladat megoldása áll.

3. Számos probléma maradt megoldatlan, és új kihívások merültek fel.

• A régió egészében maradtak súlyos problémák, egyesek pedig súlyosabbakká válnak.
Különösképpen felhívjuk a figyelmet az országok közötti és az egyes országokon belül
növekvő egyenlőtlenségekre; a határokon átnyúló problémákkal (például a
légszennyezéssel) kapcsolatos nemzetközi együttműködés szükségességére; sok
közösségben az egészség egyik alapvető feltételéhez, a megfelelő mennyiségű és
biztonságos vízhez valamint a szennyvíz, és csatorna szolgáltatásokhoz való
megbízható hozzáférés folytatódó hiányára; valamint a közlekedésre, ahol még
megoldásokat kell találni a növekvő forgalom káros környezeti és egészségi
hatásainak kezelésére, különösen a közúti közlekedésből származókra.

• Az egyes országokon belül: a gazdasági növekedés és a stabilitás hiánya néhány
országban sürgető problémákat okoz, elvonva a környezet és egészség védelmének
fenntartható alapját. Különleges támogatásra van szükségük a politikai és társadalmi
átalakulásban levő országoknak és néhány tagállamnak, amelyek súlyos, és gyakran
romló környezeti és egészségi problémákkal néznek szembe. Megdöbbenésünket
fejezzük ki a régió egyes országaiban folytatódó fegyveres konfliktusok miatt, melyek
emberi életek kioltását, a természeti környezet, az egészségügyi intézmények,
üdülőterületek pusztulását eredményezik. Szükség van a környezeti és egészségi károk
nemzetközi felmérésére és azonnali helyreállítási munkálatokra 2.

• Εgyes tendenciák súlyos aggodalmat okoznak, mint például az éghajlat változása és az
ózonréteg pusztulása, a nem fenntartható fogyasztási és termelési szerkezet és az a
tendencia, hogy a fejlődést és gazdasági növekedést egymástól független kérdéseknek

                                                          

1 Az Európai Bizottság támogató nyilatkozatát az 1. számú melléklet tartalmazza

2 Az Orosz Föderáció úgy érzi, hogy amint lehet, konkrét akciók kivitelezésére van szükség a fegyveres konfliktusok környezeti és
egészségi következményeinek felszámolását és a hasonló konfliktusok jövőbeni megakadályozását célozva.
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tekintik, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a gazdaság fejlődése alapjában
összefügg a lakosság egészségének javulásával.

4. Ugyanakkor számos okunk van arra, hogy bízzunk a fejlődés megvalósíthatóságában: 

• A régió egészében folytatódott a demokrácia erősödése, és figyelemre méltóan bővült
az országok közötti együttműködés. A Környezet és Egészség folyamat mellett számos
más folyamat – mint például a Környezetet Európának, az Európai Bizottság (EC)
programjai és az Európai Unió (EU) bővítésének folyamata – jelentősen hozzájárult
ehhez; összehangolásuk további hasznot hozhat a környezet és az egészség számára. A
WHO Európai Régiójának “Egészséget mindenkinek” keretpolitikája a XXI. századra
(EGÉSZSÉG21) újabb, pozitív keretet biztosít a továbblépéshez, az Európai Környezet
és Egészség Központ (ECEH) a hatékony akciók tudományos és gyakorlati
támogatásának platformjaként szolgálhat.

• Ami az egyes országokat illeti, legtöbbjük kiaknázza a nemzetközi együttműködés
által lefektetett alapokat, olyan egészségügyi stratégiák kidolgozásával, amelyek
magukba foglalják az “Egészséget Mindenkinek” politika, a Nemzeti Környezet-
egészségügyi Akcióprogramok (NEKAP-ok), a Nemzeti Környezetvédelmi
Akcióprogramok (NKP-k) és a "Feladatok a XXI. századra" (Agenda 21) stratégiai
alapelveit.

• Számos pozitív folyamat tapasztalható, mint például sok országban a születéskor
várható élettartam növekedése; a technológia fejlődése és annak az emberi egészség
javát szolgáló hasznosítása; az oktatás fejlődése, a haladás a kutatásban és a
megismerésben; a civil társadalom nagyobb mértékű részvétele a környezettel és
egészséggel kapcsolatos ügyekben; valamint a kormányzatoknak az a továbbra is
fennálló szándéka, hogy határozott lépéseket tesznek a környezet és az egészség
védelme érdekében.

5. Az elmúlt tíz év folyamán megtanultuk, hogy ágazatközi partneri viszonyban
együttműködve és a megfelelő kezdeményezéseket jobban összehangolva jelentősebb
eredményt érhetünk el az emberi tevékenységek környezetre és egészségre gyakorolt negatív
következményeinek csökkentése terén. Elhatározásunk erős, hogy javítsuk és szélesítsük
együttműködésünket és partneri viszonyunkat a jobb környezetért és egészségért folyó
munkában, a fenntartható fejlődés keretei között. 

A cselekvés melletti elkötelezettség

6. Az alábbi pontokban kívánjuk rögzíteni azokat az intézkedéseket, amelyekben
harmadik konferenciánkon megállapodtunk.

Átfogó intézkedés 

7. Olyan környezeti hatásvizsgálatokat fogunk elvégezni, amelyek kiterjednek az emberi
egészségre és biztonságra gyakorolt hatások összességére. Felhívással fordulunk a
tagországokhoz, hogy vezessék be és/vagy valósítsák meg a javasolt politikák, tervek,
programok, általános szabályok környezeti és egészségügyi következményeinek stratégiai
vizsgálatait. Felhívással fordulunk a nemzetközi pénzügyi intézményekhez is, hogy ezeket az
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eljárásokat alkalmazzák. A civil szervezetek (NGO-k) és egyének megfelelő módon fognak
részt venni az e pontban megjelölt eljárásokban.

Víz és egészség 

8. Jóváhagyjuk az 1992. évi, a határokat átszelő vízfolyások és a nemzetközi tavak
védelméről és használatáról szóló Helsinki Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség
Jegyzőkönyvet (MP.WAT/AC.1/1999/1 - EHCO 020102 P konferencia dokumentum
EUR/ICP/EHCO 020205/8 050299 – 1999. március 24.)3, a vízzel összefüggő betegségek
megelőzése, ellenőrzése és gyakoriságának csökkentése céljából, a vízgazdálkodás, valamint
az egészség- és környezetvédelem terén folytatott együttműködés révén. Köszönetünket
fejezzük ki Magyarország kormányának azért, hogy vezető szerepet töltött be e Jegyzőkönyv
kidolgozásában. Felhívással fordulunk az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
(ENSZ EGB) minden tagállamához, valamint a WHO Európai Régiójának tagállamaihoz,
hogy ratifikálják a Jegyzőkönyvet, valamint – ha még nem tették meg – magát az
Egyezményt. Köszönjük az ENSZ Főtitkárának, hogy a Jegyzőkönyv letéteményeseként
működött közre.

