Regős Franciska: A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat kapcsolata
más nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségekkel

Bevezető

A környezeti hatásvizsgálat először az USA-ban került bevezetésre az 1969-ben elfogadott
nemzeti környezetpolitikai törvénnyel (National Environmental Policy Act, röviden NEPA).[1] A
NEPA az Egyesült Államok válasza volt az egyre fokozódó környezeti ártalmakra.[2] A NEPA
azon az elven alapul, hogy a társadalmi és gazdasági jólét összekapcsolódik a környezettel.[3]
Ösztönzi azokat az erőfeszítéseket, amelyek megelőzik vagy megszüntetik a környezeti
károkat,[4] így elsőként követelte meg a szövetségi létesítményektől a környezeti
hatásvizsgálati tanulmány elkészítését.[5] Ennek a tanulmánynak ﬁgyelembe kell vennie a
tevékenység környezetre gyakorolt hatásait és a tervezett tevékenység alternatíváit is.[6]
A környezet védelme iránti érdek erősödésének köszönhetően, a NEPA-t követően a
környezeti hatásvizsgálati eljárás széleskörűen elterjedt a nemzeti és a nemzetközi jogban
egyaránt. 1992-ben bekerült az ENSZ Rio de Janeiroban megrendezett Környezet és fejlődés
címet viselő konferencia eredményéül elfogadott nyilatkozatba.[7] Azóta milyen változásokon
ment keresztül a környezeti hatásvizsgálat? Mire kötelezi az államokat? Mi a nemzetköz
környezetvédelmi jogban elfoglalt helye? Milyen összefüggések, kapcsolódási pontjai vannak
más, nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségekkel? Jelen tanulmány első részében
ismertetésre kerül többek között a környezeti hatásvizsgálat fogalma és célja, míg a második
felében a nemzetközi környezetvédelmi jog olyan kötelezettségeivel való kapcsolatának
vizsgálatára kerül sor, mint a megelőzés.

A környezeti hatásvizsgálatról általában

A környezeti hatásvizsgálat fogalma
A környezeti hatásvizsgálat egy környezetvédelmi eszköz, amely jó példája a komplex

szemléletmódnak.[8] Lényegét tekintve, egy olyan kötelezettség, amely arra szólít, hogy
álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk át a cselekményünk környezetet érintő
következményeit, még mielőtt cselekednénk.[9] Bándi Gyula megfogalmazása szerint
környezetvédelmi hatásvizsgálat minden olyan eljárás, amely „során a döntéshozatal
megalapozása érdekében előre meghatározott formában, átfogóan vizsgálják a döntés
várható környezeti hatásait.”[10] Egy olyan sajátos, multidiszciplínáris eljárás, amely sokféle
szakértelmet követel meg,[11] mint a természet, egészség-, gazdaságtudományi, műszaki,
stb. ismereteket és módszereket.[12] Egy rendszerezett és integratív eljárás, amely
valamilyen projekt, tevékenység természetes és a mesterséges környezetre várhatóan
gyakorolt hatásainak értékelését végzi.[13] Úgy is jellemezhetjük, mint egy előrelátó, átfogó
döntéstámogató eszközt, amelynek közvetlen célja, hogy a döntéshozókat az új projektek,
tervek, rendelkezések környezetre gyakorolt következményeiről információval lássa el. A
tevékenység lehetséges hatásainak megfontolására kötelez, még mielőtt döntés születne
arról, hogy az adott javaslat, illetve projekt a folytatásra engedélyt kap-e vagy sem.[14] A
környezeti hatásvizsgálat kötelezettséges tehát megköveteli, inter alia, egy környezeti
hatásvizsgálati tanulmány elkészítését, amely részletesen kitér a környezetet érintő jelentős
hatásokra.[15] Az UNEP úgy deﬁniálja, mint egy eljárást, illetve a tervezett tevékenységre
vonatkozó vizsgálatot, amely szem előtt tartja a környezetbarát és fenntartható fejlődést.[16]

