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Víz és Egészség Jegyzőkönyv
A Határokat Átszelő Vízfolyások és Nemzetközi Tavak Védelméről

és Használatáról szóló 1992. évi Egyezményhez

A jelen Jegyzőkönyv Részes Államai:

Figyelemmel arra, hogy a víznek alapvető fontossága van az élet fenntartásában, és az
alapvető emberi szükségletek kielégítéshez elegendő mennyiségű és minőségű víz az
egészség megőrzésének és a fenntartható fejlődésnek egyaránt elengedhetetlen feltétele.

Elismerve a megfelelő összetételű tiszta víznek, valamint a harmonikus és jól működő vízi
környezetnek az emberi egészséget és jólétet szolgáló jótéteményeit.

Annak tudatában, hogy a felszíni vizek és a talajvíz olyan megújítható erőforrások, amelyek
korlátozott mértékben képesek megtisztulni az emberi tevékenységből eredő, mennyiségére és
minőségére ható káros hatások következményeitől, ezért e korlátok tiszteletben tartásának
elmulasztása mind rövid, mind hosszú távon káros következményekkel jár mindazoknak az
egészségére és jólétére nézve, akik ezektől az erőforrásoktól, illetve azok minőségétől
függnek; továbbá ennek következtében a víz körforgásának fenntartható mértékű
befolyásolása alapvetően fontos mind az emberi szükségletek, mind a környezetvédelem
szempontjából.

Továbbá annak tudatában, hogy milyen következményei vannak az alapvető emberi
szükségletek biztosításhoz elegendő mennyiségű és minőségű víz hiányának, és hogy ezek a
hiányok milyen súlyos következménnyel járnak különösen a gyengékre, a hátrányos
helyzetűekre és a társadalomból kirekesztettekre.

Tudván, hogy a vízzel összefüggő megbetegedések megelőzése, ellenőrzése és csökkentése
fontos és sürgető feladat, amely csak a valamennyi szinten, illetve az összes szektor között
folytatott fokozott együttműködés útján biztosítható megfelelő mértékben, mind országokon
belül, mind az Államok között.

Tudván továbbá, hogy a vízzel összefüggő megbetegedéseket megfigyelő és előrejelző,
valamint a beavatkozást lehetővé tevő rendszerek létesítése fontos tényező a vízzel
összefüggő megbetegedések megelőzésében, ellenőrzésében és csökkentésében.

Kiinduló alapjuknak tekintve az Egyesült Nemzetek Környezetről és fejlődésről tartott
konferenciájának (Rio de Janeiro, 1992), különösen a Környezetről és fejlődésről szóló Riói
Deklarációt, valamint az Agenda 21 következtetéseit, továbbá az Agenda 21 további
megvalósításának programjára (New York, 1997), valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság
ezt követő döntésére a fenntartható édesvíz-gazdálkodásról (New York, 1998).

Ösztönzést merítve a határokat átszelő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és
használatáról szóló 1992. évi Egyezmény idevonatkozó előírásaiból, és hangsúlyozva annak
igényét, hogy ezen előírások alkalmazását széles körben elősegítsék, valamint az Egyezményt
a közegészségügyi védelem megerősítése érdekében további intézkedésekkel egészítsék ki.
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Tekintettel a határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 1991. évi; az ipari
balesetek határokon átterjedő hatásairól szóló 1992. évi; az Egyesült Nemzetek nemzetközi
vízfolyások hajózáson kívüli célra történő használatának jogi szabályozásáról szóló 1997. évi,
illetve a környezetvédelmi vonatkozású adatokhoz való hozzáférésről, a döntéshozatalban
történő lakossági részvételről és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló 1998. évi
Egyezményekre.

Tekintettel továbbá az 1989. évi Európai Környezet és Egészség Charta, az 1994. évi Helsinki
Környezet és Egészség Nyilatkozat, valamint a „Környezetet Európának” folyamat miniszteri
nyilatkozatainak vonatkozó elveire, célkitűzéseire és ajánlásaira.

Elismerve az egyéb európai környezetvédelmi kezdeményezések, eszközök és folyamatok,
valamint a Nemzeti Környezet-egészségügyi, és a Környezetvédelmi Cselekvési Programok
készítésének és alkalmazásának szilárd alapjait és fontosságát.

Elismeréssel említve az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának és az
Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodájának a vízzel összefüggő
megbetegedések megelőzése, ellenőrzése és csökkentése érdekében a kétoldalú és sokoldalú
együttműködés erősítése érdekében tett eddigi erőfeszítéseit.

Bátorítást nyerve az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága és az Egészségügyi
Világszervezet Európai Regionális Irodája tagállamainak a szennyezések csökkentése, az
ember egészségét és jólétét támogató vízi környezet fenntartása és helyreállítása terén elért
számos eredményéből.
A következőkben egyeztek meg:

1. cikk
Célkitűzés

A jelen Jegyzőkönyv célja, hogy minden erre alkalmas szinten, országonként, valamint a
határok fölötti és nemzetközi összefüggésben egyaránt elősegítse az ember egészségének és
jólétének védelmét, valamint a fenntartható fejlődés keretén belül a vízgazdálkodás
fejlesztése, a vízi ökoszisztémák (életközösségek) védelme és a vízzel összefüggő
megbetegedések megelőzése, ellenőrzése és csökkentése útján.

2. cikk
Meghatározások

A jelen Jegyzőkönyvben:

(1) „Vízzel összefüggő megbetegedés”: az emberi egészséget jelentősen befolyásoló minden
káros hatást, így a halált, rokkantságot, betegséget vagy rendellenességeket jelenti, amelyeket
közvetlenül vagy közvetve a vizek állapota vagy a mennyiségükben bekövetkezett változások
okoznak.

(2) „Ivóvíz” az a víz, amelyet az emberek fogyasztásra, ivásra, főzésre, ételkészítésre,
tisztálkodásra vagy hasonló célra használnak, illetve használatát elérhetővé kívánják tenni.
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(3) „Felszín alatti” minden olyan víz, amely a talaj felszíne alatt vagy a talaj szivárgási
zónájában található és közvetlen kapcsolatban van a talajjal vagy az altalajjal.

(4) „Zárt víztér” a mesterségesen, épületen belül vagy kívül létrehozott olyan víztér
(medence), amely fel
színi vízzel vagy a tengerparti víztérrel nincs összefüggésben.

(5) „Határvíz” olyan felszíni vagy felszín alatti víz, amely két vagy több állam határát kijelöli,
azt keresztezi vagy azon található; amikor a határokat képező vízfolyások közvetlenül a
tengerbe folynak, ezek a határvizek az egyes torkolatoknak a partvonaluk alacsony vízállási
vonalán levő pontok közötti egyenes vonalban végződnek.

(6) „A vízzel összefüggő megbetegedések határokon átterjedő következményei” a Részes
Államok joghatósága alá tartozó területen jelentkező, az ember egészségére jelentős káros
hatásokat jelentik, amelyek közvetlenül vagy közvetve a vízminőség vagy vízmennyiség adott
állapota vagy változása következtében halált, rokkantságot, betegséget vagy rendellenességet
okoznak a másik Részes Állam illetékességi területén függetlenül attól, hogy a tényleges
határokon átterjed-e a hatásuk.