9. A Jegyzőkönyv keretében minden megfelelő intézkedést meg fogunk hozni annak
érdekében, hogy elérjük:

(a) a megfelelő egészséges ivóvízellátást, mely mentes bármely olyan mikroorganizmustól,
parazitától és anyagtól, amely száma vagy koncentrációja következtében potenciális
veszélyt jelent az emberi egészségre. Ez magába foglalja az ivóvíz-forrásként használt
vízbázisok védelmét, a víz kezelését, és közüzemi rendszerek létesítését, fejlesztését és
fenntartását.

(b) a szennyvizek megfelelő színvonalú kezelését, amely kielégítően védi az emberi
egészséget és a környezetet. Ez elsősorban közüzemi csatornarendszerek létesítése,
fejlesztése és fenntartása útján fog megvalósulni.

(c) az ivóvíz-forrásként használt vízbázisok és a hozzájuk kapcsolódó ökoszisztémák
hatékony védelmét egyéb okokból létrejövő szennyezések ellen, ideértve a
mezőgazdasági, ipari és más szennyvíz- és veszélyes anyag kibocsátásokat. Ez az
emberi egészségre és az ökoszisztémákra veszélyesnek ítélt szennyvíz- és
szennyezőanyag kibocsátások hatékony csökkentését, megszüntetését kell célozza.

(d) az emberi egészség megfelelő védelmének biztosítását a víz által közvetített
betegségekkel szemben, amelyek a rekreációs vizek használatából erednek vagy
azokból a vizekből származnak, melyekben vízkultúrás haltenyésztés és
kagylótenyésztés folyik, illetve az öntözésre használt szennyvizekből, vagy a
mezőgazdaságban és vízgazdálkodásban felhasznált szennyvíziszapokból erednek.

                                                          

3 Ausztria és Törökország általános fenntartással él a Jegyzőkönyvvel és címével kapcsolatban. Ausztria úgy véli, hogy “ Víz és
Egészség Jegyzőkönyv az európai régió számára” címet kellene alkalmazni.
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(e) hatékony rendszereket az olyan helyzetek figyelemmel kísérésére, amelyek nagy
valószínűséggel víz eredetű járványokhoz vagy egyedi megbetegedésekhez vezetnek;
valamint az ilyen járványok, esetek és kockázataik kezelésére.

10. Hatályba lépéséig a lehető legnagyobb mértékben fogjuk alkalmazni a Jegyzőkönyv
előírásait. Ehhez az ENSZ EGB és a WHO segítségét kérjük, különösen azáltal, hogy

(a) megszervezik az Részesfelek tanácskozásait, amelyek nyitottak a Jegyzőkönyv
aláírására jogosult minden állam, az Európai Bizottság és minden megfelelő nemzetközi
kormányközi és nem-kormányzati szervezet számára;

(b) meglévő költségvetési forrásaik kertében biztosítják a szükséges infrastruktúrát.

11. E munka keretében szoros együttműködésre szólítjuk fel az ENSZ EGB-t, a WHO-t,
az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját (UNEP), az Egyesült Nemzetek
Fejlesztési Programját (UNDP) és az EC-t, valamint más illetékes nemzetközi szervezeteket.
Külön felszólítjuk az ENSZ EGB-t és az UNDP-t: jól hasznosíthatóan járuljanak hozzá a
fenntartható fejlődést célzó nemzeti stratégiákhoz azáltal, hogy segítik a vizekkel,
vízgazdálkodással összefüggő kapacitások kialakítását. Felajánljuk, hogy megosztjuk
tapasztalatainkat a világ más régióival, és az ENSZ többi regionális bizottságának, valamint a
WHO többi regionális irodájának is figyelmébe ajánljuk a Jegyzőkönyvet.

Közlekedés, környezet és egészség 4

12. Elismerjük, hogy a közlekedés ma az élet fontos része, hozzájárul az életminőséghez,
az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, valamint a társadalmi-gazdasági
fejlődéshez. Azonban aggódunk amiatt, hogy az európai régió jelenlegi közlekedési
szerkezete – amelyben a közúti gépjárművek dominálnak – nem fenntartható és jelentős káros
hatást gyakorol az egészségre és a környezetre, valamint hogy a fenntartható közlekedés
potenciális egészségügyi előnyeit nem kellően tárták fel.

13. Bár nemzetközi szinten és tagországainkban történtek pozitív lépések, a jelenlegi
közlekedési stratégiák által okozott károk költségei magasak, aminek csak egy kis részét
viseli a közlekedési szektor.

14. Eltökéltek vagyunk abban, hogy nemzetközi és nemzeti szinten hatékonyan
csökkentsük azokat a jelentős káros hatásokat és a közösségi fejlődés azon korlátait,
amelyeket a közlekedéssel kapcsolatos levegő-, talaj- és vízszennyezés, balesetek és zaj
okozott, az üvegházhatású gázok kibocsátását, az erdőpusztítást, növeljük a fizikailag aktív
közlekedési módokból, nevezetesen a kerékpározásból és gyaloglásból származó egészség-
előnyöket (ideértve a tömegközlekedési eszközökhöz és azoktól vissza történő gyaloglást és
kerékpározást). Azoknak az intézkedéseknek, amelyeket megfelelő fórumokon e különböző
célok elérése érdekében hoznak, következetesnek, ellentmondás nélkülieknek kell lenniük,
különösképpen az üvegházhatású gázok kibocsátására és egyéb egészségkárosító
kibocsátások csökkentésére vonatkozóknak.

                                                          

4 Törökország fenntartással él a Jegyzőkönyv 14-18. pontjaival szemben
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15. A Közlekedésről, Környezetről és Egészségről szóló Karta elfogadásával megerősítjük
az egészség és a környezet szempontjából fenntartható közlekedés kialakítása melletti
elkötelezettségünket. Köszönetünket fejezzük ki Ausztria kormányának e Karta
kidolgozásában a WHO-val közösen betöltött vezető szerepéért.

16. Vállaljuk az itt megfogalmazott elvek és stratégiák elfogadását, és a nemzetközi,
nemzeti, regionális és helyi szintű fejlesztések alapjaiként ajánljuk őket. Erősíteni fogjuk a
jelenlegi jogszabályok érvényesítését, és törekedni fogunk a Kartába foglalt akcióterv
intézkedéseinek – különösen az egészségi célok elérését szolgálóknak – a megvalósítására,
valamint az egészségi és környezeti szempontok integrálására az érvényben lévő és új
közlekedési, vízügyi és területfejlesztési politikákba, többek között a következők révén:

(a) olyan együttműködések kialakítása és megközelítések támogatása, amelyek az
egészségi és környezeti követelményeket figyelembe veszik, és mindkét szektor
hatóságait bevonják a közlekedéssel, vízügyekkel, területfejlesztéssel és
infrastruktúrával kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba;

(b) olyan közlekedési módok (például tömegközlekedés, gyaloglás, kerékpározás), valamint
vízügy, területfejlesztés, és technológiák támogatása, melyeknek legkedvezőbb a
népegészségügyi hatása;

(c) a közlekedési, területfejlesztési és infrastruktúra-politikák és beruházások
környezetegészségügyi hatásainak és költségeinek értékelése;

(d) a közlekedéssel kapcsolatos környezetegészségügyi költségek internalizálását szolgáló
politikák támogatása;

(e) a közlekedés egészségi következményei szempontjából az átlagosnál nagyobb
kockázatnak kitett népességcsoportokat védő politikák kialakítása;

(f) a közlekedésből eredő, teljesen még nem tisztázott egészségi kockázatok további
vizsgálata;

(g) a közlekedés és egészség kapcsolatának, valamint az akciótervben meghatározott célok
irányába tett lépéseknek a figyelemmel kísérése;

(h) olyan minta-projektek és kutatási programok elősegítése, amelyek az egészség és
környezet szempontjából fenntartható közlekedés kialakítására összpontosítanak;

(i) a lakosság tudatosságának és az egyéni felelősségérzet növelése, a közlekedés
környezetegészségügyi hatásaival kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
biztosítása, valamint a társadalmi részvétel növelése a közlekedési projektekről és
stratégiákról szóló döntésekben;

(j) együttműködés és minden lehetséges segítség megadása azoknak az országoknak,
amelyekben súlyosak a közlekedéssel összefüggő egészségügyi problémák, hogy
előmozdítsák az egészségi és környezeti szempontból fenntartható közlekedést.

17. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy megfelelő megegyezések szülessenek a Karta
megvalósításának nyomon követésére és monitorozására, e folyamatokat integrálva –
amennyiben szükséges – olyan meglévő mechanizmusokkal, amelyek más nemzetközi
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közlekedési és környezetvédelmi döntések követését szolgálják, különösen pedig az ENSZ
EGB Közlekedésről és Környezetről szóló Bécsi Nyilatkozatának nyomon követésével.

18. Felhívással fordulunk a WHO-hoz és más nemzetközi szervezetekhez, hogy továbbra
is támogassák ezeket az erőfeszítéseket, a Kartában meghatározott feladataik végrehajtásával.
Elismerjük, hogy a Karta végrehajtásán túl további erőfeszítésekre lesz szükség a jövőben a
környezeti és egészségi szempontból fenntartható közlekedés megvalósításához. Felkérjük a
WHO-t és az ENSZ EGB-t, hogy más nemzetközi szervezetekkel közösen és együttműködve
készítsenek áttekintést a témához kapcsolódó létező megállapodásokról és jogi eszközökről,
azok végrehajtásának szükség szerinti javítása, összehangolása, és továbbfejlesztése
érdekében. Erről az áttekintésről legkésőbb 2000 tavaszán jelentést kell előterjeszteni, a
továbbiakban szükséges lépésekre vonatkozó ajánlásokkal. A jelentésnek foglalkoznia kell új,
jogilag nem kötelező érvényű intézkedések lehetőségeivel, és egy új, kötelező érvényű jogi
eszköz megvalósíthatóságával, szükségességével és tartalmával (pl. egy a közlekedésről,
környezetről és egészségről szóló egyezmény, ami hangsúlyt helyez új értékek felmutatására
és az átfedések elkerülésére a létező megállapodásokhoz viszonyítva).

19. A jelentés előterjesztése után minél előbb döntést kell hozni egy ilyen jogi eszközzel
foglalkozó tárgyalássorozatra a tagországok közlekedési, környezetvédelmi és egészségügyi
minisztereinek vagy azok képviselőinek tanácskozásán, amelyet ezzel a céllal hív össze a
WHO és az ENSZ EGB, legkésőbb 2000 végéig.

A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramok (NEKAP-ok) végrehajtása
partnerségben 

20. Elkötelezzük magunkat a NEKAP-ok megvalósítása mellett oly módon, hogy
végrehajtjuk azokat az intézkedéseket, amelyek szükségességét meghatároztuk
országainkban, és vezető szerepet vállalunk a többi szereplő mozgósításában. 

21. Üdvözöljük "A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramok (NEKAP-ok)
végrehajtása partnerségben" című dokumentumban szereplő nemzeti, és nemzetközi
lépésekre vonatkozó javaslatokat, ajánlásokat és kéréseket. Köszönetet mondunk Bulgária és
az Egyesült Királyság kormányának azért, hogy a WHO-val és a NEKAP Munkacsoporttal
közösen irányították a javaslatok kidolgozását. Elfogadjuk, és határozottan támogatjuk

(a) a környezeti és egészségi szempontok kölcsönösségi alapon történő integrálását a
nemzeti politikákba, tervekbe, a gazdasági ágazatok terveibe, a jogalkotásba és a
pénzügyekbe;

(b) a NEKAP-ok megvalósítását és továbbfejlesztését helyi és regionális szintű akciók
útján, más helyi tervekkel összehangolva, valamint a környezetvédelmi és
egészségügyi irányításban dolgozók megfelelő képzéssel, erőforrásokkal és
kapacitásfejlesztéssel való támogatása révén;

(c) a környezetet és az egészséget befolyásoló kérdésekre vonatkozó országos, kétirányú
folyamatot jelentő kommunikációs és közönségtájékoztatási stratégiák kidolgozását; 

(d) az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a lakosságot és az NGO-kat a lehető legkorábbi
szakaszban vonják be a NEKAP-ok, valamint a kapcsolódó, az Agenda 21 alá tartozó
kezdeményezések megvalósításába és továbbfejlesztésébe;
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(e) a tagállamok, a nemzetközi szervezetek, a szubregionális csoportok és intézmények
továbbra is folytatódó segítségnyújtását a környezetegészségügyi szolgálatok, a
végrehajtó szervek megerősítése, környezetegészségügyi kapacitásfejlesztő
intézkedések érdekében, valamint a sajátos segítségnyújtást az EU tagságra pályázó
közép- és kelet-európai országoknak, a csatlakozással összefüggő szükségletekkel
kapcsolatban.

22. Elhatározzuk, hogy a NEKAP-ok régió-szerte hatékony megvalósításának eléréséhez
meghatározott szerepeknek eleget teszünk, és a feladatok megvalósítását elkezdjük, a
nemzetközi szervezetekkel együtt, illetőleg partnerségben a megfelelő intézményekkel.
Továbbá, a negyedik "Környezetet Európának" Konferencián elfogadott Miniszteri
Nyilatkozat (Århus, 1998. június 23-25.) szellemében elhatározzuk, hogy NEKAP-jaink
megvalósítását összehangoljuk az NKP-val és más környezeti politikákkal vagy tervekkel.

Helyi környezet- és egészségvédelmi intézkedések

23. Örömmel fogadjuk a WHO "Helyi környezetvédelmi és egészségügyi projektek
megvalósításának kézikönyve" című kiadványát. Javasoljuk, hogy szülessen határozott
kötelezettségvállalás, magában foglalva a több partneres megközelítést nemzeti és helyi
tervezési folyamatok eredményeként meghatározott helyi környezeti és egészségügyi
tevékenységek megvalósítására. 

24. Azt tanácsoljuk, hogy dolgozzanak ki és valósítsanak meg országainkban helyi
terveket a környezet és egészség javítására, akár mint más idevágó tervek részeit (mint a helyi
Agenda 21-ek vagy az Egészséges Város Akciótervek), akár külön. Ezeket lehetőleg a
meglévő szervek dolgozzák ki, és tervezzék őket jól látható környezetegészségügyi javulás
elérésére.