A környezeti hatásvizsgálat célja
A környezeti hatásvizsgálat a döntéshozatalt kívánja támogatni. Segítségre szolgál a projekt
környezetre gyakorolt hatásainak azonosításában. Célja, hogy a döntéshozókat megfelelő
információval lássa el döntésük környezetre gyakorolt hatásairól. Arra tervezték, hogy
segítséget nyújtson a döntéshozatalban olya módon, hogy megfelelő információkkal lássa el
a döntéshozókat az adott projekt környezetet érintő hatásairól, alternatívákról és a negatív
hatások csökkentésének eszközeiről.[17] Így a megfelelően használt környezeti hatásvizsgálati
eljárás végül jól informált döntéshez vezet.[18] Ez nem feltétlenül vezet a tevékenység
folytatásának megakadályozásához. Sokkal inkább arról van szó, hogy amikor a projekt
engedélyezésre vagy megkezdésre kerül, az a környezetet érintő hatások teljes tudatában
történik, így megelőző lépéseket tehetünk. Ha tudjuk mivel állunk szemben, változtatásokat
végezhetünk a tervezett tevékenységen, ezzel csökkenthetjük a környezetet ért
kockázatokat és hátrányokat.[19]
A környezeti hatásvizsgálat kötelezettségének végső célja a környezeti károk megelőzése és

a fenntartható fejlődés elősegítése.[20] A fenntartható fejlődést úgy lehet megfogalmazni, mint
olyan fejlődést, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit, anélkül, hogy az veszélyeztetné
a jövő generációk szükségleteit.[21] Az életminőség fenntartását, a természetes erőforrások
folyamatos elérését és végső soron a maradandó környezeti károk elkerülését célozza.[22]
Ennek elérése érdekében a környezetre nézve káros tevékenységeket a lehető legjobban kell
kezelni: a környezeti hatásvizsgálat ehhez lényeges segítséget nyújt. Bizonyos esetekben ez
a tevékenységek engedélyezésének elutasításához, vagy a projekt megváltoztatásához
vezet. Könnyebb a várható káros hatásokkal még a tervezés során számolni, mint a
kivitelezést követően. A megelőzés mindig jobb, mint a helyrehozás. Phoebe Okowa
megfogalmazása szerint, minden esetben cél, hogy biztosítva legyen, hogy a tevékenység a
környezetre nézve a legkevésbé ártalmas módon kerüljön folytatásra.[23]Mind a környezeti
hatásvizsgálat, mind a notiﬁkáció és konzultációs kötelezettség ezt a célt szolgálja.

A környezeti hatásvizsgálat tartalma
Az államok többségének joga tartalmaz valamilyen hatásvizsgálati kötelezettséget, azonban
ebből nem feltétlenül következik, hogy az a határon átterjedő környezeti hatásvizsgálatra is
kiterjed. Ennek oka, hogy a jogszabályok nem mindig követelik meg, hogy a projektet tervező
állam környezetét érintő hatások vizsgálata mellett a határon túli hatások ﬁgyelembevételét
is.[24]
A környezeti hatásvizsgálatot érintő egyezmények közül érdemes az országhatáron átterjedő
környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espooi egyezményt,[25] (bár regionális egyezmény)
amely részletesen meghatározza a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó
követelményeket.[26] E tekintetben kivételesnek tekinthető, mivel pontos felsorolást ad a
környezeti hatásvizsgálat szükséges elemeit tekintve.[27] A Nemzetközi Bíróság a papírgyár
ügyben és a Costa Rica c. Nicaragua ügyekben hozott ítélete viszont az államok feladataként
tartja számon a környezeti hatásvizsgálat pontos tartalmának meghatározását.[28] E szerint,
minden államnak saját magának kell meghatároznia a nemzeti jogban vagy az engedélyezési
eljárásában a környezeti hatásvizsgálat tartalmát minden egyes esetben, ﬁgyelembe véve a
tervezett tevékenység természetét, nagyságát és a környezetre gyakorolt negatív
hatását.[29] Ez nem jelenti azt, hogy a környezeti hatásvizsgálat tartalmának meghatározása
egyedül az államoktól függ: Boyle szerint ez csupán a 2001-es megelőzési tervezetet
tükrözi.[30] A tervezet bár a környezeti hatásvizsgálat tartalmának meghatározását szintén
az államok feladatkörébe utalja, viszont felhívja a ﬁgyelmet arra is, hogy a környezeti

hatásvizsgálatnak nemcsak az államok területére, de a tevékenység határon átterjedő
környezeti hatásaira is ki kell terjednie.[31] Tehát minden esetben ki kell térnie nemcsak a
személyeket és tulajdont ért következményekre, de más államok környezetére gyakorolt
hatásokra is.[32] Ez azt jelenti, hogy bármit is követel meg a nemzeti jog, a nemzetközi jog
követelménye, hogy a környezeti hatásvizsgálat magában foglalja legalább a tevékenység
emberekre, tulajdonra és más államok környezetére gyakorolt hatásokra. Ha a nemzeti jog
nem biztosítja az ilyen vizsgálatot, akkor az elkerülhetetlenül a környezeti hatásvizsgálat
megsértését eredményezi.[33]