(7) A „határokon átterjedő hatás” olyan jelentős káros környezeti hatás, amelyet a határokat
átszelő azon vizek állapotának az emberi tevékenység következtében jelentkező változása
okoz, amelynek a fizikai eredete részben vagy egészben az Egyezmény Részes Felének
joghatósága alá tartozó területen, egy másik Részes Részes Állam joghatósága alá tartozó
területen van. Ezen környezeti hatások körébe tartoznak az emberi egészségre és biztonságra,
a növény- és állatvilágra, a talajra, a levegőre, a vízre, az éghajlatra, a tájra és a történelmi
emlékhelyekre vagy egyéb létesítményekre gyakorolt hatások, valamint ezen tényezők
kölcsönhatásai, ide tartoznak továbbá a kulturális örökségre és a társadalmi-gazdasági
helyzetre gyakorolt hatások, amelyeket a fenti tényezők változása okoz.

(8) A „szennyvíztisztítás” az emberi ürülék, illetve háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását,
kezelését, elhelyezését vagy hasznosítását jelenti, függetlenül attól, hogy közösségi
rendszerben vagy egyedi háztartást, illetve vállalkozást kiszolgáló létesítményekben
történik-e.

(9) A „közösségi rendszer” a következőket jelenti:
(a) Egy bizonyos számú háztartást vagy vállalkozást kiszolgáló ivóvíz-ellátórendszer;

és/vagy
(b) Egy bizonyos számú háztartást vagy vállalkozást kiszolgáló szennyvíztisztító-rendszer,

valamint – ahol erre szükség van – végzi az ipari szennyvíz gyűjtését, szállítását,
kezelését, illetve ártalmatlanítását vagy hasznosítását függetlenül attól, hogy
közszolgáltató vagy magáncég, vagy kettejük társulása biztosítja az ellátást.

(10) A „vízgazdálkodási terv”: meghatározott víztestek vízhasználatáról, fejlesztéséről és
védelméről az adott területre, illetve felszín alatti vízbázisra készített terv, amely kiterjed a
hozzájuk kapcsolódó ökoszisztémák védelmére is.

(11) A „közszféra” egy vagy több természetes, illetve jogi személy, valamint ezek társaságai,
szervezetei és csoportjai az országos szabályozásnak, illetve gyakorlatnak megfelelően.
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(12) A „hatóság” a következőket jelenti:
(a) Országos, regionális vagy helyhatóságok;
(b) Természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek közszolgálati adminisztratív teendőket

látnak el országos jogszabály értelmében, beleértve a környezetvédelemmel,
közegészségüggyel, szennyvíztisztítással, vízgazdálkodással, illetve vízellátással
kapcsolatos sajátos kötelezettségeket, tevékenységeket, illetve szolgáltatásokat;

(c) Bármely más természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a lakosság ellátására
vonatkozóan felelősségi, tevékenységi, illetve szolgáltatási körébe tartozik a közszolgálat
ellátása a fenti (a) és (b) pont alatt felsoroltak körébe tartozó testület vagy személy
irányítása alatt;

(d) Bármely, a 21. cikk szerinti területi integrációs gazdasági intézmény, amely elfogadta a
jelen Jegyzőkönyvet.

A meghatározásba nem értendők bele azok a testületek és intézmények, amelyek bírósági
vagy törvényhozási feladatokat látnak el.

(13) „Helyi” mindazon területi szintű egység, amely az államigazgatás szintje alatt
helyezkedik el.

(14) „Egyezmény”: a határokat átszelő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és
használatáról szóló 1992. március 17-én Helsinkiben elfogadott egyezményt jelenti.

(15) Az „Egyezmény Részes Államainak találkozója” az Egyezmény Részes Államai által a
17. cikkel összhangban létrehozott testület.

(16) A „Részes Állam” azokat a 21. cikk szerinti Államot vagy regionális gazdasági
integrációs szervezeteket jelenti, amelyeket a jelen Jegyzőkönyv előírásai köteleznek, és
amelyekre nézve az Egyezmény hatályos.

(17) A „Részes Államok tanácskozása” az a testület, amelyet a Részes Államok a 16. cikkel
összhangban létrehoztak.

3. cikk
Hatály

A jelen Jegyzőkönyv hatálya a következőkre terjed ki:
(a) Felszíni édesvíz;
(b) Felszín alatti víz;
(c) Folyótorkolatok;
(d) Parti vizek, amelyeket üdülésre, halászatra, illetve halak és kagyló tenyésztésére és

halászatára vesznek igénybe;
(e) Általában fürdőzésre használható zárt vízterek;
(f) A vízre a vízkinyerés, szállítás, kezelés és vízellátás során;
(g) Szennyvizek az összegyűjtés, szállítás, kezelés, valamint környezeti közegbe történő

kibocsátás, illetve hasznosítás minden lépésében.
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4. cikk
Általános rendelkezések

1. A Részes Államok minden szükséges intézkedést kötelesek megtenni a vízzel összefüggő
megbetegedések megelőzése, ellenőrzése és csökkentése érdekében olyan integrált
vízgazdálkodási rendszerek keretében, amely a vízforrások használhatóságának és
vízminőségének megtartását szolgálja, nem veszélyezteti az emberi egészséget és védi a vízi
ökoszisztémákat.

2. A Részes Államok minden szükséges intézkedést kötelesek megtenni különösen annak
érdekében, hogy elérjék a következő célkitűzéseket:
(a) Egészséges, teljes értékű ivóvízzel való ellátás, amely mentes minden

mikroorganizmustól és parazitától, valamint olyan anyagoktól, amelyek mennyiségük
vagy koncentrációjuk miatt potenciális veszélyt jelentenek az ember egészségére. Ez
vonatkozik az ivóvíznyerő források védelmére, a vízkezelésre, valamint a közösségi
rendszerek létesítésére, fejlesztésére és fenntartására is;

(b) Megfelelő szennyvíztisztítás az ember egészségére és a környezetre kielégítő védelmet
jelentő megoldással, amelyet elsősorban közösségi rendszerek kialakítása, fejlesztése és
fenntartása útján kell megvalósítani;

(c) Az ivóvízforrásként használt vízbázisok és a kapcsolódó vízi ökoszisztémák hatékony
védelme az egyéb szennyezésektől, beleértve a veszélyes anyagok mezőgazdasági, ipari
és egyéb eredetű kibocsátását (emisszióját). Ennek célja az ember egészségére és a vízi
ökoszisztémákra veszélyesnek tartott anyagok kibocsátásainak és emisszióinak hatékony
csökkentése, illetve megszüntetése;

(d) Az ember egészségének megfelelő védelme az olyan vízzel összefüggő
megbetegedésekkel szemben, amelyek a fürdőzésre, az aquakultúrákban, illetve hal és
kagyló tenyésztésére és halászatára használt vizekre, szennyvízöntözésre, a
mezőgazdaságban vagy az aquakultúrákban használt szennyvíziszapra vezethetők vissza;

(e) A vízzel összefüggő megbetegedések kitörését vagy előfordulását okozó kockázati
tényezők figyelemmel kísérésére alkalmas és az időben történő beavatkozást lehetővé
tevő hatékony megfigyelő rendszerek.

3. A jelen Jegyzőkönyvben az ivóvízre és a szennyvíztisztításra vonatkozó további utalások
alatt értendő az olyan ivóvíz és szennyvíz, amelyre vonatkozóan követelmény, hogy
megfeleljen a jelen cikk 2. pontjában meghatározott előírásoknak.