25. Minden egyes országunkban meg fogjuk határozni azokat a mechanizmusokat – az
állami szektor szervezeteit, a közösségi csoportokat és az NGO-kat bevonva, de nem
kizárólag ezekre építve –, amelyekkel fejleszthetők a megfelelően irányított helyi
környezetvédelmi és egészségügyi projektek, adatgyűjtő és monitor rendszerek alakíthatók ki,
valamint oktatási és információcsere-programok dolgozhatók ki a helyi végrehajtás
ágazatközi megközelítéseinek alternatíváiról. Ezeknek a mechanizmusoknak támogatniuk kell
az EGÉSZSÉG21-ben és az Agenda 21-ben szereplő egészségügyi kérdéseket is.

26. Javasoljuk, hogy az Európai Környezet és Egészség Bizottság (EEHC) támogassa a
WHO és más megfelelő szervezetek lépéseit annak érdekében, hogy:

(a) szakmai politikai tanácsadást és útmutatást nyújtsanak helyi környezet- és
egészségügyi kezdeményezések megvalósításához;

(b) mérjék fel a szükségleteket, és azok alapján készítsenek további tájékoztató és
gyakorlati útmutató kiadványokat a helyi környezet és egészség projektek
megvalósítói számára a következő kérdésekben: 
- a közösség bevonásának erősítése a helyi megvalósítás során;
- a magánszektor és a pénzintézetek szerepe a helyi megvalósításban; 
- adatgyűjtés és a helyi szükségletek felmérése. 
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Környezet-egészségügyi kutatás Európában

27. Üdvözöljük az Európai Tudományos Alapítvány (ESF) által az EC-vel és a WHO-val
együttműködésben kidolgozott “Környezet-egészségügyi kutatás Európában” című
dokumentumban szereplő javaslatokat. Ezt az ebben a Nyilatkozatban meghatározott
prioritási területekre irányuló páneurópai, integrált és összehangolt kutatási erőfeszítések
egyik alapjaként fogjuk felhasználni. 

28. Elismerjük a legmegbízhatóbb és a legjobb minőségű kutatás, mint döntéshozatalt
támogató eszköz szükségességét. Bátorítani és támogatni fogjuk az EC-t, az ESF-et és a
WHO-t, valamint más, a témában érintett nemzetközi szervezetet együttműködésük ilyen
irányú fejlesztésében. Egy ilyen intézményközi együttműködés elősegítené a
környezetegészségügyi kutatásokkal kapcsolatos páneurópai egyeztetéseket és összehangolt
cselekvést. Buzdítani fogjuk a témában érintett nemzeti testületeinket a fent említett
dokumentumban javasolt kutatások megvalósítására.

29. Elismerjük, hogy sem a politikák, sem az egyének viselkedésmódja nem veszi
megfelelően figyelembe a környezet és az egészség közti kapcsolatot. Felszólítjuk a kutatókat
arra, hogy vizsgálják meg ezt a hiányosságot és alakítsák ki a leküzdését célzó módszereket.

Az információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezet-egészségügyi kérdésekben

30. Megerősítjük elkötelezettségünket amellett, hogy környezeti és egészségi kérdésekben
hatékony hozzáférést biztosítunk az információkhoz a lakosság számára, javítjuk a
lakossággal való kommunikációt, biztosítjuk a lakosság szerepét a döntéshozatalban, valamint
lehetőséget nyújtunk az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Melegen üdvözöljük az
“Információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és az igazságszolgáltatáshoz való jog
környezet-egészségügyi kérdésekben” című dokumentumot, és javasoljuk megfontolását és
további mérlegelését többek között az Århusi Egyezmény Részes Országai számára.

31. Kérjük a WHO-t, hogy tárja fel az információkhoz, a közösségi részvételhez és az
igazságszolgáltatáshoz fűződő jogok erősítésének lehetőségeit az egészségügy területén.

32. Elismerjük, szükség van arra, hogy a nyilvánosság könnyűszerrel, alacsony költségek
mellett és kellő időben hozzájusson a kiváló minőségű környezeti és egészségügyi
információkhoz. Tudatában vagyunk annak, hogy az elektronikus információs technológiák
drámaian megnövelik az ilyen hozzáférés lehetőségét, és elismerjük, hogy sok
kulcsfontosságú szervezet, beleértve, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetét
(FAO), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (OECD), az ENSZ EGB-t, az
UNEP-et, UNDP-t, az Európai Közösséget (az EC és az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) révén) és a WHO-t – a civil szervezetekkel együttműködve – már tesz
ilyen irányú erőfeszítéseket. E célkitűzés támogatására kérjük az EEHC-t, hogy az NGO-k
képviselőit mind környezetvédelmi, mind egészségügyi oldalról bevonva tegyen lépéseket
egy átfogó, könnyen hozzáférhető, környezeti és egészségi adatbázis-hálózat kifejlesztésére,
szükség szerint bevonva a környezeti és egészségügyi információk legfontosabb szolgáltatóit
és felhasználóit. Szorgalmazzuk továbbá, hogy a kormányok és a nemzetközi szervezetek e
célkitűzést építsék be információs politikáikba.
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33. Felkérjük a WHO-t, hogy a média képviselőinek, a környezetegészségügyi
szakembereknek, az NGO-knak és a kockázatbecslésben és kommunikációban fontos egyéb
partnereknek a  bevonásával alakítson munkacsoportot a kockázat-kommunikációra
vonatkozó irányelvek kidolgozására, figyelembe véve az e területen folyó nemzetközi munkát
és az elővigyázatosság elve szigorú alkalmazásának szükségességét a kockázatbecslésben;
valamint alakítson ki a megelőzést még inkább előtérbe helyező, kezdeményező hozzáállást a
kockázatokkal kapcsolatosan; és ezekről készítsen jelentést a következő Környezet és
Egészség konferencia számára.

34. Elhatározzuk, hogy előmozdítjuk az Århusi Egyezmény elveinek alkalmazását a
környezettel és egészséggel kapcsolatos nemzetközi döntéshozatali folyamatokban.5
Javasoljuk az NGO-k hatékony részvételi lehetőségének biztosítását a jelentős környezeti
vagy egészségi vonatkozású dokumentumok nemzetközi szervezetek által történő
előkészítésében.

Az egészség, környezet és biztonság kezelése

35. Méltányoljuk és tudomásul vesszük “A helyes gyakorlat megvalósításáért az ipari és
más vállalatok egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági menedzsmentje területén” című
dokumentumot és elismerjük a magunk és az érdekeltek szerepét célkitűzéseinek
megvalósításában. Köszönetünket fejezzük ki a lengyel kormánynak, amiért irányította a
dokumentum kidolgozását, és holisztikus, az érdekelteket bevonó megközelítését, a helyes
gyakorlat valamennyi típusú vállalkozásban való elterjesztésére irányuló nemzeti politikák
értékelésének, megerősítésének vagy megteremtésének alapjaként fogjuk számításba venni.

