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Az Európai Unió Környezet és Egészség Stratégiájáról 
 

2003 június 13-án az Európai Unió Bizottsága a Tanács elé terjesztette az “Európai Környezet 

és Egészség Stratégia” című közleményét. A Stratégia célja a környezeti tényezők által kiváltott 

betegségteher csökkentése az Európai Unió tagországaiban, az újonnan kialakuló, egészséget 

fenyegető környezeti tényezők felismerése és megelőző intézkedések kidolgozása, valamint a 

környezetpolitikai elvek kialakítása során a hatékonyság növelése a régióban. 

A Bizottság a 2004-től 2010-ig tartó, 6 éves időintervallumot felölelő Akció Programot készíti 

elő, amivel hozzájárul a küszöbön álló, a környezet és egészség jegyében megrendeztendő Pán-

európai Miniszteri Konferenciához, ami 2004 júniusában Budapesten kerül megrendezésre “A 

gyermekeink jövője” címmel. Ezen a konferencián az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai 

régiójához tartozó 52 tagországnak egészségügyi és környezetvédelmi miniszterei vesznek részt. 

A Tanácsot felkérték a javaslatok megvalósításával kapcsolatos folyamatokban való részvételre. 

A Tanács megállapításait összefoglaló dokumentum hat fejezetből épül fel, amelyekben az 

Európai Unió Tanácsa feleleveníti az előzményeket; felhívja a figyelmet a legfontosabb feladatok és 

problémák jelentőségére; üdvözli a Stratégiát, valamint a környezet és egészség fejlődését szolgáló 

eszközöket; kihangsúlyozza az együttműködés, a hatékonyság növelésének és az irányelvek 

kialakításának szükségességét; valamint felhívja a Bizottság és a tagországok figyelmét az Akció 

Terv és a Stratégia megvalósítása során a széleskörű részvétel fontosságára.  

 

I. Az összefoglaló első részében a Tanács feleleveníti az előzményeket. 

Megemlíti, hogy az Amszterdami Egyezmény szerint biztosítani kell az emberi egészség 

megfelelő védelmét minden szintű közösségi szabályozás megalkotásása és tevékenység  

gyakorlása során, valamint a Közösség környezeti politikájának hozzá kell járulnia az emberi 

egészség védelméhez és a regionális vagy globális léptékű környezeti problémákkal foglalkozó 

nemzetközi szintű intézkedések meghozatalához. A célok tervezése során az elővigyázatosság 

elvének kell érvényesülnie elsősorban.   

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ”környezetegészség” meghatározása magába foglalja 

“mind a vegyi anyagok, sugárzások és néhány biológiai tényező közvetlen egészségre gyakorolt 

hatásának következményeit és a tágabb fizikai, pszichológiai, szociális és esztétikai környezetet, 

beleértve a lakás-, városfejlesztési, terület- és talajhasználati, közlekedési körülményeket”1. 

Az EU Hatodik Környezeti Akció Programjának céljai közé tartozik a lakosság magas 

életszínvonalának és a szociális jólét biztosítása egy olyan környezet kialakításával, ahol az emberi 

egészségben és a környezetben nem esik kár szennyzés miatt.  

A népegészségügy területén folyó közösségi program  - amely 2003-tól 2008-ig tart -  széles 
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körű tevékenységei és támogató intézkedései között felhívja a figyelmet a közösségi politikán 

keresztül az egészség védelmére és a betegségek, járványok megelőzésére. 

Az Európai Unió kutatást és technológiai fejlődést támogató többéves keretprogramja határozott 

lépéseket fogalmaz meg a környezet és egészség területén. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 

közösségi stratégia elősegítheti a környezeti és egészségügyi vonatkozások területi döntéshozásba 

történő integrációját. 