4. A Részes Államok minden intézkedésének olyan hatásvizsgálaton kell alapulni, amely
foglalkozik az összes következménnyel, beleértve az előnyöket és hátrányokat a következő
szempontok szerint:
(a) Emberi egészség,
(b) Vízbázisok,
(c) Fenntartható fejlődés,
számításba véve minden javasolt intézkedésnek a különféle környezeti közegekre gyakorolt
új, eltérő hatását.

5. A Részes Államok kötelesek megtenni minden megfelelő lépést olyan jogi, adminisztratív
és gazdasági keretek megteremtésére, amelyek stabilak és képesek biztosítani a közösség, a
magán- és önkéntes szektor hozzájárulását és részvételét a vízgazdálkodás fejlesztésében,
valamint a vízzel összefüggő megbetegedések megelőzésében, ellenőrzésében és
csökkentésében.
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6. A Részes Államoknak meg kell követelni, hogy az illetékes hatóságok tervezett
intézkedéseinek, illetve más szervezetek olyan tevékenységeinek jóváhagyása esetében,
amelynek a jelen Jegyzőkönyv körébe tartozó vizek környezetére jelentős hatása lehet,
megfelelő mértékben vegyék tekintetbe a tevékenység közegészségügyre gyakorolt lehetséges
következményeit.

7. Amennyiben a Részes Állam A határokon átterjedő hatásokra vonatkozó környezeti
hatásvizsgálatról szóló egyezménynek Részes Állama, a szóban forgó Részes Állam
hatóságainak a tervezett tevékenység során oly módon kell eleget tenniük az Egyezmény
követelményeinek, hogy eljárásuk kielégítse a jelen cikk 6. pontjában foglalt követelményt.

8. A Jegyzőkönyv előírásai nem érintik a Részes Államok azon jogát, hogy a jelen
Jegyzőkönyvben lefektetetteknél szigorúbb intézkedéseket tartsanak fenn, fogadjanak el vagy
alkalmazzanak.

9. A jelen Jegyzőkönyv előírásai nem érintik a jelen Jegyzőkönyv Részes Államainak azon
jogait és kötelezettségeit, amelyek az Egyezményből vagy bármely más érvényes nemzetközi
megállapodásból következnek, kivéve, ha a jelen Jegyzőkönyv követelményei szigorúbbak,
mint az Egyezmény vagy az adott, érvényes nemzetközi megállapodás vonatkozó előírásai.

5. cikk
Elvek és megközelítések

A jelen Jegyzőkönyv alkalmazása terén tett intézkedések során a Részes Államoknak
elsősorban a következő elveket és szemléletet kell követniük:
(a) Az elővigyázatosság elve, amelynek értelmében a vízzel összefüggő megbetegedések

megelőzésére, ellenőrzésére és csökkentésére irányuló beavatkozás nem halasztható
olyan alapon, hogy a tudomány nem igazolta még a tervezett tevékenységgel érintett
tényezőkre nézve egyrészt az ok-okozati kapcsolatot, másrészt azt, hogy az adott tényező
milyen mértékben járulhat hozzá a vízzel összefüggő megbetegedések és/vagy a határon
átterjedő hatások előfordulási gyakoriságához;

(b) A „szennyező fizet” elve, amelynek értelmében a szennyezést okozónak kell fizetnie a
szennyezés megelőzésének, ellenőrzésének és csökkentésének költségeit;

(c) Az egyes államoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányával és a nemzetközi jog
elveivel összhangban szuverén joga, hogy erőforrásaikat a saját környezetvédelmi és
fejlesztési politikájukat követve kiaknázzák, és felelősek a joghatóságuk, illetve az
ellenőrzésük alá tartozó területen biztosítani, hogy a tevékenységük ne károsítsa más
államok környezetét, illetve az ország joghatóságán kívüli területet;

(d) A vízadó forrásokkal úgy kell gazdálkodni, hogy anélkül elégítsék ki a jelen generáció
szükségleteit, hogy azzal veszélyeztetnék a jövő generációk szükségletei kielégítésének
lehetőségét;

(e) Megelőző intézkedéseket kell tenni a vízzel összefüggő megbetegedések kitörésének,
illetve előfordulásának elkerülése, valamint az ivóvízforrásként használt vízbázisok
védelme érdekében, mivel az ilyen cselekvés hatékonyabb válasz a veszélyre és
előnyösebb a költséghatékonyság tekintetében, mint a helyreállítás;

(f) A vízbázisokra vonatkozó minden beavatkozás a megfelelő legalsó igazgatási szinten
történjen;

(g) A víz társadalmi, gazdasági és környezeti érték, amellyel úgy kell gazdálkodni, hogy
szem előtt tartsuk ezen értékek leginkább elfogadható és fenntartható összetételét;
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(h) A hatékony vízhasználatot gazdasági eszközökkel és a tudatosság fejlesztésével kell
elősegíteni;

(i) Elő kell segíteni a lakosság tájékoztatását és részvételét a vízzel és az egészséggel
kapcsolatos döntéshozatalban egyebek között annak érdekében, hogy a döntések
minősége és végrehajthatósága javuljon, hogy a témával összefüggésben növekedjen a
lakosság tudatossága, hogy lehetősége legyen a lakosságnak érdekei kifejezésére és az
érintett hatóságok megfelelően figyelembe vehessék ezeket az érdekeket. Ezen
tájékoztatás és részvétel mellett biztosítani kell továbbá a jogi és adminisztratív
lehetőséget is a vonatkozó döntések felülvizsgálatára;

(j) A vízadó forrásokkal – amennyire lehetséges – a teljes vízgyűjtő területre alapozva
integráltan kell gazdálkodni úgy, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődés
összekapcsolódjon a természetes ökoszisztéma és a vízadó források védelmével, és hogy
a vízkészlet-gazdálkodás a többi környezeti közegre vonatkozó szabályozó
intézkedésekkel összhangban legyen. Ezt az integrált megközelítést a teljes vízgyűjtő
területre alkalmazni kell, bevonva az érintett tengerparti vizeket, a felszín alatti teljes
vízbázist vagy a vízgyűjtő vagy a felszín alatti vízbázis érintett részét;

(k) Különleges figyelmet kell fordítani azok védelmére, akik a vízzel összefüggő
megbetegedésre különösen érzékenyek;

(l) Biztosítani kell az egyenlő mértékű hozzájutást a vízhez, mind mennyiségben, mind
minőségben a népesség minden egyes tagja számára, de különösen azok számára, akik
hátrányos helyzetben vannak vagy társadalmilag kirekesztettek;

(m) Jogaik és felhatalmazásuk egyenrangú gyakorlóiként a természetes és jogi személyek,
valamint az intézmények mind az állami, mind a magánszektorban kötelesek hozzájárulni
a vízi környezet és a természetes vízforrások védelméhez, és

(n) A jelen Jegyzőkönyv alkalmazása során megfelelő hangsúlyt kell kapnia a helyi
problémáknak, igényeknek és ismereteknek.

6. cikk
Célkitűzések és határidők

1. A Jegyzőkönyv céljainak elérése érdekében a Részes Államoknak a következőket kell
biztosítani:
(a) Az ivóvízhez való hozzájutást mindenki számára,
(b) A szennyvíztisztítási lehetőséget mindenki számára
a vízforrások fenntartható használatát, az ember egészségét nem veszélyeztető vízminőség és
a vízi ökoszisztémák védelmét biztosító integrált vízgazdálkodási rendszer keretében.