A környezeti hatásvizsgálat nemzetközi jogi státusza

Vita nélküli, hogy a határokon átterjedő hatások előzetes felmérése, vagy másképpen, a
környezeti hatásvizsgálat kötelezettsége nemzetközi környezetvédelmi jog részét képezi-e. A
kötelezettség forrásának a szerződéseket és a szokást jelölhetjük meg.[34] A környezeti
hatásvizsgálat számos nemzetközi egyezményben megjelenik, mint például a Biológiai
Sokféleség Egyezményben (14. cikk), az 1982-ben elfogadott tengerjogi egyezménybn
(UNCLOS 206. cikk) és az Espooi egyezményben is. Felelhető továbbá a Riói Nyilatkozat 17.
elvében is, mely szerint környezeti hatástanulmányokat kell készíteni az olyan
tevékenységekre nézve, melyeknek nagy valószínűséggel jelentős mértékű káros hatása
lehet a környezetre, és amelyek az illetékes nemzeti hatóságok döntésétől függnek.
Érdemes itt megemlíteni a Nemzetközi Bíróság Papírgyár ügyben hozott ítéletét is, melynek
egyik legfontosabb újdonsága, hogy ez volt az első eset, amikor a környezeti hatásvizsgálat
kötelezettségét nem pusztán szerződéses kötelezettségként, hanem a nemzetközi jog
általános követelményeként került rögzítésre. Mi több, az ítélet kimondja, hogy a
tevékenység megkezdését követően is folytatódnia kell a környezeti hatásvizsgálatnak.[35]

Kapcsolata más nemzetközi jogi kötelezettségekkel

A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat kötelezettsége több, a nemzetközi
környezetvédelmi jogot átható kötelezettséggel összefüggésbe hozható. Ezek közé tartozik
többek között a sic utere tuo, a megelőzés, az elvárható gondosság, végül a notiﬁkáció és

konzultációs kötelezettség. Az alábbiakban, ezeknek a nemzetközi követelményeknek a
vizsgálatára kerül sor.

Sic utere tuo ut alienum non laedas maxima
A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat szoros kapcsolatban áll a sic utere tuo ut
alienum non laedas angolszász jogi maximával, melynek jelentése: úgy használd a sajátodat,
hogy azzal ne sértsd másét.[36] Ez azért érdekes számunkra, mivel ebből vezethető le a
szennyezés vagy környezeti ártalom megelőzésére, csökkentésére vagy ellenőrzésére
vonatkozó kötelezettség,[37] amelynek segítségére szolgál a környezeti hatásvizsgálat.
A joggal való visszaélést kifejező sic utere tuo elv[38] továbbgondolását jelentő jó
szomszédság elvéből és a károkozás tilalmának követelményéből ered, hogy az államok nem
végezhetnek, illetve engedélyezhetnek olyan tevékenységeket a területükön vagy egyéb,
más államokkal közösen használt területen, amelyek hátrányosan érintik más államok jogait
vagy kárt okoznak más államok területén.[39]
Ennek, a mára már alapvető nemzetközi környezetvédelmi jogi elvnek a kimunkálásához a
nemzetközi ítélkezési gyakorlat jelentősen hozzájárult. Az elv a környezeti károkkal
kapcsolatban egészen visszavezethető a híres Trail Smelter ügyig[40], melyben az eljáró
választottbíróság a maximát a következő módon fejlesztette tovább: kimondta, hogy „a
nemzetközi jog elvei alapján […] egyetlen államnak sincs joga ahhoz, hogy területét arra
használja, vagy területének használatát oly módon másnak arra engedje meg, hogy valamely
másik államnak vagy annak területén, avagy az abban lévő személyeknek vagy ott lévő
tulajdonban füst által jogsértést okozzon, ha ennek komoly következményei vannak, és a
jogsérelmet világos és meggyőző bizonyítékok támasztják alá.”[41] Ez nagyban befolyásolta
a nemzetközi környezettárgyú ügyekben hozott ítélkezést, és a nemzetközi jogalkotást
egyaránt.[42] A Nemzetközi Bíróság által tárgyalt Korfu-szoros ügyben[43] ez megerősítésre
került, mely szerint „egyetlen állam sem használhatja területét más állam jogainak
rovására”[44] A Spanyolország és Franciaország közötti, Lanoux-tó[45]ügy eldöntésére 1957ben született választottbíróság érvelése is a sic utere tuo elvét erősíti, amikor kimondja, hogy
az államoknak joguk van saját területükön az erőforrásaikat kiaknázni, azonban ezt csak
addig tehetik, ameddig az nem okoz határon túli kárt.[46]
Az 1970-es évektől kezdve a nemzetközi közösség környezet védelme iránti ﬁgyelme