36. Elismerjük a népegészségügyi szükségletek és célok érdekében hozott munkahelyi
intézkedések fontosságát, valamint a dolgozók azon jogát, hogy az ezekkel az intézkedésekkel
kapcsolatos döntéshozatalban részt vegyenek. Elő fogjuk mozdítani az egészség-, környezet-
és biztonságkezelés helyes vállalati gyakorlatát, együttműködve az országainkban
tevékenykedő érdekelt felekkel, a helyi hatóságokkal, a végrehajtó szervekkel, a vállalkozói
körökkel (beleértve a kis és közepes méretű vállalatokat), a szakszervezetekkel, NGO-kal,
társadalom- és magán biztosító intézetekkel, oktatási és kutatási intézményekkel, auditáló
szervekkel, valamint azokkal, amelyek megelőző szolgáltatásokat nyújtanak. E célból az
egészséggel és biztonsággal kapcsolatos jelenlegi szabályozási kereteket és gazdasági
értékeléseket, amennyiben szükséges, erősíteni kell, amihez kiegészítő intézkedésként,
önszabályozó mechanizmusokat (önkéntes kezdeményezéseket és megállapodásokat) kell
alkalmazni. Felkérjük a WHO-t, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet, hogy együttes
munkával támogassák a tagországok fejlesztő munkáját a népegészségügyet is előmozdító
környezetvédelmi gyakorlat valamennyi érdekelt fél bevonásával történő megvalósításában,
valamint alakítsanak ki szoros együttműködést az Európai Bizottsággal, hogy támogassák az
Európai Uniós tagságra pályázó országokat kötelezettségeik teljesítésében.

37. Elismerjük a dolgozók azon jogát és igényét, hogy tájékoztatást kapjanak a
munkahelyi foglalkozási és környezetegészségügyi kockázatokról, valamint a lakosság azon
jogát és igényét, hogy tájékoztatást kapjon a vállalatok tevékenységéből származó

                                                          

5  Törökország fenntartással él e mondattal szemben
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veszélyekről, melyek a közösségeket érintik. Ki fogjuk alakítani, illetve megerősítjük a
vállalati egészség-, környezet- és biztonságkezeléssel és teljesítményekkel kapcsolatos
információs rendszereket, hozzáférhetővé téve őket a munkáltatók, az alkalmazottak számára
éppúgy, mint a nemzeti és a külföldi befektetők részére.

38. Felkérünk valamennyi érintett kormányközi szervet és nemzetközi szervezetet, hogy
mozdítsák elő az egészség-, környezet- és biztonságkezelés holisztikus koncepcióit
vállalatoknál, mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinteken, az elővigyázatosság és a
fokozatosság megközelítését alkalmazva.

A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségügyi
hatásai Európában

39. Elismerjük, hogy a globális éghajlati rendszer és a sztratoszférikus ózonréteg ember
által gerjesztett változásai egy sor súlyos egészségi kockázatot okoznak, valamint potenciális
veszélyt jelentenek a gazdasági fejlődésre és a társadalmi-politikai stabilitásra. Valamennyi
ország részéről sürgős cselekvésre van szükség ezeknek a környezeti változásoknak a lehető
legnagyobb mértékű csökkentésére és megakadályozására, az európai népesség
éghajlatváltozásnak és megnövekedett ibolyántúli sugárzásnak való kitettsége, és az ebből
következő egészségi kockázatok korlátozására a következő évtizedekben.

40. Üdvözöljük és támogatjuk “A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai
egészségügyi hatásai Európában” című dokumentum következtetéseit és ajánlásait és
javasoljuk egy európai méretű, intézményközi hálózat létrehozását, amely figyelemmel kíséri,
kutatja és áttekinti az éghajlatváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségi
hatásait, megelőzési, mérséklési és alkalmazkodási politikákat dolgoz ki és támogat, valamint
meghatározza a specifikus kutatási prioritásokat ezen a területen. Felkérjük a WHO/ECEH-t,
hogy lássa el a hálózat koordinátori feladatait, az Éghajlati Feladatok Szervezetközi
Bizottságának a WHO Közgyűlése által 1998-ban elfogadott globális programja részeként,
valamint kapcsolja össze más idevágó globális programokkal, mint amelyek az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezményből vagy az ózonréteget károsító anyagokról szóló
Montreáli Jegyzőkönyvből erednek. 

41. Támogatni fogjuk a környezeti indikátorokban, az egészségre gyakorolt hatások bio-
indikátoraiban és Európa népessége egészségi állapotában bekövetkező változások
monitorozási és értékelési rendszereinek meghatározását, kidolgozását, szabványosítását,
értékelését és széleskörű alkalmazását. Ezeket a rendszereket össze kell hangolni a globális
monitorozási tevékenységekkel. 

42. A szükségleteknek megfelelően fejleszteni fogjuk kapacitásainkat nemzeti
egészségügyi hatásvizsgálatok lefolytatása érdekében, azzal a céllal, hogy meghatározzuk a
lakosság és lakosságcsoportok érzékenységét, és biztosítani fogjuk a szükséges ismeretátadást
a tagországok között. A vizsgálatok eredményeit az Éghajlatváltozással Foglalkozó
Kormányközi Testület soron következő, harmadik értékelő jelentéséhez fogjuk rendelkezésre
bocsátani lehetséges megfontolásra. 

43. Folyamatosan át fogjuk tekinteni azokat a társadalmi, gazdasági és technikai
megelőzési, mérséklési és alkalmazkodási lehetőségeket, amelyek az éghajlatváltozás és a
sztratoszférikus ózon csökkenése okozta kedvezőtlen egészségi hatások mérséklésére
rendelkezésre állnak. Támogatni fogjuk nemzeti hatásvizsgálatok alapján álló megelőzési,
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mérséklési és alkalmazkodási stratégiák megvalósítását, például a felügyeleti tevékenységek
erősítésével, megfelelő lakossági felvilágosítással, különös tekintettel a veszélyeztetett
csoportokra.

A környezetvédelem és egészségügy gazdasági perspektívái

44. Elismerjük, hogy számos ágazat politikája befolyásolja a környezetegészségügyet, és
hogy a közgazdasági elemzések világos kategóriákban fejezik ki a költségeket, így arra kell
ösztönzi a döntéshozókat, hogy figyelembe vegyék azokat. Elismerjük továbbá, hogy a
közgazdasági elemzés segíti a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos prioritások megállapítását
az intézkedések költséghatékonyságának vizsgálata révén. Emlékeztetünk azonban arra, hogy
egyes kockázatok foka, valamint a közgazdasági értékelések terén maradnak még
bizonytalanságok, ezért újra megerősítjük elkötelezettségünket az elővigyázatosság elve
mellett. Megerősítjük a közgazdasági eszközök szerepét, mint olyan politikai eszközökét,
amelyek hatékonyan járulnak hozzá az egészség és a környezet javításához, és elismerjük,
hogy lehetőség van nagyobb mértékű hasznosításukra.

45. A szükségleteknek megfelelően fejleszteni fogjuk közgazdasági elemző
kapacitásainkat annak érdekében, hogy ezt az eszközt kötelezettségvállalásaink teljesítését
célzó erőfeszítések szolgálatába állítsuk, különösen pedig, hogy erősítsük nemzeti, stratégiai
környezeti hatásvizsgálati rendszereinket, hogy magukba foglalják az egészségi
megfontolásokat is, és hogy biztosítsuk a környezeti és egészségi szempontok integrálását a
politikákba (21.(a) pont). Elő fogjuk segíteni a környezeti és egészségi költségek teljes
internalizálását, és az ennek elérését célzó stratégiák kidolgozását.