2. A fentiek megvalósítása érdekében a Részes Államok mindegyike köteles meghatározni,
nyilvánosságra hozni és időszakonként felülvizsgálni az országos és/vagy helyi célkitűzéseket
és teljesülési szintjüket azon szabványok és azok betartása szempontjából, amelyek a vízzel
összefüggő megbetegedések elleni magas színvonalú védelem eléréséhez, illetve
fenntartásához szükségesek. A célkitűzéseket időszakonként felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során megfelelő gyakorlati, illetve egyéb intézkedéssel kell biztosítaniuk a
lakosság részvételét áttekinthető és méltányos keretek között, valamint gondoskodniuk kell
arról, hogy nyilvánosság bevonásának eredményét számításba vegyék. Kivéve, ha a vízzel
összefüggő megbetegedések megelőzése, szabályozása és csökkentése érdekében országos
vagy helyi körülmények indokolatlanná teszik, a célkitűzéseknek egyebek között ki kell
terjedniük a következőkre:
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(a) A szolgáltatott ivóvíz minőségére az Egészségügyi Világszervezetnek az ivóvíz
minőségére vonatkozó irányelveire alapozva;

(b) A vízzel összefüggő megbetegedések kitörésének, illetve előfordulási nagyságrendjének
csökkentésére;

(c) Az ellátási területre, illetve az ellátandó népesség nagyságára vagy arányára, amelyet a
közösségi ivóvízellátó rendszerrel kell kiszolgálni, vagy ahol az ivóvízellátás biztosítását
más módon kell fejleszteni;

(d) Az ellátási területre, illetve az ellátandó népesség nagyságára vagy arányára, amelyet a
közösségi szennyvíztisztító rendszerrel kell kiszolgálni, vagy ahol a szennyvíztisztítás
biztosítását más módon kell fejleszteni;

(e) A teljesítendő színvonal elérésére mind a közösségi rendszerek, mind az egyedi
ivóvízellátás és szennyvíztisztítás tekintetében;

(f) Az ivóvízellátás és szennyvíztisztítás elismerten jó gyakorlatának alkalmazására,
beleértve az ivóvíz forrásaként használt vizek védelmét;

(g) Az alábbi kibocsátások előfordulására:
(i) Kezeletlen szennyvíz és
(ii) Kezeletlen esővíz túlfolyás
a szennyvízgyűjtő rendszerekből a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó vizekbe;

(h) Szennyvíztisztító berendezésekből a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó befogadóba
kibocsátott szennyvíz minőségére;

(i) A szennyvíztisztító rendszerekből vagy más szennyvíztisztító berendezésekből származó
szennyvíziszap ártalmatlanítására és hasznosítására, valamint az öntözésre használt
szennyvíz minőségére, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezetnek és az
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának a szennyvíznek és az ürüléknek a
mezőgazdaságban és az aquakultúrákban történő biztonságos használatára vonatkozó
irányelveit;

(j) Az ivóvízforrásként, általában fürdőzésre, aquakultúrákhoz, valamint kagyló/rák
tenyésztésére és halászatára igénybevett vizek minőségére;

(k) Elismerten jó vízgazdálkodási gyakorlat alkalmazására a fürdőzésre igénybevett zárt
víztereknél;

(l) Az olyan különösen szennyezett helyszínek feltárására és rehabilitációjára, amelyek a
jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó vizekre káros hatást jelentenek vagy jelenthetnek,
és ezzel a vízzel öszszefüggő megbetegedések emelkedésével fenyegetnek;

(m) A vízadó források védelmére szolgáló vízgazdálkodási rendszerek hatékonyságára,
beleértve az elismerten jó gyakorlat alkalmazását az összes szennyező forrás ellenőrzése
tekintetében;

(n) A szolgáltatott ivóvíz és az ezen szakaszban megfogalmazott célkitűzések körébe tartozó
egyéb vizek minőségére vonatkozó tájékoztatás gyakoriságára azon információk
közzététele körében, amelyeket a 7. cikk 2. szakasza előír.

3. Minden Részes Állam a Jegyzőkönyv elfogadása utáni két éven belül köteles meghatározni
és nyilvánosságra hozni a jelen cikk második szakaszában említett célkitűzéseket, valamint
ezek végrehajtási határidejét.

4. Ahol előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe a célkitűzések megvalósítása, átmeneti,
illetve szakaszos tervet kell készíteni.

5. A célkitűzések megvalósítása érdekében minden Részes Állam köteles:
(a) Meghatározni az illetékes hatóságok együttműködésének rendjét országos és helyi

szinten.
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(b) Országhatárokon átterjedő, illetve országos és/vagy helyi vízgazdálkodási programot
kidolgozni lehetőleg vízgyűjtő területenként vagy felszín alatti vízbázisonként. Ennek
keretében gyakorlati és egyéb szükséges intézkedéseket kell tenni, hogy biztosítsák a
lakosság részvételét átlátható és méltányos keretek között, valamint annak érdekében,
hogy a lakosság részvételének eredményét figyelembe vegyék. Ezeket a terveket be lehet
építeni az egyéb kapcsolódó programokba, tervekbe és dokumentumokba, amelyeket más
célok megvalósítására alakítottak ki, gondoskodva arról, hogy a lakosság világosan
megérthesse a jelen cikkben megfogalmazott célkitűzések elérését szolgáló,
meghatározott határidőre végrehajtandó feladatokat.

(c) Jogi és intézményi keretet kell kialakítani és fenntartani az ivóvíz minőségének
rendszeres ellenőrzésére, valamint a minőségére vonatkozó szabvány érvényesítésére.

(d) Létrehozni és fenntartani azokat a rendszereket – beleértve a jogi és intézményi kereteket
is –, amelyek a rendszeres vizsgálathoz (monitorozás) és az e cikk 2. szakaszában
rögzített célkitűzéseken alapuló szabványok és megvalósítási szintek elősegítéséhez, és
ha kell, kikényszerítéséhez szükségesek.

7. cikk
A végrehajtás felülvizsgálata és értékelése

1. Minden Részes Állam köteles összegyűjteni és kiértékelni a következő adatokat:
(a) a 6. cikkben meghatározott célkitűzések elérésében bekövetkező előrehaladásra;
(b) a vízzel összefüggő megbetegedések megelőzése, ellenőrzése és csökkentése terén az

előrehaladás sikerességének jelzésére szolgáló paraméterek változásaira
vonatkozóan.

2. A Részes Államok kötelesek az adatgyűjtés és értékelés eredményeit időszakonként
nyilvánosságra hozni. A Részes Államok tanácskozásán kell meghatározni az ilyen jellegű
közlések gyakoriságát.

3. A Részes Államok kötelesek biztosítani, hogy az e célból végzett víz és
szennyvízvizsgálatok eredménye a lakosság számára hozzáférhető legyen.

4. Az adatgyűjtés és értékelés alapján minden Részes Állam köteles időszakonként
felülvizsgálni a 6. cikk 2. szakaszában meghatározott célkitűzések elérése érdekében történt
előrelépést és nyilvánosságra hozni a folyamat értékelését. A Részes Államok tanácskozásán
kell meghatározni a felülvizsgálatok gyakoriságát. A 6. cikk 2. szakasz értelmében végzett
gyakoribb felülvizsgálat lehetőségét nem érintve ezeknek a felülvizsgálatoknak ki kell
terjedni a célkitűzéseknek ugyanezen szakaszban meghatározott időszakos felülvizsgálatára
azzal a céllal, hogy a célkitűzések módosíthatók legyenek a tudományos és műszaki
haladásnak megfelelően.