erősödésnek indult. Ennek eredményeként 1972-ben, Stockholmban került megrendezésre a
nemzetközi környezetvédelmi jogban mérföldkőnek számító első környezetvédelmi
világkonferencia. [47] A konferencia eredményéül elfogadásra került az úgynevezett
Stockholmi Nyilatkozat, amely nagy hatást gyakorolt a nemzetközi környezetvédelmi jog
fejlődésére.[48] Ebben rögzítésre került többek között a sic utere tuo elve is (21. elv). Bár a
környezeti hatásvizsgálatról, mint környezetvédelmi eszköz és kötelezettség expressis verbis
nem tartalmaz rendelkezést, azonban az levezethető több elvből is, így a 14., 15., és végül a
21. elvből. A 14. elv szerint az ésszerű tervezés egy szükséges eszköz a fejlődés és a
környezeti szükségletek összeegyeztetésére. A 15. elv tovább megy: a tervezést alkalmazni
kell az urbanizációra is szem előtt tartva, hogy a környezetet érintő negatív hatásokat el kell
kerülni, és mindenki számára maximális társadalmi, gazdasági és környezeti előnyöket kell
elérni.
A két évtizeddel később született Rioi Nyilatkozat a Környezet és fejlődésről a fenntartható
fejlődést helyezve a középpontba, már megköveteli a környezeti hatástanulmány
elkészítését[49], továbbá megerősíti a Stokcholmi Nyilatkozat sic utere tuo elvét deklaráló
21. elvet. E szerint „az államok szuverén joga, hogy saját környezeti és fejlesztési
politikájukat követve kihasználják saját erőforrásaikat, és biztosítsák, hogy a saját
fennhatóságuk vagy ellenőrzésük alatt álló tevékenységek ne okozzanak kárt más államok
környezetében vagy a nemzeti joghatóság határain túli területeken.” Az uralkodó nézet
szerint az elv első felében megjelenő szuverenitás kerül korlátozásra, méghozzá a mondat
második felében megjelenő károkozás tilalma által.[50] A mára már szokásjoggá fejlődött
szabály, amelyet a Nemzetközi Bíróság Nukleáris Tanácsadó véleményében[51] is
megerősítést nyert: a környezettel kapcsolatos nemzetközi jog korpuszát alkotja.[52]
Mi következik ebből az elvből? Mit kell tennie az államnak? A válasz egyszerűnek tűnik: az
államnak biztosítania kell, hogy tevékenységével nem sérti a területén kívüli környezetet,
azaz lépéseket kell tenniük a környezeti károk elkerülésére.[53] Ennek leghatékonyabb módja
a környezeti károk megelőzése. A Nemzetközi Jogi Bizottság 2001-es veszélyes
tevékenységek káros eredményeinek megelőzéséről szóló tervezetéhez fűzött
kommentár[54] is ezt erősíti: „a 3. cikk (megelőzés) a sic utere tuo ut alienum non laedas
alapelven alapszik.”[55]