46. Örömmel fogadjuk a "A környezetvédelem és egészségügy gazdasági perspektívái"
című dokumentum végén lefektetett cselekvési alapelveket és felkérjük az illetékes
szervezeteket (beleértve az OECD-t, az UNDP-t, az UNEP-et, az ENSZ EGB-t, a WHO-t és a
Világbankot), hogy

(a) környezet- és egészség-gazdaságtani együttműködésük erősítése érdekében vegyék
fontolóra ezeket az alapelveket;

(b) a környezeti és egészségi szempontokat, kapcsolódva a gazdasághoz, integrálják jobban
működésükbe és fejlesztési tevékenységeikbe.

47. Felkérjük az EEHC-t, hogy támogassa ezen erőfeszítések összehangolását, és
kötelezettséget vállalunk az aktív részvételre, valamint annak biztosítására, hogy az illetékes
szereplők a megkívánt segítséget és elkötelezettséget nyújtják.

A gyermekek egészsége és a környezet

48. Elismerjük a gyermekek és a reprodukciós egészség környezeti veszélyekkel szembeni
különleges sebezhetőségét. Eltökéltek vagyunk olyan politikák kialakítására és akciók
megvalósítására, amelyek biztonságos környezetet nyújtanak a gyermekeknek mind a születés
előtti, mind a születést követő fejlődés során a lehető legmagasabb szintű egészség elérésére.
Hatásos intézkedéseket fogunk hozni a WHO céljainak gyors megvalósítására, annak
érdekében, hogy javuljon a gyermekek egészsége, és hogy megállítsuk bizonyos gyermekkori
betegségek aggasztó trendjeit a régió egyes területein. Ebből a célból tagországaink számára
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kialakítandó politikák és cselekvés kereteként támogatjuk a Nyolcak környezetvédelmi
vezetőinek 1997. évi nyilatkozatát “A gyermekek környezet-egészségügyéről”.

49. Elismerjük, hogy mind a társadalmi, mind a fizikai környezet befolyásolja az
egészséget, a magatartást és a gyermekek szociális és személyiség-fejlődését. Kiállunk a
megelőzés-irányultságú politikák és cselekvés kialakítása mellett, beleértve az oktatást, mint a
leghatásosabb eszközt, ami megvédi a gyermekeket, az egészséget veszélyeztető környezeti
hatásoktól.

50. Kezdeményezéseket fogunk kialakítani tagországainkban arra, hogy minden idevágó
programban kapjon nagyobb hangsúlyt annak szükségessége, hogy megelőzzük a gyermekek
környezeti veszélyeknek való kitettségét. Ennek érdekében jóváhagyjuk “A gyermekek
egészsége és a környezet” című dokumentumban meghatározott prioritási területeket,
politikákat fogunk kialakítani, valamint intézkedéseket és népegészségügyi beavatkozásokat
megvalósítani ezeken a területeken. Kérjük az EEHC-t, hogy határozzon meg módszereket és
mechanizmusokat a következőkre:

(a) az információk és tapasztalatok cseréjének előmozdítása régió-szerte az asztma és az
allergiás betegségek kutatása, valamint megelőzési stratégiáik megvalósításának
vonatkozásában; 

(b) az információ- és tapasztalatcsere lehetővé tétele és támogatása a gyermekkori balesetek
és sérülések megelőzését célzó népegészségügyi beavatkozások megvalósítása terén;

(c) népegészségügyi beavatkozások kidolgozása és megvalósítása a dohányzás, valamint a
környezeti dohányfüst hatásainak megelőzése érdekében, különösen annak révén, hogy a
tagállamokat a globális és regionális Dohányzásmentes Kezdeményezésben való
részvételre ösztönzik; 

(d) az elővigyázatosság elve alapján közegészségügyi intézkedések támogatása és bátorítása
olyan területeken, ahol növekszik az aggodalom a környezeti hatások gyermekek
egészségére gyakorolt következményei miatt;

(e) annak kidolgozása, hogy a gyermekek különleges szükségletei hogyan hangsúlyozhatók
és helyezhetők előtérbe a NEKAP folyamat és más megfelelő nemzeti programok
keretében;

(f) hatékony évenkénti monitorozó és a teljes régióra kiterjedő helyzetjelentési
mechanizmusok kifejlesztése, a gyermekek egészségi állapota és a megfelelő környezeti
feltételek fő indikátorai alapján.

51. Mindezeket rögzítve kérjük az EEHC-t, hogy egészében vegye figyelembe a más
nemzetközi és regionális testületek (mint például az UNEP, az ENSZ Gyermekalap
(UNICEF), az Európai Közösség (az EC-n és az EEA-n keresztül), WHO és más nemzetközi
szervezetek és NGO-k) által már elvégzett munkát. Kifejezzük készségünket arra, hogy
együttműködünk az információ- és tapasztalatcserében egy koordináló mechanizmus
közvetítésével, és segítjük egymást a politikák kialakításában és a népegészségügyi
beavatkozások megvalósításában.
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A Környezet és Egészség folyamat jövője

Az Európai Környezet és Egészség Bizottság szerepe

52. Méltányoljuk az Európai Környezet és Egészség Bizottság (EEHC) hasznosságát a
Helsinki Nyilatkozat 23. pontjában megjelölt, az Európai Környezetegészségügyi
Akciótervvel kapcsolatos célok elérése tekintetében, és elismerjük sikereit. Ezért
elhatároztuk, hogy az EEHC, mint tanácsadó testület további öt éven át folytassa
tevékenységét 1999 július 1-től. Továbbra is megfelelőnek tartjuk az EEHC-nek a Helsinki
Nyilatkozat 27. pontjában megjelölt hatáskörét, a következő három feladattal kiegészítve,
amelyekre az itt, Londonban hozott döntéseink véghezviteléhez lesz szükség:

• a környezetvédelmi és az egészségügyi miniszterek által a Londoni Konferencián
elhatározott akciók végrehajtásának figyelemmel kísérése, előmozdítása, támogatása;

• az együttműködés és koordináció elősegítése a társ-szervezetekkel és a kapcsolódó
folyamatokkal, különös tekintettel a Környezetet Európának és a Környezet és
Egészség folyamatok közti kapcsolatra;

• a Környezet és Egészség folyamat továbbfejlesztése Európában a partnerség és
ágazatköziség előmozdításával és támogatásával a fenntarthatósághoz vezető
környezet és egészség terület minden szintjén.

53. Az EEHC munkájában nagyobb átláthatóságra kívánunk biztatni. Egyetértünk azzal,
hogy az EEHC tagsága bővüljön ki a fontosabb csoportok – ide értve az NGO-k, helyi
önkormányzatok, üzleti körök, szakszervezetek, környezetvédelmi és egészségügyi
szakemberek – hat képviselőjével, akiket megfelelő szervezeteik jelölnek. Tudomásul vesszük
az EEHC munkamódszerét és titkársági szervezetét, melyeket a konferenciánkra készített
jelentése rögzít.

