
П Р Е Д Л ОГ

З А К О Н
O ПОТВРЂИВАЊУ ПРОТОКОЛА О ВОДИ И ЗДРАВЉУ УЗ

КОНВЕНЦИЈУ О ЗАШТИТИ И КОРИШЋЕЊУ
ПРЕКОГРАНИЧНИХ ВОДОТОКОВА И МЕЂУНАРОДНИХ

ЈЕЗЕРА И АМАНДМАНА НА ЧЛ. 25. И 26. КОНВЕНЦИЈЕ О
ЗАШТИТИ И КОРИШЋЕЊУ ПРЕКОГРАНИЧНИХ ВОДОТОКОВА

И МЕЂУНАРОДНИХ ЈЕЗЕРА

Члан 1.
Потврђује се Протокол о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и

коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на
чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и
међународних језера, сачињен 17. јуна 1999. године у Лондону, у оригиналу на
енглеском језику.

Члан 2.
Текст Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу

прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26.
Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних
језера у оригиналу на енглеском и у преводу на српски језик гласи:

PROTOCOL  ON  WATER  AND  HEALTH   TO  THE  1992  CONVENTION  ON  THE
PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND
INTERNATIONAL LAKES

The Parties to this Protocol,

Mindful that water is essential to sustain life and that the availability of water in
quantities, and of a quality, sufficient to meet basic human needs is a prerequisite
both for improved health and for sustainable development,

Acknowledging the benefits to human health and well-being that accrue from
wholesome and clean water and a harmonious and properly functioning water
environment,

Aware that surface waters and groundwater are renewable resources with a limited
capacity to recover from adverse impacts from human activities on their quantity and
quality, that any failure to respect those limits may result in adverse effects, in both
the short and long terms, on the health and well-being of those who rely on those
resources and their quality, and that in consequence sustainable management of the
hydrological cycle is essential for both meeting human needs and protecting the
environment,

Aware also of the consequences for public health of shortfalls of water in the
quantities, and of the quality, sufficient to meet basic human needs, and of the
serious effects of such shortfalls, in particular on the vulnerable, the disadvantaged
and the socially excluded,

Conscious that the prevention, control and reduction of water-related disease are
important and urgent tasks which can only be satisfactorily discharged by enhanced
cooperation at all levels and among all sectors, both within countries and between
States,
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Conscious also that surveillance of water-related disease and the establishment of
early-warning systems and response systems are important aspects of the
prevention, control and reduction of water-related disease,

Basing themselves upon the conclusions of the United Nations Conference on
Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), in particular the Rio
Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as upon the
programme for the further implementation of Agenda 21 (New York, 1997) and the
consequent decision of the Commission on Sustainable Development on the
sustainable management of freshwater (New York, 1998),

Deriving inspiration from the relevant provisions of the 1992 Convention on the
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and
emphasizing the need both to encourage more widespread application of those
provisions and to complement that Convention with further measures to strengthen
the protection of public health,

Taking note of the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context, the 1992 Convention on the Transboundary Effects of
Industrial Accidents, the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses and the 1998 Convention on Access
to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in
Environmental Matters,

Further taking note of the pertinent principles, targets and recommendations of the
1989 European Charter on Environment and Health, the 1994 Helsinki Declaration
on Environment and Health, and the Ministerial declarations, recommendations and
resolutions of the “Environment for Europe” process,

Recognizing the sound basis and relevance of other environmental initiatives,
instruments and processes in Europe, as well as the preparation and implementation
of National Environment and Health Action Plans and of National Environment Action
Plans,

Commending the efforts already undertaken by the United Nations Economic
Commission for Europe and the Regional Office for Europe of the World Health
Organization to strengthen bilateral and multilateral cooperation for the prevention,
control and reduction of water-related disease,

Encouraged by the many examples of positive achievements by the States members
of the United Nations Economic Commission for Europe and the States members of
the Regional Committee for Europe of the World Health Organization in abating
pollution and in maintaining and restoring water environments capable of supporting
human health and well-being,

Have agreed as follows:

Article 1

OBJECTIVE
The objective of this Protocol is to promote at all appropriate levels, nationally as well
as in transboundary and international contexts, the protection of human health and
well-being, both individual and collective, within a framework of sustainable
development, through improving water management, including the protection of
water ecosystems, and through preventing, controlling and reducing water-related
disease.
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Article 2

DEFINITIONS
For the purposes of this Protocol,

1. “Water-related disease” means any significant adverse effects on human health,
such as death, disability, illness or disorders, caused directly or indirectly by the
condition, or changes in the quantity or quality, of any waters;

2. “Drinking water” means water which is used, or intended to be available for use, by
humans for drinking, cooking, food preparation, personal hygiene or similar
purposes;

3. “Groundwater” means all water which is below the surface of the ground in the
saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil;

4. “Enclosed waters” means artificially created water bodies separated from surface
freshwater or coastal water, whether within or outside a building;

5. “Transboundary waters” means any surface or ground waters which mark, cross or
are located on boundaries between two or more States; wherever transboundary
waters flow directly into the sea, these transboundary waters end at a straight line
across their respective mouths between points on the low-water line of their banks;

6. “Transboundary effects of water-related disease” means any significant adverse
effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, in an area
under the jurisdiction of one Party, caused directly or indirectly by the condition, or
changes in the quantity or quality, of waters in an area under the jurisdiction of
another Party, whether or not such effects constitute a transboundary impact;

7. “Transboundary impact” means any significant adverse effect on the environment
resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a
human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area
under the jurisdiction of a Party to the Convention, within an area under the
jurisdiction of another Party to the Convention. Such effects on the environment
include effects on human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate,
landscape, and historical monuments or other physical structures or the interaction
among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-
economic conditions resulting from alterations to those factors;

8. “Sanitation” means the collection, transport, treatment and disposal or reuse of
human excreta or domestic waste water, whether through collective systems or by
installations serving a single household or undertaking;

9. “Collective system” means:

(a) A system for the supply of drinking water to a number of households or
undertakings; and/or

(b) A system for the provision of sanitation which serves a number of households or
undertakings and, where appropriate, also provides for the collection, transport,
treatment and disposal or reuse of industrial waste water,  whether provided by a
body in the public sector, an undertaking in the private sector or by a partnership
between the two sectors;

10. “Water-management plan” means a plan for the development, management,
protection and/or use of the water within a territorial area or groundwater aquifer,
including the protection of the associated ecosystems;

11. “The public” means one or more natural or legal persons, and, in accordance with
national legislation or practice, their associations, organizations or groups;
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12. “Public authority” means:

(a) Government at national, regional and other levels;

(b) Natural or legal persons performing public administrative functions under national
law, including specific duties, activities or services in relation to the environment,
public health, sanitation, water management or water supply;

(c) Any other natural or legal persons having public responsibilities or functions, or
providing public services, under the control of a body or person falling within
subparagraphs (a) or (b) above;

(d) The institutions of any regional economic integration organization referred to in
article 21 which is a Party. This definition does not include bodies or institutions
acting in a judicial or legislative capacity;

13. “Local” refers to all relevant levels of territorial unit below the level of the State;

14. “Convention” means the Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes, done at Helsinki on 17 March 1992;

15. “Meeting of the Parties to the Convention” means the body established by the
Parties to the Convention in accordance with its article 17;MP.WAT/2000/1
EUR/ICP/EHCO 020205/8Fin

16. “Party” means, unless the text otherwise indicates, a State or a regional
economic integration organization referred to in article 21 which has consented to be
bound by this Protocol and for which this Protocol is in force;

17. “Meeting of the Parties” means the body established by the Parties in accordance
with article 16.

Article 3

SCOPE
The provisions of this Protocol shall apply to:

(a) Surface freshwater;

(b) Groundwater;

(c) Estuaries;

(d) Coastal waters which are used for recreation or for the production of fish by
aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;

(e) Enclosed waters generally available for bathing;

(f) Water in the course of abstraction, transport, treatment or supply;

(g) Waste water throughout the course of collection, transport, treatment and
discharge or reuse.

Article 4

GENERAL PROVISIONS
1. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, control and reduce
water-related disease within a framework of integrated water-management systems
aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not
endanger human health, and protection of water ecosystems.