1989-ben Frankfurtban nagyon fontos nemzetközi folyamat vette kezdetét, ahol az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) európai régiójának környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei 

megalkották a Környezet és Egészség Európai Chartá-ját, majd 1994-ben Helsinkiben és 1999-ben 

Londonban további célkitűzésekkel egészítették ki, többek között a Nemzeti 

Környezetegészségügyi Akcióprogrammal (NEKAP). A közelgő, környzet és egészség jegyében 

2004 júniusában Budapesten megrendezendő Pán-európai Miniszteri Konferencia képviseli a 

következő mérföldkövet ebben a folyamatban “Gyermekeink jövője” címmel. 

A környezet és az egészség fogalma a globális teendők tekintetében nagy hangsúlyt kap, erre utal 

a Fenntartható Fejlődés jegyében tartott Johannesburgi Világcsúcs (WSSD) üzenete. 

 

II. A második fejezet felhívja a figyelmet a kiemelkedő jelentőségű feladatokra, tevékenységekre 

és az aggodalomra okot adó problémákra. 

A különböző közösségi akció tervek összehangolásának érdekében igény van az egész Európai 

Közösségre érvényes, többszintű keretterv megalkotására.  

A környezeti felméréseket az irányelvekneknek megfelelően jól definiált folyamatban kell 

végezni meghatározott szennyezőkre összpontosítva, jól körülírható környezetben. Azonkívül, hogy 

a szennyezettség felmérésére irányuló tevékenységet fenn kell tartani, egyre nagyobb hangsúlyt kell 

helyezni a káros környezeti tényezők összetett hatásaira és az egyes környezeti elemek közötti 

megoszlására, terjedésére, valamint a hosszútávú expozícióval kapcsolatos vizsgálatokra. 

 

                                                                                                                                                               .  
1“Environment and health. The European Charter and commentary”, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 

1990 (WHO Regional Publications, European Series, No 35). 

 

A környezet és az egészség kapcsolatának jellegét vizsgálva mindenképpen figyelembe kell 

vennünk a nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagokat, amelyek tulajdonságairól jelenleg 

viszonylag kevés adat áll rendelkezésre, de tekintetükben jelentős mértékű expozícióra 

számíthatunk. Ezért kerül kidolgozásra a REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of 

Chemicals), a kémiai anyagokkal kapcsolatos új engedélyezési és bejelentési eljárás, amely 

hozzájárul a jelenlegi ismeretanyagok bővítéséhez és elősegíti a jövőben fellépő, az emberi 
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egészséget fenyegető kémiai veszélyek kivédését. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a problémát sem, hogy egyre érzékenyebbé válunk a 

szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben, ami közegészségügyi vonatkozásban súlyos 

következményekhez vezethet. Mivel ezek az események egyre gyakoribbnak és zordabbnak 

bizonyulnak, fontos a hatások előrejelzésére kifejlesztett becslési eljárások hatékonyságának 

növelése és az esetleges következményekre való felkészülés. 

Emberi megbetegedések egész sora hozható kapcsolatba a különböző környezeti kül- és beltéri, 

illetve hosszú vagy rövid távú expozícióval. Különösen az érzékeny csoportok, mint a különböző 

fejlődési korban lévő gyermekek, állapotos nők, idősek, hátrányos szociális körülmények között 

élők igényelnek megkülönböztetett figyelmet. A gyermekek különösen érzékenyek bizonyos 

környezeti tényezőkre, ezért esetükben egy kiegészítő biztonsági szorzó alkalmazása szükséges az 

őket fenyegető veszélyek meghatározása során. Ezért egészségük megőrzése és a várható 

élettartamuk növelése érdekében kiemelt figyelmet kell rájuk fordítani. 

A környezettel kapcsolatos egészségügyi problémák a nőket és a férfiakat eltérően érinthetik. 

További ilyen irányú kutatásokat szintén támogatni kell. 

A beltéri környezet minősége befolyásolhatja a légúti megbetegedések, asztma és gyermekeknél 

az allergia előfordulási gyakoriságát. E tényből kiindulva a jövőbeli tervek között nagyobb 

figyelmet kell szentelni a beltéri környezetnek. A kisgyermekek idejük túlnyomó részét ebben a 

környezetben töltik, így a megfelelő körülmények biztosítása alapvető fontosságú számukra. Mivel 

a felnőttek is a nap jelentős részét épületekben töltik, ezért a biztonságos munkakörülmények 

lényegesek a számukra is. Ebből következően mindent meg kell tenni a nem elfogadható kockázat, 

mint például a dohányfüst, lehető legalacsonyabb szintre csökkentése vagy teljes kiiktatása 

érdekében. 

