
O OCHRONIE SRODOWISKA, POLITYCE, 
I KONFERENCJI W HELSINKACH 

W ,,Kulturze” z 5 czerwca br. ukazał się artykuł Janusza Symonidesa za- 

tytułowany ,„„Temat europejski — ochrona środowiska”. 

„Problemy ochrony środowiska naturalnego mają już dzisiaj wymiar globalny. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że konieczność podjęcia zdecydowanej walki z po- 

stępującą degradacją środowiska dotyczy przede wszystkim Europy i Ameryki Pół- 

nocnej, a więc terytoriów uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie. | 

Pokaźna część problemów dotyczących środowiska naturalnego jest zlokalizo- 

wana w granicach terytorium państwowego i może być rozwiązana przez państwo 

przy użyciu własnych środków. Istnieje jednak zespół problemów, które mają cha- 

rakter bądź to dwustronny, bądź subregionalny, bądź to regionalny, i które wy- 

magają współpracy międzynarodowej. Granice państw rozdzielają niekiedy obszary 

stanowiące pewną całość geograficzną czy biologiczną. Stąd też środki dotyczące 

ochrony fauny czy flory podjęte przez jedno tylko państwo na morzu półzamknię- 

tym, na rzece granicznej, czy w przygranicznym parku narodowym nie będą sku- 

teczne. Konieczność współdziałania wynika także z faktu, że działania jednego pań- 

stwa prowadzone nawet w całości w obrębie jego jurysdykcji narodowej, mogą wy- 

woływać szkodliwe następstwa na terytoriach innych państw lub w obszarach 

międzynarodowych. Rzeka odprowadzając ścieki do morza zanieczyszcza wody te- 

rytorialne innych państw. To samo dotyczy zatruwania atmosfery. Wystarczy wska- 

zać, że na terytorium Polski wykrywane są już zanieczyszczenia pochodzące z Za- 

głębia Ruhry. Konieczność precyzyjnego określenia praw i obowiązków państw 
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w drodze wiążących umów międzynarodowych również uzasadnia potrzebę współ- 

pracy międzynarodowej, uzgodnienia jednakich norm i standardów środowiskowych. 

Bez współdziałania państwa nie da się stworzyć żadnego systemu obserwacji zmian 

i zagrożenia środowiska w skali subregionu czy regionu (...). 

Umowy międzynarodowe dotyczące środowiska europejskiego jak dotąd są umo- 

wami dwustronnymi lub umowami subregionalnymi. W pierwszym wypadku, pań- 
stwa — najczęściej sąsiadujące ze sobą — porozumiewają się w celu wspólnego 

zwalczania zanieczyszczania wód granicznych (...). 

Współdziałanie państw europejskich odnośnie środowiska w ramach organiza- 

cji międzynarodowych odbywa się również na dwóch płaszczyznach. W organiza- 

cjach obejmujących wyłącznie państwa socjalistyczne lub kapitalistyczne i w ra- 

mach Europejskiej Komisji Gospodarczej, do której wchodzą wszystkie państwa euro- 

pejskie (...). 

Uczestniczące w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie państwa 

zgodziły się, że ochrona i poprawa środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zaso- 

bów przyrody posiadają ogromne znaczenie dla zapewnienia dobrobytu narodom 

1 rozwoju gospodarczego wszystkich krajów. Przesłanką, na której opiera się pro- 

gram działań uzgodniony i przyjęty w punkcie 5 części drugiej Aktu Końcowego, 

jest stwierdzenie, że wiele problemów dotyczących środowiska, a zwłaszcza Euro- 

py, może być skutecznie rozwiązane tylko drogą ścisłej współpracy międzynarodo- 

wej. Fundamentalną, zgodnie z prawem międzynarodowym, zasadą określającą pod- 

stawy tej współpracy jest wymóg, by działalność państw w obrębie ich zwierzchni- 

ctwa terytorialnego nie powodowała degradacji środowiska w innych państwach lub 

na obszarach leżących poza granicami jurysdycji narodowej, czyli na morzu otwar- 

tym, na dnie mórz i w przestrzeni kosmicznej (...). 

Obok ogólnego sformułowania form i metod współdziałania Akt Końcowy zalecił 

podjęcie konkretnych kroków w celu rozwijania poprzez współpracę międzynaro- 

dową szerokiego programu obserwacji i oceny przemieszczania się zanieczyszczeń 

powietrza na duże odległości, stosownie do elementów programu opracowywanego 

przez ekspertów, którzy w grudniu 1974 r. spotkali się w Oslo na zaproszenie Nor- 

werskiego Instytutu Badań Powietrza. W spotkaniu wzięli udział eksperci siedem- 

nastu państw „uczestniczących w KBWE (w tym także Polski), którzy przyjęli pro- 

gram kontroli i oceny przenoszenia się zanieczyszczeń powietrza w Europie. Dru- 

gim konkretnym zaleceniem jest podjęcie starań o rozpoczęcie w ramach Europej- 

skiej Komisji Gospodarczej studiów na temat procedur i doświadczeń poszczegól. 

nych krajów odnośnie możliwości precyzyjnego przewidywania wpływu, jaki na 
środowisko wywiera działalność gospodarcza i rozwój technologiczny”.