5. Minden Részes Állam köteles megküldeni a 17. cikkben említett Titkárságnak a gyűjtött és
feldolgozott adatokról szóló, valamint az elért eredmények értékelését tartalmazó összefoglaló
jelentést a többi Részes Állam számára való tájékoztatás céljából. A jelentéseknek meg kell
felelni a Részes Államok tanácskozásán meghatározott irányelvnek. Az irányelvnek
biztosítani kell, hogy a Részes Államok felhasználhassák erre a célra az egyéb nemzetközi
fórumok számára készített idevonatkozó információkat tartalmazó jelentéseket.
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6. A Részes Államok tanácskozása köteles értékelni az összefoglaló jelentések alapján a jelen
Jegyzőkönyv alkalmazásában tett előrehaladást.

8. cikk
Jelzőrendszerek

1. Minden Részes Állam köteles biztosítani, szükség szerint biztosítani, hogy:
(a) Legyen átfogó országos és/vagy helyi megfigyelő (surveillance) és előrejelző rendszer,

amelynek fenntartásáról és fejlesztéséről gondoskodnak annak érdekében, hogy:
(i) Felismerjék a vízzel összefüggő megbetegedések jelentkezését vagy járvány

kitörését, illetve ezek jelentős kockázatát, beleértve a vízszennyezési eseményeket és
a különleges időjárási helyzeteket;

(ii) Azonnali és egyértelmű bejelentést lehessen tenni az illetékes hatóságoknak a
megbetegedések előfordulásáról, járványról vagy annak fenyegetéséről;

(iii) Bármely fenyegető közegészségügyi veszélyhelyzet esetében az érintett lakosság
körében terjesszék az illetékes hatóság rendelkezésére álló minden információt,
amely elősegíti a veszély megelőzésére vagy csökkentésére irányuló intézkedések
megtételét;

(iv) Ajánlásokat tegyenek az illetékes hatóságoknak és szükség esetén a lakosságnak a
megelőző és a gyógykezelést, illetve az elhárítást szolgáló intézkedésekre
vonatkozóan.

(b) Átfogó országos és helyi intézkedési tervet kell előre kidolgozni a betegségek
előfordulása, járványveszély vagy annak kockázata esetén teendő intézkedésekre.

(c) Az illetékes hatóságoknak rendelkezni kell az intézkedési terv végrehajtásához szükséges
kapacitással a betegségek előfordulása, járvány vagy annak kockázata esetén.

2. A vízzel összefüggő megbetegedések megfigyelő és előrejelzési rendszerei, az intézkedési
tervek és a végrehajtáshoz szükséges kapacitás biztosítása kapcsolható az egyéb
veszélyhelyzetekre vonatkozó cselekvési programokhoz.

3. Minden Részes Állam a Részes Állammá válását követő három éven belül köteles
létrehozni a jelen cikk 1. szakasza szerinti figyelő és előrejelző rendszereket, valamint
kidolgozni az intézkedési tervet és biztosítani a végrehajtáshoz szükséges kapacitást.

9. cikk
Közösségi tudatosság, oktatás, képzés, kutatás, fejlesztés és tájékoztatás

1. A Részes Államok kötelesek lépéseket tenni a lakosság minden rétegének kellő
felvilágosítására a következők tekintetében:
(a) a vízgazdálkodás és a közegészségügy jelentősége és kapcsolata;
(b) a természetes és jogi személyeknek, valamint intézményeknek a magán- és közjogból

fakadó vízzel kapcsolatos jogai és jogosítványai, illetve ezzel összefüggő kötelezettségei,
mind az állami, mind a magánszektorban, továbbá erkölcsi kötelességük a vízi környezet
és a természeti vízadó források védelméhez való hozzájárulás tekintetében.

2. A Részes Államok kötelesek elősegíteni, hogy:
(a) munkájuk közegészségügyi vonatkozásait megértessék a vízgazdálkodásért és a

vízellátásért, valamint a szennyvíz tisztításáért felelősökkel, valamint
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(b) a közegészségügyért felelősökkel megértessék a vízgazdálkodás, vízellátás és
szennyvíztisztítás alapelveit.

3. A Részes Államok kötelesek támogatni a vízadó források, a vízellátó és szennyvíz-
ártalmatlanító rendszerek üzemeltetéséhez szükséges szakmai és műszaki személyi állomány
oktatását és képzését, valamint elősegíteni, hogy ismereteiket és hozzáértésüket fejlesszék,
illetve korszerűsítsék. Az oktatásnak és képzésnek ki kell terjedni a vonatkozó
közegészségügyi szempontokra.

4. A Részes Államok kötelesek támogatni:
(a) A vízzel összefüggő megbetegedések megelőzését, ellenőrzését és csökkentését szolgáló

költséghatékony eszközök és módszerek kutatását és fejlesztését;
(b) Integrált információs rendszerek fejlesztését és az illetékes hatóságok tájékoztatását a

hosszú távú trendek, jelenlegi érdekek és előfordult problémák, valamint ezek sikeres
megoldása tekintetében.

10. cikk
A nyilvánosság tájékoztatása

1. A jelen Jegyzőkönyvben a sajátos információk, illetve dokumentumok nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó, a Részes Államok számára előírt kötelezettségek mellett minden egyes
Részes Állam köteles lépéseket tenni saját jogi szabályozása keretében, hogy lehetővé tegye a
nyilvánosság hozzáférését az illetékes hatóságok birtokában lévő információkhoz, amelyek
indokoltan szükségesek a társadalmi vitára bocsátáshoz:
(a) A 6. cikkel összhangban meghatározott célokról és a végrehajtásuk időpontjáról, valamint

a kialakított vízgazdálkodási tervekről;
(b) A 8. cikkel összhangban kialakított és kifejlesztett megfigyelő és korai figyelmeztető

rendszerekről, valamint a veszélyhelyzetre vonatkozó tervekről;
(c) A lakosság tudatosságának a 9. cikkel összhangban történő elősegítéséről, az oktatásról

és képzéséről, a kutatásról és fejlesztésről, valamint a tájékoztatásról.

2. Minden Részes Állam köteles biztosítani, hogy az illetékes hatóságok a jelen Jegyzőkönyv
végrehajtása szempontjából fontos egyéb információk iránti igény esetén ezeket az
információkat az országos jogi szabályozásuk keretében megfelelő időn belül tegyék
hozzáférhetővé a lakosság számára.

3. A Részes Államok kötelesek biztosítani, hogy a 7. cikk 4. szakaszában és a jelen cikk 1.
szakaszában meghatározott információk térítésmentesen hozzáférhetők legyenek a
nyilvánosság számára a betekintéshez szükséges ideig, valamint méltányos áron biztosítsák a
lakosság számára az információ beszerzésének lehetőségét.