A környezeti károk megelőzése
Bár a megelőzést a jogirodalomban és a szerződésekben egyaránt alkalmazzák az „elv”
megfogalmazást, azonban ez annál több: egy olyan szokásjogi kötelezettség, amely
megtalálható mind az ítélkezési gyakorlatban, mind a nemzetközi szerződésekben, valamint
olyan soft law jellegű forrásokban, mint a Stockholmi és a Rioi Nyilatkozat.[56] A Nemzetközi
Bíróság a Papírgyár ügyben a megelőzést az általános nemzetközi jog szabályai egyikeként
jellemezte.[57]
Mit jelent a megelőzés? A nemzetközi jog megköveteli az államoktól, hogy ellenőrizzék a
területükön belül zajló tevékenységeket, amelyek jelentős, határon átterjedő szennyezés
kockázatát hordozzák magukban.[58] Másképpen fogalmazva, a megelőzés kötelezettsége az
államoknak a károkozás elkerülésére tett lépéseinek a kötelezettségét jelenti. Ezek közé
tartozik többek között a megfelelő jogszabályozás kialakítása, illetve közigazgatási és más
intézkedések megtétele.[59] A Riói Nyilatkozat 11. elve például kifejezetten felszólítja az
államokat arra, hogy hozzanak létre hatékony környezetvédelmi jogszabályokat.[60] A
megelőzés megköveteli az államoktól, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a károk
megelőzésére vagy minimalizálására olyan mértékben, amennyire az lehetséges, tehát a
hangsúly nem a károkozás utáni állapotra, vagyis a reparációra kerül. Az elsődleges kérdések
között tehát már nem csak a károkozás utáni állapot visszaállítása szerepel.[61] A megelőzés
kötelezettsége számos nemzetközi dokumentumban megtalálható, mint például a
Nemzetközi Jogi Bizottság veszélyes tevékenységekből származó határokon átterjedő károk
megelőzéséről szóló 2001-es tervezetében[62] vagy az Espooi egyezményben (2. cikk) és a
Duna halászati hasznosítására vonatkozó egyezményben (7. cikk).
Ahhoz, hogy a környezeti károk megelőzését, illetve csökkentését hatékonyan legyünk
képesek elérni, szükséges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy pontosan mivel is állunk
szemben. Ennek feltérképezéséhez járul hozzá a környezeti hatásvizsgálat: az államoknak
azonosítaniuk kell a kockázatokat, amit olyan eszközökkel tudnak megtenni, mint a
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása vagy a tevékenység ellenőrzése.[63] A megelőzés tehát
nem egy egyszeri kötelezettség, hanem folyamatos. A Bős-Nagymaros ügyben a Nemzetközi
Bíróság kimondta, hogy a nemzetközi jog új normáit is ﬁgyelembe kell venni, nemcsak az új
tevékenységekre, de a már folyamatban lévő tevékenységekre nézve is.[64] Ez a progresszív
értelmezést hangsúlyozza.[65] A Papírgyár ügyben hozott ítélet is ezt tükrözi, mely szerint az
érdemi kötelezettségek, mint a prevenció folyamatosak.[66] Ugyanebben az ítéletben a
Bíróság a megelőzést az elvárható gondosság követelményét tartalmazó magatartási
kötelezettségnek minősítette.[67] A Nemzetközi Jogi Bizottság 2001. évi felelősségi szabályok

kommentárja a következőképpen határozza meg: „A megelőzési kötelezettség normálisan
gondossági kötelezettségként vizsgálandó, amely előírja az államok számára azt, hogy
minden ésszerű vagy szükséges intézkedést megtegyenek annak elkerülésére, hogy egy
adott esemény ne történjen meg annak garanciája nélkül, hogy az esemény nem
következhet be.”[68]
Mi következik ebből? Mit kell tennie az államnak? A jogirodalomban általánosan egyetértés
van abban, hogy a következő kötelezettségeket követeli meg: mielőtt az államhatáron
átterjedő, jelentős környezeti kárt okozó kockázattal rendelkező tevékenységbe kezdene; i)
az államnak vizsgálnia kell a határon átterjedő hatásokat; ii) és értesítenie kell az érintett
államokat továbbá iii) konzultálnia kell velük a teendőkről.[69]