Elkötelezettség a partneri viszony mellett

54. Megerősítjük a korábbi konferenciáinkon vállalt partneri viszony melletti
elkötelezettségünket. Felkérjük az EEHC-t, hogy folytassa a partneri viszony
továbbfejlesztését a Környezet és Egészség folyamatban, az alább meghatározottak szerint.
55. Folytatni fogjuk az együttműködést valamennyi EEHC tagszervezettel és egyéb
európai és globális szervezetekkel és folyamatokkal. A nemzetközi közösséggel folytatott
partneri viszonynak a következőkre kell kiterjednie:
(a) erősödő együttműködés és az idevágó nemzetközi tevékenységek fokozódó

összehangolása, beleértve az intézményközi megállapodások ösztönzését az erőfeszítések
korszerűsítésére és a hatékonyság növelésére, valamint a Környezet és Egészség és a
Környezetet Európának folyamatok szoros összehangoltságának biztosítására;

(b) a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi szervezetekkel való hatékony együttműködés
előmozdítása a globalizáció korában jelentkező környezeti gondok minimalizálása
érdekében; 

(c) információ-csere más régiók környezeti és egészségügyi folyamataival;
(d) kapcsolattartás a tudományos közösséggel, különösen kutató szervezeteivel, felismerve,

hogy egy gyorsan változó világban élünk, és ezért szükség van a környezeti és egészségi
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ügyekben való előrelátásunk fejlesztésére és a jövőbeni fejlődés előrejelzésére, valamint
a már azonosított problémák kezelésére.

56. Az Európai Környezet és Egészség Központot (ECEH) első konferenciánk (Frankfurt,
1989) után hozták létre. A Központ a régió számára gyakorlati szaktudás forrásaként, és a
hatékony, bizonyítékokon alapuló környezet- és egészségpolitikák azonosításához
tudományos segítség forrásaként szolgált. Rendkívül hálásak vagyunk elsősorban
Olaszország, Hollandia és Franciaország által az ECEH részére nyújtott támogatásért. Az
ECEH-vel fenntartott partneri kapcsolatnak a következőkre kell kiterjednie: 
(a) annak biztosítása, hogy az ECEH továbbra is eredményes szerepet tölt be, bővíti

kapacitásait, különösen azon akciók megvalósítása tekintetében, amelyekről ezen a
konferencián egyeztek meg;

(b) több tagállam és a WHO ösztönzése az ECEH-nek nyújtandó pénzügyi támogatás
megosztására.

57. Erősíteni kívánjuk a szolidaritást, különösen fel kívánjuk tárni és hatékonyan kezelni a
régió országai között a környezeti és egészségi állapotban meglevő különbségeket. A
tagállamokkal fenntartott partneri viszonynak a következőkre kell kiterjednie: 
(a) a közép- és kelet-európai (KKE) országok, valamint az újonnan függetlenné vált

országok támogatása a környezeti és az egészségi hasznok maximalizálása érdekében,
különösen kapacitásaik kiépítése és a szabályozási rendszereik reformjának támogatása
révén, beleértve a több KKE ország EU csatlakozási folyamatának részét képező
környezeti és egészségi közösségi vívmányok átvétele programjának kialakítását és
megvalósítását;

(b) “alulról felfelé” haladó megközelítési mód, amelyben a tagországok határozzák meg a
nemzetközi tevékenységek prioritásait, és elkötelezettek azok megvalósítására; 

(c) a szubregionális együttműködés előmozdítása, a NEKAP-ok kidolgozása és végrehajtása
tekintetében olyan sikeres modellekre építve, mint a Visegrádi, Északi/Balti, Közép-
ázsiai és a Szófiai Csoport valamint más országok közötti együttműködés, mint amilyen
az Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország közötti, a dél-kaukázusi régióban;

(d) az információk megosztása és a tudományos, műszaki és gazdasági ügyek jobb
megértésének előmozdítása, innovatív és hatékony politikák alapjaként;

(e) a NEKAP-ok partneri viszonyban történő megvalósításának programja tovább folytatása,
úgy, ahogy azt ebben a Nyilatkozatban kitűzték és ahogy azt az EEHC összehangolta.

58. Méltányoljuk azt a kiterjedt tevékenységet, amely helyi szinten folyik a környezet és
az egészség védelme érdekében, az Egészséges Városok hálózat, a helyi Agenda 21 és sok
más hálózat és kezdeményezés révén. Nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a helyi szintű
tevékenységek erősítésére, a rendelkezésre álló szakértelem és tapasztalat teljes mértékű
hasznosítására. A helyi szervekkel fenntartott partneri kapcsolatnak a következőkre kell
kiterjednie: 
(a) a helyi kormányzatok, az egészségügyi és más helyi hatóságok támogatásának és

képviseletének előmozdítása a Környezet és Egészség folyamatban és más idetartozó
nemzetközi tevékenységekben; 

(b) a NEKAP és Agenda 21 célok elérésére irányuló helyi kezdeményezések támogatása. 

59. Elismerjük azt az értéket, amelyet a nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) és a
társadalom tagjainak hozzájárulása képvisel a környezeti és egészségi ügyekben, és külön
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üdvözöljük az NGO-k jelen konferencia előkészítésében nyújtott segítségét, valamint
részvételét. Az NGO-kal folytatandó partneri viszonynak a következőkre kell kiterjednie:
(a) az NGO-részvétel előmozdítása a Környezet és Egészség folyamat jövőbeni

fejlesztésében, valamint annak a hozzájárulásnak a maximalizálása, amit az NGO-k és a
társadalom tagjai nyújthatnak azokhoz az akciókhoz, amelyeket e folyamat indít el;

(b) a társadalmi részvétel, az információkhoz való hozzáférés és az igazságszolgáltatáshoz
való hozzáférés, mint átfogó prioritás előmozdítása, összhangban az ENSZ EGB 1998.
évi Århusi Egyezményével 6;

(c) annak biztosítása, hogy az NGO-k részt tudjanak venni az ezen a konferencián elfogadott
akciókra tett kötelezettségvállalások megvalósításában, és az előrehaladás rendszeres és
átlátható vizsgálatában.

60. Elismerjük, hogy a gazdasági tevékenységek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a
környezethez és az egészséghez, csakúgy, mint a társadalmi és a gazdasági fejlődéshez. Az
üzleti körökkel, iparral, szakszervezetekkel, a magán és állami szektor vállalataival
kialakítandó partneri viszonynak a következőkre kell kiterjednie:

(a) erőfeszítéseink támogatása annak a meglévő ismeretanyagnak és kapacitásnak a
nagyobb mértékű hasznosítására, amellyel a gazdasági ágazatok gyakran
rendelkeznek; 

(b) a gazdasági ágazatok részvételének előmozdítása a Környezet és Egészség
folyamatban. 

61. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy partneri viszonyban dolgozunk az e
Nyilatkozatban lefektetett akciók megvalósításáért. Hangsúlyozzuk az eredmények
monitorozásának fontosságát, és felkérjük az EEHC-t, hogy negyedik konferenciánkon
terjesszen elő naprakész áttekintést Európa környezeti és egészségi helyzetéről. Elismerjük,
hogy sok tennivaló marad még azoknak a feladatoknak a megoldásában, amelyeket a
környezet romlása okoz az Európai Régióban élők egészségében. Úgy véljük, hogy folytatni
kell közös erőfeszítéseinket, hogy tovább építsünk ezen cél irányában elért eddigi
eredményekre.