4. A jelen Jegyzőkönyv egyetlen előírása sem kötelezi az állami szerveket, hogy az
információt nyilvánosságra hozzák, illetve az információt a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé tegyék, ha
(a) Az állami szerv nem rendelkezik az információval;
(b) A tájékoztatás iránti igény nyilvánvalóan ésszerűtlen vagy túlzottan általános formában

merül fel; illetve
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(c) Az információ még befejezés előtt álló anyagra vonatkozik vagy az illetékes hatóságok
belső öszszeköttetését érinti, azzal a feltétellel, hogy erre a mentesítésre a belső jog vagy
szokásjog lehetőséget ad és a közzététel közérdeket sérthet.

5. A jelen Jegyzőkönyv egyetlen előírása sem kötelezi az állami szerveket, hogy az
információt nyilvánosságra hozzák, illetve az információt a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé tegyék, ha az információ közzététele kedvezőtlenül érinti:
(a) Az állami szervek eljárásainak bizalmas jellegét, abban az esetben, ha a titkosítást

nemzeti jogszabály írja elő;
(b) A nemzetközi kapcsolatokat, az ország és a közbiztonság védelmét;
(c) Az igazságszolgáltatás folyamatát, az egyén tisztességes bírósági tárgyaláshoz való

jutásának, illetve az állami szerv bűnügyi vagy fegyelmi jellegű vizsgálatának
lehetőségét;

(d) Kereskedelmi és ipari titok bizalmasságát, ahol a bizalmas jelleget jogszabály védi a
legitim gazdasági érdekek védelme érdekében. Ennek keretében a környezetvédelmi
szempontból lényeges emisszióra és kibocsátásra vonatkozó információt meg kell adni;

(e) A szellemi tulajdoni jogokat;
(f) A természetes személyek személyes adatainak és/vagy a rájuk vonatkozó nyilvántartások

bizalmasságát abban az esetben, ha az illető személy nem járult hozzá az információ
nyilvánosságra hozatalához és a nemzeti törvények biztosítják a bizalmas jelleget;

(g) A kért adatokat szolgáltató harmadik fél érdekeit, ha az érintett fél számára ez nem
kötelező vagy nem tehető jogilag kötelezővé, illetve az érintett fél nem egyezett bele az
adatok kiadásába; vagy

(h) Az információ olyan környezetre vonatkozik, mint pl. ritka fajok tenyészhelye.

Az információk közzétételének ilyen alapon való korlátozását megszorító jelleggel kell
kezelni, figyelembe véve, hogy a nyilvánosság érdekét szolgálja-e a közlés korlátozása,
valamint azt, hogy az információ emisszióra vagy környezetbe történő kibocsátásra
vonatkozik-e.

11. cikk
Nemzetközi együttműködés

A Részes Államok kötelesek együttműködni és szükség esetén segíteni egymást a
következőkben:
(a) Nemzetközi tevékenységekben a jelen Jegyzőkönyv célkitűzéseinek támogatására;
(b) Felkérésre a jelen Jegyzőkönyv végrehajtására készült országos és helyi tervek

alkalmazásában.

12. cikk
Közös és egységes nemzetközi tevékenységek

A 11. cikk (a) alpontjának végrehajtása érdekében a Részes Államok kötelesek elősegíteni a
nemzetközi tevékenységek összehangolását a következők tekintetében:
(a) Az általánosan elfogadott, a 6. cikk 2. szakaszában közös megegyezéssel meghatározott

ügyekre vonatkozó célok elérésében;
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(b) A 7. cikk 1 (b) szakasza szerinti célokat szolgáló mutatók kidolgozásában, amelyek jelzik
a beavatkozás sikerességét a vízzel összefüggő megbetegedések megelőzése, felügyelete
és csökkentése területén.

(c) Egységes és összehangolt megfigyelő és figyelmeztető rendszerek, valamint védekezési
tervek és felszerelések létrehozása azon országos rendszerek részeként vagy annak
kiegészítésére, amelyeket a 8. cikk szerint tartanak fenn a vízzel összefüggő
megbetegedések előfordulása és járványos jelentkezésének esetére, illetve ezek fenyegető
kockázata esetén, különös tekintettel a vízszennyezési eseményekre és a különleges
időjárási helyzetekre.

(d) Kölcsönös segítségnyújtás a vízzel összefüggő megbetegedések megjelenése, illetve
kitörése vagy ezek fenyegető kockázata esetében, különösen vízszennyezés vagy
különleges időjárási körülmények alkalmával.

(e) Integrált tájékoztatási rendszer és adatbázis létrehozása, információcsere, valamint a
műszaki és jogi ismeretek terén szerzett tapasztalatok megosztása.

(f) A Részes Állam illetékes hatósága azonnal és egyértelmű módon tájékoztatja a többi
Részes Állam megfelelő hatóságát, amelyeket:
(i) Vízzel összefüggő megbetegedés megjelenése, illetve kitörése;
(ii) A már azonosított esetek kitörésének vagy előfordulásának jelentős veszélye érinthet;

(g) Információcsere a vízzel összefüggő megbetegedésről a lakosság számára szolgáló
tájékoztatás hatékony módszereire vonatkozóan.

13. cikk
Az országhatárokat átszelő vizekkel kapcsolatos együttműködés

1. A 11. és 12. cikkben meghatározott kötelezettségeken túlmenően azok a Részes Államok,
amelyek ugyanazon a határvízen érintkeznek egymással, kötelesek együttműködni, és ahol
szükséges segíteni egymást a vízzel összefüggő megbetegedések határokon átterjedő
hatásainak megelőzése, ellenőrzése és csökkentése érdekében. Különös figyelmet kell
fordítaniuk a következőkre:
(a) Információcsere és az ismeretek megosztása az ugyanazzal vízzel határos Részes

Állammal a határokon átterjedő vízzel, a problémákkal és kockázatokkal kapcsolatosan;
(b) Törekedni kell arra, hogy az ugyanazzal a határú vízzel érintkező Részes Állam

országával közösen, illetve összehangoltan dolgozzák ki a 6. cikk 5 (b) szakasz szerinti
vízgazdálkodási tervet, valamint a 8. cikk (1) szakasza szerinti megfigyelő- és előrejelző
rendszert és intézkedési tervet annak érdekében, hogy intézkedhessenek a vízzel
összefüggő megbetegedések megjelenése, illetve kitörése vagy ezek fenyegető kockázata,
különösen vízszennyezési esetek vagy különleges időjárás okozta események alkalmával;

(c) A jelen Jegyzőkönyv alapelveivel összefüggő ellentmondások megszüntetése és a jelen
Jegyzőkönyvre vonatkozó kölcsönös kapcsolataik és viselkedésük meghatározása
érdekében az egyenlőség és kölcsönösség alapján összehangolják a határvizeikre
vonatkozó egyezményeket és egyéb megállapodásokat;

(d) A Részes Államok bármelyikének kérése alapján kötelesek konzultálni egymással az
emberi egészséget érintő bármely káros hatás jelentőségéről, ha a hatás vízzel összefüggő
betegséghez vezethet.