Az elvárható gondosság követelménye
Fogalma
Az elvárható gondosság egyik legnagyobb jellemzője a rugalmasság, tekintve, hogy pontosan
nem deﬁniálható, így tartalmának meghatározása mindig az adott eset összes körülményétől
függ.[70] A meghatározásához érdemes a Nemzetközi Jogi Bizottság[71] 2001-es a veszélyes
tevékenységből származó határokon átterjedő károk megelőzéséről szóló tervezetét alapul
vennünk. Annak ellenére, hogy a tervezet kifejezetten nem tartalmazza az elvárható gondos
magatartás követelményét, azonban a cikkekhez fűzött kommentár (Draft Articles on
Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities) nem hagyja ﬁgyelmen kívül. E
szerint az elvárható gondosság a forrásállam azon kötelezettsége, hogy megelőző vagy
minimalizáló intézkedéseket tegyen.[72] Ez az állam olyan ésszerű erőfeszítéseit jelenti, mint
az, hogy tájékozódik az adott tevékenység előrelátható környezetre gyakorolt veszélyeiről,
így még időben megteheti a károk megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. Az elvárható
gondos magatartást tehát úgy lehet meghatározni, mint az a magatartás, amelyet a károk
megelőzésében az államnak tanúsítania kell.[73] Az elvárható gondosság problémája azonban
nem áll meg itt. Az elvárható gondosság ugyanis jelentheti egyrészről az államoktól általában
elvárható magatartást, másrészről az adott állam lehetőségei, eszközei szerinti gondosságot
(diligentia quam in suis) is.[74] A papírgyár ügyben a Nemzetközi Bíróság inkább az utóbbit
fogadta el, bár a termelésben a legfejlettebb technika alkalmazásának vizsgálata inkább az
előbbire utal.[75]

Környezeti hatásvizsgálat, mint az elvárható gondosság követelménye
A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat és az elvárható gondosság követelménye
közötti kapcsolat meghatározása attól függ, hogyan tekintünk a Stockohlmi Nyilatkozat és a
Rio Nyilatkozatban megjelenő sic utere tuo elvére. Pontosabban fogalmazva:
eredménykötelezettségről van szó, vagy gondossági kötelezettségről? A határon átterjedő
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása lehetővé teheti, hogy az állam megfeleljen az
eredmény kötelezettségnek, de a hatásvizsgálat elmulasztásából nem következik, hogy
kötelezettséget sért, mivel lehet, hogy a tevékenység nem okoz határon átterjedő kárt.[76]
Azonban ha azt vesszük alapul, hogy a kötelezettség az, hogy gondossági lépéseket kell tenni
a kár elkerülésére, akkor a környezeti hatásvizsgálat ezeknek a lépéseknek az egyike.[77] Ez
azt jelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat elmulasztása az elvárható gondosság
követelményét sérti akkor is, ha nem keletkezett környezeti kár. Dugard bíró a Costa Rica c.
Nicaragua ügyekben[78] hozott ítélethez fűzött különvéleménye is ezt az álláspontot tükrözi:
az elvárható gondosság az a magatartás, amelyet a károk megelőzésében az államnak
tanúsítania kell, és amelynek elmulasztása az állam felelősségét akár anyagi károk
hiányában is létrehozhatja.[79] Ez összhangban van a papírgyár ügyben hozott ítélettel, amely
kimondja, hogy az elvárható gondosság és a megelőzés gyakorlása nem valósul meg, ha a
tevékenységet végző fél nem készít környezeti hatásvizsgálatot az ilyen tevékenység
hatásairól.[80]

Notiﬁkáció és konzultáció
Bár nem kifejezetten környezettárgyú ügy, mégis említésre méltó a Korfu-szoros ügy,
amelyben már akkor is felmerült az államok notiﬁkációs kötelezettsége. Az 1940-es években
brit hadihajók keltek át a Korfu-szoroson, azonban útközben aknákra futottak, ezzel súlyos
károkat elszenvedve. Az ügyben a Nemzetközi Bíróság 1949-ben hozott ítéletében Albániát
tartotta felelősnek a Brit hajóknak okozott károkért, mivel elmulasztotta tájékoztatni a másik
felet a vízbe lerakott aknákról. A Bíróság megállapította, hogy Albánia nem tett semmit azért,
hogy megelőzze a katasztrófát.[81] A Bíróság a tájékoztatás vagy ﬁgyelmeztetés alapjának az
emberiség érdekeinek ﬁgyelembevételét határozta meg.[82] A kötelezettség több nemzetközi
dokumentumban is megtalálható, mint például Riói Nyilatkozat 19. elvében, amely
megköveteli az államoktól, hogy előzetesen értesítse a tevékenység negatív hatásairól a
potenciálisan érintett államot és jóhiszemű konzultációra kötelez.[83] A 2001-es megelőzési