 

III. Az Európai Unió Tanácsa a harmadik fejezetben üdvözli a Stratégia, valamint a környezet és 

egészség fejlődését segítő további eszközök várható segítő szerepét. 

A Tanács örömmel fogadja, hogy az “Európai Környezet és Egészség Stratégia” bizottsági 

közleményében  - az első ciklusra (2004-2010) helyezve a hangsúlyt -  kiemelte a négy 

legjelentősebb humánegészségügyi problémát felölelő témaköröket: 

- gyermekkori légúti megbetegedések, beleértve az asztmát és az allergiát; 

- idegrendszeri fejlődési rendellenességek; 

- gyerekkori rák; 

- endokrin diszrupterek.  

A megjelölt témák arra irányulnak, hogy 

- az EU-ban a környezeti tényezők okozta egészégkockázat és a betegségteher 
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csökkenjen, 

- a környezeti tényezők által kiváltott, újonnan kialakult egészséget fenyegető veszélyek 

felismerhetőek és megelőzhetőek legyenek, 

- és a döntéshozás továbbfejleszve megerősödjön. 

A Bizottság szándékai között szerepel az egységes környezeti és egészségügyi figyelő 

(monitorozó), valamint reagáló (response) rendszer létrehozása, ami együttműködésre sarkall, a 

szakemberek birtokában lévő információ és a módszerek megosztására késztet, így is hozzájárulva a 

környezet és egészség viszonyáról szóló ismereteink szélesítéséhez. 

 

IV A negyedik fejezetben a Tanács kihansúlyozza az együttműködés, a hatékonyság növelésének 

és az irányelvek kialakításának szükségességét. 

További jelentős értéktöbbletet képviselhet a Hatodik Környezeti Akció Program, a 

Népegészségügyi Közösségi Akcióterv (2003-2008) és a Hatodik Kutatási és Fejlesztési Keretterv 

Program összehangolása. 

Szükséges annak biztosítása is, hogy a Bizottság által felállított konzultációs és szakmai 

csoportok mérlegeljék és figyelembe vegyék a tudományos testületek és más tanácsadói fórumok 

munkáját, valamint segítsék a Bizottság munkáját hasznos együttműködések kialakításával és a 

felesleges tevékenységek megszüntetésével. 

Elengedhetetlen a Bizottság és a tagországok közötti szoros együttműködés. A tudományos 

intézményekből származó új ismeretekkel, a nem-kormány szervezetek (NGO) és más szereplők 

(stakeholder) bevonásával lehet hatékonyabbá tenni  a Stratégia alapján tervezett munkát. 

A 2004-2010-es Akció Terv kidolgozásával kapcsolatban fontos a rendszeresített és 

számszerűsíthető feladatok megfogalmazása a létező környezeti és egészségügyi adatbázisok 

felhasználásával, egy összehangolt információs rendszer kialakításának érdekében. Elsőbbséget 

élveznek egyes átfogó fejlesztések, mindenek előtt az egészségkockázatbecslő módszerek, a korai 

figyelmeztető rendszerek, továbbá a stabil, megbízható és informatív környezeti és egészségi 

indikátorok alkalmazása. Az összefogás keretében megvalósuló figyelő rendszerek felállítása 

segítséget jelentene a tapasztalat- és ismeretcserében, valamint tudásanyagunk hiányos foltjainak 

leküzdésében. 

Az “Európai Környezet és Egészség Stratégia” kidolgozásához és megvalósításához fel kell 

használni kutatási és fejlesztési keretprogramokat, valamint nagy hangsúlyt kell fektetni a 

hatékonyság növelésére az ismeretek megszerzésére, átadására és terjesztésére. 