2. Ha a Részes Államok az Egyezményt elfogadó országok közé tartoznak, a határokon
átterjedő hatások területén az együttműködésnek és segítségnyújtásnak az Egyezmény
előírásai szerint kell történnie.
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14. cikk
Nemzetközi támogatás az országos szintű tevékenységekhez

A 11. cikk (b) alpontja szerinti országos és helyi tervek alkalmazásában történő
együttműködés és segítségnyújtás során a Részes Államok különösen kötelesek számba
venni, hogyan lehet leginkább elősegíteni:
(a) a határokon átnyúló, országos és/vagy helyi vízgazdálkodási, valamint a vízellátás és

szenny-víztisztítás fejlesztésére vonatkozó tervek előkészítését;
(b) az ilyen tervek végrehajtása során a projektek, különösen az infrastruktúrával kapcsolatos

projektek kidolgozásának javítását a pénzügyi források hozzáférhetőségének elősegítése
érdekében;

(c) a projektek hatékony végrehajtását;
(d) megfigyelő és előrejelző rendszerek kiépítését, valamint a víz okozta megbetegedésekkel

kapcsolatos veszélyhelyzetre intézkedési tervek és beavatkozási lehetőség megteremtését;
(e) a jelen Jegyzőkönyv alkalmazásának támogatásához szükséges jogszabályok elkészítését;
(f) a szakmai és műszaki személyzet legfontosabb részének oktatását és képzését;
(g) a kutatást és a fejlesztést a költséghatékony intézkedések és technológiák területén a

vízzel összefüggő megbetegedések megelőzése, ellenőrzése és csökkentése érdekében;
(h) hatékony figyelő és értékelő rendszer üzemeltetését, a vízzel összefüggő szolgáltatások

végrehajtásával és minőségével kapcsolatban integrált adatbázis és információs rendszer
kifejlesztését;

(i) a monitoring tevékenység minőségbiztosításának megteremtését, beleértve a
laboratóriumok teljesítményének összehasonlíthatóságát is.

15. cikk
A végrehajtás felülvizsgálata

A Részes Államok kötelesek felülvizsgálni a jelen Jegyzőkönyv előírásainak végrehajtását a
7. cikkben meghatározott eljárás és vizsgálat szerint. A Részes Államok első megbeszélésén
multilaterális tárgyalás keretében meg kell határozni a végrehajtás felülvizsgálatának olyan
rendjét, amely nem konfrontációs, nem bírósági, hanem konzultatív jellegű. A rendszernek
lehetővé kell tenni, hogy a nyilvánosságot is bevonják.

16. cikk
A részes államok tanácskozása

1. A Részes Államok első tanácskozását legkésőbb tizennyolc hónappal a jelen Jegyzőkönyv
hatályba lépését követően össze kell hívni. Ezután a Részes Államok által meghatározott
szabályos időközönként, de legalább háromévenként rendszeres tanácskozásokat kell tartani,
kivételt képez, ha a jelen cikk második szakaszában foglalt célkitűzés teljesítéséhez más
megállapodások szükségesek. A Részes Államok rendkívüli tanácskozást is összehívhatnak,
ha ezt egy rendszeres tanácskozáson elhatározzák, illetve ha valamely Részes Állam írásban
kéri, feltéve, hogy az összes Részes Állam erről való tájékoztatását követő hat hónapon belül
a kérelmet a Részes Államok legalább egyharmada támogatja.

2. Amennyiben lehetséges, a Részes Államok rendes tanácskozását az Egyezményt elfogadó
országok értekezletéhez kapcsolódóan kell megtartani.
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3. A tanácskozásokon a Részes Államok folyamatosan kötelesek felülvizsgálni a jelen
Jegyzőkönyv alkalmazását, és ebből a célból kötelesek:
(a) A vízzel összefüggő megbetegedések megelőzésére, ellenőrzésére és csökkentésére

irányuló módszertani megközelítések felülvizsgálatára, elősegítve ezek összehangolását
és erősítve az országhatárokon átnyúló és nemzetközi együttműködést a 11., 12., 13. és
14. cikknek megfelelően;

(b) A Részes Államok rendelkezésére bocsátott adatok alapján a jelen Jegyzőkönyv
alkalmazásában elért eredmények értékelésére a Részes Államok értekezletén elfogadott
irányelvvel összhangban; az irányelvben kerülni kell a párhuzamosságokat a jelentési
kötelezettség tekintetében;

(c) Állandó tájékozódásra az Egyezmény végrehajtásában elért eredmények tekintetében;
(d) Információcserére az Egyezmény Feleinek tanácskozásával és közös cselekvési program

lehetőségének keresésére;
(e) A megfelelő esetekben az Európai Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi

Világszervezet Európai Területi Irodája megfelelő testületei szolgáltatásainak
igénybevételi lehetőségeinek keresésére;

(f) A részvételi lehetőség módozatainak kidolgozására más illetékes kormányzati és nem
kormányzati nemzetközi szervezetek részére a jelen Jegyzőkönyv célkitűzéseivel
összefüggő minden illetékességi körbe tartozó szempontra kiterjedően;

(g) A további intézkedések bevezetésének kidolgozására az információhoz való hozzájutás, a
lakosság döntéshozatalban való részvétele, valamint a döntések felülvizsgálatában a jogi
és adminisztratív lehetőségeknek a lakosság számára történő biztosítása terén a jelen
Jegyzőkönyv témaköreiben az ezekre a kérdésekre vonatkozó más nemzetközi
fórumokon nyert tapasztalatok tükrében;

(h) Munkaprogram kidolgozására, beleértve a jelen Jegyzőkönyv és az Egyezmény közös
végrehajtási projektjeit, és fel kell állítani a munkaprogram kivitelezéséhez szükséges
szervezeteket;

(i) Irányelveket és ajánlásokat kidolgozására és elfogadására, amelyek elősegítik a jelen
Jegyzőkönyv előírásainak teljesítését;

(j) Az első tanácskozáson meg beszélni és egyetértéssel elfogadni a tanácskozások eljárási
szabályzatát, amelynek az Egyezmény Részes Államai tanácskozó testületével való
harmonikus együttműködést elősegítő előírásokat kell tartalmaznia;

(k) A jelen Jegyzőkönyv módosítására vonatkozó javaslatokat megfogalmazására és
elfogadására;

(l) Minden további feladat meghatározására és vállalására, amely a jelen Jegyzőkönyv
célkitűzéseinek érdekében szükséges lehet.

17. cikk
Titkárság

1. Az Európai Gazdasági Bizottság Végrehajtó Titkára és az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Irodájának igazgatója látja el a következő titkársági feladatokat a jelen
Jegyzőkönyvre vonatkozóan:
(a) Összehívja és előkészíti a Részes Államok tanácskozását;
(b) Eljuttatja a Részes Államok részére a jelentéseket és egyéb anyagokat, amelyeket a jelen

Jegyzőkönyv előírásainak értelmében rendelkezésére bocsátanak;
(c) Ellát minden egyéb feladatot, amelyet a Részes Államok tanácskozása határoz meg a

rendelkezésre álló erőforrások alapján;
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2. Az Európai Gazdasági Bizottság Végrehajtó Titkára és az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Irodájának igazgatója köteles:
(a) „Megállapodási Jegyzőkönyv”-ben megfogalmazni a munkamegosztás részletes

szabályait és erről tájékoztatni a Részes Államok tanácskozását;
(b) jelentést adni a Részes Államok számára a 16. cikk 3. szakaszában meghatározott

programok tartalmáról és végrehajtás módjáról.

18. cikk
A jegyzőkönyv módosítása

1. Bármely Részes Állam javasolhatja a jelen Jegyzőkönyv módosítását.

2. A jelen Jegyzőkönyv módosítására vonatkozó javaslatokat a Részes Államok
tanácskozásának kell megvitatni.

3. A jelen Jegyzőkönyv módosítására tett javaslat szövegét írásban kell beterjeszteni a
titkárságnak, amely azt legalább kilencven nappal a javaslat elfogadását tárgyaló megbeszélés
időpontja előtt köteles megküldeni minden Részes Állam számára.