tervezet már kapcsolatba hozza a környezeti hatásvizsgálattal: ha a környezeti
hatásvizsgálat eredménye alapján fennáll a jelentős határon átterjedő károkozás kockázata,
a forrásállamnak értesítenie kell erről az érintett államot.[84] A 9. cikk alapján bármelyik
érintett állam kérésére a forrásállamnak konzultációs kötelezettsége is fennáll.[85] Ennek célja,
hogy még időben olyan intézkedéseket, megoldásokat fogadjanak el az államok, amelyek
megelőzik a határon átterjedő károkozást, vagy legalábbis csökkentik annak kockázatát.
Amennyiben az államok a konzultáció során nem jutnak megegyezésre, a forrásállamnak
ﬁgyelembe kell vennie az érintett állam érdekeit a tevékenység engedélyezése során.[86] A
Papírgyár ügyben hozott ítélet kimondja, hogy a környezeti hatásvizsgálat eredményeit a
döntés előtt közölni kell az érintett állammal.
Arra a kérdésre, hogy mikor kell lefolytatni környezeti hatásvizsgálatot a tevékenységet
folytatni kívánó államnak, a papírgyár ügyben hozott ítélet egyértelmű választ ad: a
környezeti hatásvizsgálatot még a tevékenység megkezdése előtt le kell folytatni.[87] Mikor
kell értesítenie a forrásállamnak az érintett másik felet? A 2001-es megelőzési tervezet a
következő választ adja: akkor, ha hatásvizsgálat eredménye szerint fennáll a jelentős,
határon átterjedő károkozás kockázata. Ezt tükrözi a papírgyár ügyben hozott ítélet is, mely
szerint a környezeti hatásvizsgálatot még a tevékenység megkezdése előtt kell lefolytatni,
ezt követően kerül sor a notiﬁkációra.[88] A Costa Rica c. Niaragua ügyekben hozott ítélet is
ezt az álláspontot erősíti.[89] Donoghue bíró véleménye szerint, azonban ez úgy értelmezhető,
hogy csak egyetlen egy eset van, amikor a forrásállamnak tájékoztatnia kell az érintett
államot: ha a hatásvizsgálat alapján jelentős károkozás kockázata áll fenn.[90] Azonban ahhoz,
egy igazán megbízható, határon átterjedő környezeti hatásokra és a károkozás kockázatait
tartalmazó környezeti hatásvizsgálat születhessen, adott esetben szükséges lehet az érintett
állammal való együttműködés, illetve konzultáció is, méghozzá a hatásvizsgálati eljárás
során. Az Espooi egyezmény ebből kiindulva, még a hatásvizsgálat előtt megköveteli az
érintett állammal való konzultációt.[91]

Összegzés

A környezeti károk jellemzője, hogy az eredeti állapot helyreállítása sokszor nehéz, és
bizonyos esetekben szinte lehetetlen. A környezeti károk megelőzése, illetve a károkozás
kockázatainak csökkentésére ezért különösen nagy hangsúlyt szükséges fektetni. A sic utere
tuo elvéből levezethető prevenciós kötelezettségnek való megfelelés központi elemévé vált a

nemzetközi környezetvédelmi tárgyú ügyeknek. Ezt jól szemlélteti mind a papírgyár ügy,
mind a Costa Rica c. Nicaragua ügyek. Minden esetben igaz, hogy könnyebb úgy cselekedni,
ha tudjuk, mivel kell számolnunk. A környezeti hatásvizsgálat segít a tevékenység
környezetre gyakorolt hatásainak felmérésében, ezáltal hozzájárul a megelőzés, valamint az
elvárható gondos magatartás gyakorlásához. Az állam megfelelését segít a megelőzés és az
elvárható gondosság követelményének, ha a projekt engedélyezése, illetve megkezdése előtt
meggyőződik annak környezetre gyakorolt következményeiről, vagyis a fennálló
kockázatokról, pontosabban: lefolytatja a környezeti hatásvizsgálati eljárást, valamint
tájékoztatja, illetve konzultációt folytat a hatásoknak feltehetően kitett másik felet. A
kötelezettségek egymással való szoros kapcsolatát vélhetjük felfedezni, amit jól szemléltet a
notiﬁkációs kötelezettség is: ha a környezeti hatásvizsgálat eredménye szerint fennáll a
jelentős, határon átterjedő károkozás kockázata, akkor köteles erről az érintett államot
tájékoztatni. Ezt az álláspontot tükrözi mind a Nemzetközi Bizottság 2001-es tervezete, mind
az ítélkezési gyakorlat, amely nagyban hozzájárul a nemzetközi környezetvédelmi jog
fejlesztéséhez. Azonban vannak kérdések, amelyek még pontosításra szorulnak, mint például
az elvárható gondosság fogalma vagy a környezeti hatásvizsgálat pontos tartalma.
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