62. Megerősítjük a globális és regionális egyezményekkel és kötelezettségekkel
kapcsolatos támogatásunkat, és hajlandóságunkat fejezzük ki további alkalmas nemzetközi
jogi eszközök kidolgozásának megfontolására, amelyek könnyebbé tehetik az általunk itt
elhatározott akciók közös megvalósítását az illetékes nemzetközi szervezetekkel.

A tovább vezető út

63. Együtt fogunk működni minden illetékes nemzetközi szervezettel a jelen
Nyilatkozatban megegyezés szerinti cselekvések előre vitelében és a Környezet és Egészség
folyamat lendületének fenntartásában. Megígérjük, hogy ehhez politikai támogatást, valamint,
a rendelkezésünkre álló keretek között szakmai és pénzügyi hozzájárulást fogunk nyújtani.
Véleményünk szerint a Környezetet Európának miniszteri konferenciákkal való
összehangoltságnak a lehető legszorosabbnak kell lennie, és örömmel fogadjuk azt a döntést,

                                                          

6 Törökország fenntartással él ezzel az alponttal kapcsolatban.
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Rt Hon Tessa Jowell ,
parlamenti képviselő
közegészségügyi államminiszter
Egyesült Királyság

Rt Hon Michael  Meacher,
parlamenti képviselő
környezetvédelmi miniszter
Egyesült Királyság

Lord Whitty  of  Camberwell
környezet, közlekedés és vidék ágazati parlamenti
helyettes államtitkár
Egyesült Királyság

Dr J.E.  Asvall
európai regionális igazgató
Egészségügyi Világszervezet

amely szerint a legközelebbi ilyen konferenciát Ukrajnában rendezik meg, 2002-ben7.
Ugyancsak örömmel fogadjuk, és hozzájárulási hajlandóságunkat fejezzük ki a „Rio plusz
tíz” konferenciához, amelyet 2002-ben rendeznek meg.

64. Az NGO-k képviselői és más fontos csoportok Európa különböző térségeiből vettek
részt találkozónkon, annak előkészítő folyamatában és adták értékes hozzájárulásukat.
Örömmel fogadjuk az Egészséges Bolygó Fórum munkáját, amelyet e tanácskozással
egyidejűleg tartanak, valamint a tagországok, az NGO-k és a fontosabb csoportok között
egyre szorosabbá váló munkakapcsolatokat, amit e fórum megtestesít. Folytatni és erősíteni
kívánjuk ezt a munkakapcsolatot. Érdeklődéssel figyeljük az Egészséges Bolygó Fórum
eredményeit és kérjük az EEHC-t, alaposan vegye fontolóra valamennyit és tegyen
ajánlásokat egy alkalmas válaszra következő éves jelentésében. 

65. Kérjük az EEHC-t, hogy adjon évente jelentést a WHO Európai Regionális
Bizottságának és az ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottságának

• eredményeinkről és a nagyobb erőfeszítést igénylő területekről;

• tevékenységéről, munkatervéről és költségvetési igényeiről.

66. Felkérjük továbbá az EEHC-t, hogy – a WHO Európai Regionális Bizottságán és az
ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottságán keresztül – 2002 folyamán terjesszen részletes
javaslatokat valamennyi tagállam elé a 2004-ben, Magyarországon megrendezendő negyedik
Környezet és Egészség Konferencia napirendi pontjaira. 

London, 1999. június 18.

                                                          

7 A kiadó megjegyzése: A konferencia 2003-ban, Kievben kerül megrendezésre.
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1. számú melléklet

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Az Európai Bizottság üdvözli azon dokumentumokat, amelyek a harmadik Környezet és
Egészség Miniszteri Konferencián bemutatásra és elfogadásra kerültek.

Az új, A Határokat Átszelő Vízfolyások és a Nemzetközi Tavak Védelméről és Használatáról
szóló 1992. évi Egyezményhez kapcsolódó Jegyzőkönyv, amely az Egyezmény Részes
Országai, a UN/ECE és WHO közreműködésével készült, jelentős előkészületeket tesz a
vízzel összefüggő betegségek csökkentése érdekében.

A Közlekedésről, Környezetről és Egészségről szóló Karta célja, hogy biztosítsa a jobb
együttműködést az egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési szektor között, valamint
lehetővé tegye az egészségnek, mint elsőbbséget élvező szempontnak figyelembe vételét a
közlekedési politikában.

A Miniszteri Nyilatkozat kidolgozza a jövőbe vezető utat és kinyilvánítja a konferencia
minden témájához kapcsolódó elkötelezettséget, mint pl. lakosság részvétele, klímaváltozás,
gazdasági lehetőségek, a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramok (NEKAP-ok)
bevezetése és a kutatások.

A Bizottság határozottan támogatja a dokumentumokban foglalt előremutató célokat, de
jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy adoptálja, vagy aláírja a Konferencia dokumentumait.
Ugyanakkor nyomatékosítani kívánja az aláírás lehetőségét egy későbbi fázisban, amely
megfontolás tárgyát képezi. Ez alatt a Bizottság folytatja az aktív munkát a nemzetközi
szervezetekkel, különösen a WHO-val ezen célok, valamint az egészséges és biztonságos
környezet magasabb szintű megvalósításának előmozdítására. 
A Bizottság jövőbeni munkája során, illetékességén belül, figyelembe kívánja venni a
dokumentumokban elindított kezdeményezéseket.
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A Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciát az Egészségügyi
Világszervezet Európai Regionális Irodája szervezte együttműködve az Európai
Közösségek Bizottságával és az Egyesült Királyság Kormányával.

A szervezők hálás köszönetüket fejezik ki a pénzügyi és személyi támogatásért a
vezető országoknak, amelyeket a „Cselekvés melletti elkötelezettség” c. szakasz
különálló részeiben már megemlítettünk, ill. Dániának, Finnországnak,
Németországnak, Írországnak, Olaszországnak, Lettországnak, Máltának,
Hollandiának, Szlovéniának, Svájcnak, Ukrajnának és az Amerikai Egyesült
Államoknak, csakúgy, mint az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának
(UNECE), az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP), az Európai
Környezetvédelmi Ügynökségnek, az ENSZ Egyesült Királysági Környezeti és
Fejlesztési Bizottságának, az Európai Vegyipari Tanácsnak, a Procter &
Gamble-nek és a UCB Allergológiai Intézetének.

Minden jog fenntartva az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Irodájának. Mindamellett a dokumentum szabadon ismertethető, kivonatolható,
sokszorosítható vagy fordítható, de el nem adható és kereskedelmi célokra nem
használható. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Közösségek
Bizottságának emblémája védelem alatt áll. Engedély nélkül nem használható
sem a dokumentum fordításán, sem pedig bármely sokszorosított példányán. A
Regionális Iroda örömmel fogadja bármely fordítás 3 példányát.

További információért kérem, forduljon az Európai Környezet és Egészség
Bizottság (EEHC) titkárságához:
Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodájának Környezet és
Egészség Osztálya
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen, Denmark.
Tel.: +45 39 17 12 89,
Fax: +45 39 17 18 90.

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