4. A jelen Jegyzőkönyv módosítását a Részes Államok ülésén részt vevő képviselők
egyetértésével kell elfogadni. Az elfogadott módosítást a titkárság megküldi a
Letéteményesnek, a Letéteményes pedig elfogadás céljából továbbítja minden Részes Állam
számára. A módosítás az elfogadó Részes Államok vonatkozásában kilencven nappal azt
követően lép hatályba, hogy a Részes Államok kétharmada a Letéteményesnél elhelyezte a
módosítás elfogadását igazoló jogszabályt. Az összes többi Részes Állam vonatkozásában a
módosítás kilencven nappal azt követően lép hatályba, hogy az elfogadásra vonatkozó
igazolásukat letétbe helyezték.

19. cikk
Szavazati jog

1. A jelen cikk 2. szakaszának előírását kivéve minden Részes Állam egy szavazattal
rendelkezik.

2. A regionális gazdasági integrációs szervezetek saját kompetenciájuk területén azonos
számban gyakorolhatják szavazati jogukat, mint amennyivel a Részes Államok közé tartozó
tagállamaik rendelkeznek. Ezek a szervezetek azonban nem szavazhatnak, ha tagállamuk
gyakorolja a szavazati jogot és viszont.

20. cikk
A viták elrendezése

1. Ha két vagy több Részes Állam között a jelen Jegyzőkönyv értelmezése és alkalmazása
tekintetében vitás kérdések merülnek fel, a Részes Államok tárgyalások útján vagy bármely
más eszközzel kötelesek a viták rendezésére a Részes Államok számára elfogadható
megoldást keresni.
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2. A Részes Állam a jelen Jegyzőkönyv aláírásakor, ratifikálásakor, jóváhagyásakor,
hatálybalépésekor, illetve alkalmazása során bármikor írásban bejelentheti a Letéteményesnél,
hogy arra az esetre, ha a vita nem oldódik meg a jelen cikk 1. szakaszának megfelelően,
elfogadja a vita rendezésére a következő rendezési lehetőségek valamelyikét, amely az
ugyanezen kötelezettséget elfogadó minden más Részes Államra nézve is kötelező:
(a) Amennyiben a Részes Államok az Egyezmény Felei és egymással kapcsolatban

kötelezőként elfogadták az Egyezményben a viták rendezésére meghatározott egyik vagy
mindkét megoldási módot, a vitát az Egyezményben az Egyezménnyel kapcsolatos viták
rendezésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell rendezni;

(b) Minden más esetben a Nemzetközi Bíróságra kell beterjeszteni a vitát, ha a Részes
Államok nem egyeznek meg az egyeztető eljárásban vagy a vita rendezésének más
formájában.

21. cikk
Aláírás

A jelen Jegyzőkönyv Londonban 1999. június 17-én aláírásra nyitva áll a Harmadik
Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia alkalmából, ezt követően pedig New Yorkban
az Egyesült Nemzetek Központjában 2000. június 18-ig az Európai Gazdasági Bizottság és az
Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának tagállamai, valamint az
Európai Gazdasági Bizottságnál és az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Bizottságánál konzultatív státussal rendelkező államok számára, a Gazdasági és Szociális
Tanács 1947. március 28-i 36. számú (IV) határozatának 8. cikke értelmében, valamint az
Európai Gazdasági Bizottság vagy az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális
Irodája szuverén tagállamaiból álló regionális integrációs szervezetek számára, amelyekre
tagállamaik ráruházták a jelen Jegyzőkönyv szabályozott ügyekkel kapcsolatos illetékességet,
beleértve az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos nemzetközi szerződések megkötésére
vonatkozó illetékességet.

22. cikk
Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás és társulás

1. A jelen Jegyzőkönyvet az aláíró államoknak és a regionális gazdasági integrációs
szervezeteteknek ratifikálniuk kell, illetve el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk.

2. A jelen Jegyzőkönyv az Államok és szervezetek csatlakozására a 21. cikknek megfelelően
áll nyitva.

3. A 21. cikkben meghatározott szervezetekre, amelyek anélkül válnak az Egyezmény
Részesévé, hogy tagállamaik Részes Államok lennének, a Jegyzőkönyv minden kötelezése
vonatkozik. Ezeknek a szervezetek az esetében, amelyek egy vagy több tagállama a Részes
Államok körébe tartozik, a szervezet és a tagállamok döntenek a jelen Jegyzőkönyv hatálya
alá eső kötelezettségeik teljesítéséről. Ezekben az esetekben a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá
eső kérdésekben a szervezetek és a tagállamok nem gyakorolhatják jogaikat egyidejűleg.

4. A 21. cikkben meghatározott regionális gazdasági integrációs szervezeteknek a
ratifikálásról, elfogadásról, jóváhagyásról és társulásról szóló jogszabályaikban ki kell
nyilvánítaniuk illetékesség mértékét a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó kérdésekben.
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Ezek a szervezetek kötelesek tájékoztatni a Letéteményest az illetékességi körükbe tartozó
mindennemű lényegi változásról.

5. A ratifikálásról, elfogadásról, jóváhagyásról és társulásról szóló jogszabályokat az Egyesült
Nemzetek Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

23. cikk
Hatálybalépés

1. A jelen Jegyzőkönyv az azt követő kilencvenedik napon lép hatályba, hogy a ratifikálásról,
elfogadásról, jóváhagyásról és társulásról szóló tizenhatodik jogszabályt letétbe helyezték.

2. A jelen cikk 1. szakasza szempontjából a regionális gazdasági integrációs szervezetek
letétbe helyezett jogszabályai nem számítanak a tagállamaik által letétbe helyezett
jogszabályok kiegészítésének.

3. A 21. cikkben meghatározott minden egyes állam és szervezet számára, amely ratifikálja,
elfogadja, jóváhagyja a Jegyzőkönyvet, illetve társul a Jegyzőkönyvhöz a ratifikálásról,
elfogadásról, jóváhagyásról és társulásról szóló tizenhatodik jogszabály letétbe helyezését
követően, a Jegyzőkönyv kilencven nappal azt követően lép hatályba, hogy az állam vagy a
szervezet letétbe helyezte a ratifikálásról, elfogadásról, jóváhagyásról és társulásról szóló
jogszabályát.

24. cikk
Felmondás

Három évvel azt követően, hogy a jelen Jegyzőkönyv adott Részes Állam vonatkozásában
hatályba lépett, a Részes Állam bármely időpontban felmondhatja a Jegyzőkönyvet, ha erről
írásban nyilatkozik a Letéteményesnek. A visszalépés kilencven nappal azt követően
léphatályba, hogy a Letéteményes a kérelmet megkapta.

25. cikk
Letéteményes

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára látja el a jelen Jegyzőkönyv Letéteményesének feladatait.

26. cikk
Hiteles szöveg

A jelen eredeti Jegyzőkönyvet, amelynek angol, francia, német és orosz nyelvű szövege
egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kell letétbe helyezni.
Ennek hiteléül az erre megfelelően felhatalmazottak aláírásukkal látják el jelen
Jegyzőkönyvet.
Készült Londonban, ezerkilencszázkilencvenkilenc június tizenhetedikén.
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