Tény, hogy a megbízható tudományos eredményeken alapuló megfelelő és hatékony támogatás, 

információ, oktatás és kommunikáció kulcsfontosságú a tudatosság kialakításában, így az emberek 

elkerülhetik a jól ismert és egészséget fenyegető környezeti veszélyeket. Sőt, a tudatosság 
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meghatározó szerepet játszhat a kockázatkezelési irányelvek kialakításában. 

Célszerű a szabályozó eszközöket más típusú intézkedésekkel kiegészíteni. Ilyen például a 

gazdasági szereplőket és a polgárokat valóságos, a környezettel és egészséggel kapcsolatos 

cselekedetek vállalására késztető irányelvek kialakítása. 

A környezettel és egészséggel kapcsolatos témák kiemelt figyelmet érdemelnek, és e szemlélet 

hatékonyságának javítására kell törekedni a csatlakozó országokban is. 

Szoros együttműködésre kell törekedni a nemzetközi szervezetekkel  (WHO, UNEP, OECD)  a 

Stratiégia megvalósítása során. 

 

V.  Az ötödik fejezetben a Tanács felhívja a Bizottság figyelmét magas prioritással rendelkező 

feladatok megvalósítására, valamint a tagországokkal és más szervezetekkel való együttműködésre. 

A 2004-2010-es Akció Terv kidolgozása és megvalósítása során szükség van párbeszéd 

kialakítására a Hatodik Környezeti Akció Terv, valamint a közegészségügyi témájú és más, 

kutatással és fejlesztéssel foglalkozó célkitűzések megegyező témájú részeivel. Így alapot 

biztosíthatunk a további munkálatokhoz. 

A Stratégia és a hozzá tartozó Akció Tervek a megvalósítás során folyamatos felülvizsgálatot  

és a tudományos ismeretekhez és a megszerzett tapasztalatokhoz való hozzáigazítást igényelnek. 

A Stratégia kezdeti időszakában, az irányelvek és intézkedések egészségre ható szociális-

gazdasági megközelítéseihez kapcsolódó kutatási alapokat kell kialakítani, nagy hangsúlyt helyezve 

a gyermekekre és más érzékeny csoportokra. Ennek az elképzelésnek két területen mutatkozik 

jelentős szerepe: az elvek kialakításnak támogatásakor és az egészséggel kapcsolatos szemléletek új 

hatásvizsgálati eszközökbe történő integrálásakor. Továbbá figyelemet kell fordítani az 

egészségügy kevésbé kutatott területeire és a környezeti veszélyeket leíró általános fizikai, 

pszichológiai, társadalmi és esztétikai környezetre, amely hatással van a populáció egészségi 

állapotára, mint: 

 - a beltéri környezeti tényezők, például a cigarettafüst, 

 - a környezetegészségügy társadalmi-gazdasági meghatározói, 

 - az éghajlatváltozás hatásai, 

 - a szennyezett víz és 

 - a zaj. 

Fontos, hogy a Tanács alapos megbeszéléseket, egyeztetéseket végezzen az Akció Terv 

kidolgozásának munkálatai során, amely hozzájárul a 2004. évi budapesti Európai Környezet és 

Egészség Miniszteri Konferencia előkészületeihez. A Konferenciára való felkészülésben és az azt 

követő időszakban hatékony együttműködésre kell törekedni a tagországokkal és az Egészségügyi 

Világszervezettel (WHO). Ennek keretében egységet kell alkotni a 2004-2010-es úniós Akcióterv és 
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az Gyermekközpontú Európai Környezetegészségügyi  Akcióterv (CEHAPE) között. 

 

VI  Az utolsó fejezet felhívja a tagországok figyelmét az együttműködésre, a Stratégia 

megvalósításában való közreműködésre. 

A Stratégia kidolgozása és alkalmazása során a non-profit és társadalmi szervezetek 

szerepvállalását biztosítani kell. Nélkülözhetetlen a szoros együttműködés a kompetens - különösen 

a felügyeleti és monitorozási tevékenységet végző - környezetvédelmi és közegészségügyi  

intézmények között,  mind a helyi, országos és nemzetközi szinten.  

 

 