2. The Parties shall, in particular, take all appropriate measures for the purpose of
ensuring:
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(a) Adequate supplies of wholesome drinking water which is free from any micro-
organisms, parasites and substances which, owing to their numbers or concentration,
constitute a potential danger to human health.  This shall include the protection of
water resources which are used as sources of drinking water, treatment of water and
the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

(b) Adequate sanitation of a standard which sufficiently protects human health and
the environment.  This shall in particular be done through the establishment,
improvement and maintenance of collective systems;

(c) Effective protection of water resources used as sources of drinking water, and
their related water ecosystems, from pollution from other causes, including
agriculture, industry and other discharges and emissions of hazardous substances.
This shall aim at the effective reduction and elimination of discharges and emissions
of substances judged to be hazardous to human health and water ecosystems;

(d) Sufficient safeguards for human health against water-related disease arising from
the use of water for recreational purposes, from the use of water for aquaculture,
from the water in which shellfish are produced or from which they are harvested, from
the use of waste water for irrigation or from the use of sewage sludge in agriculture
or aquaculture;

(e) Effective systems for monitoring situations likely to result in outbreaks or incidents
of water-related disease and for responding to such outbreaks and incidents and to
the risk of them.

3. Subsequent references in this Protocol to “drinking water” and “sanitation” are to
drinking water and sanitation that are required to meet the requirements of paragraph
2 of this article.

4. The Parties shall base all such measures upon an assessment of any proposed
measure in respect of all its implications, including the benefits, disadvantages and
costs, for:

(a) Human health;

(b) Water resources; and

(c) Sustainable development, which takes account of the differing new impacts of any
proposed measure on the different environmental mediums.

5. The Parties shall take all appropriate action to create legal, administrative and
economic frameworks which are stable and enabling and within which the public,
private and voluntary sectors can each make its contribution to improving water
management for the purpose of preventing, controlling and reducing water-related
disease.

6. The Parties shall require public authorities which are considering taking action, or
approving the taking by others of action, that may have a significant impact on the
environment of any waters within the scope of this Protocol to take due account of
any potential impact of that action on public health.

7. Where a Party is a Party to the Convention on Environmental Impact Assessment
in a Transboundary Context, compliance by public authorities of that Party with the
requirements of that Convention in relation to a proposed action shall satisfy the
requirement under paragraph 6 of this article in respect of that action.

8. The provisions of this Protocol shall not affect the rights of Parties to maintain,
adopt or implement more stringent measures than those set down in this Protocol.

9. The provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations of any
Party to this Protocol deriving from the Convention or any other existing international
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agreement, except where the requirements under this Protocol are more stringent
than the corresponding requirements under the Convention or that other existing
international agreement.

Article 5

PRINCIPLES AND APPROACHES
In taking measures to implement this Protocol, the Parties shall be guided in
particular by the following principles and approaches:

(a) The precautionary principle, by virtue of which action to prevent, control or reduce
water-related disease shall not be postponed on the ground that scientific research
has not fully proved a causal link between the factor at which such action is aimed,
on the one hand, and the potential contribution of that factor to the prevalence of
water-related disease and/or transboundary impacts, on the other hand;

(b) The polluter-pays principle, by virtue of which costs of pollution prevention, control
and reduction shall be borne by the polluter;

(c) States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the
principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources
pursuant to their own environmental and developmental policies, and the
responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause
damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national
jurisdiction;

(d) Water resources shall be managed so that the needs of the present generation
are met without compromising the ability of future generations to meet their own
needs;

(e) Preventive action should be taken to avoid outbreaks and incidents of water-
related disease and to protect water resources used as sources of drinking water
because such action addresses the harm more efficiently and can be more cost-
effective than remedial action;

(f) Action to manage water resources should be taken at the lowest appropriate
administrative level;

(g) Water has social, economic and environmental values and should therefore be
managed so as to realize the most acceptable and sustainable combination of those
values;

(h) Efficient use of water should be promoted through economic instruments and
awareness-building;

(i) Access to information and public participation in decision-making concerning water
and health are needed, inter alia, in order to enhance the quality and the
implementation of the decisions, to build public awareness of issues, to give the
public the opportunity to express its concerns and to enable public authorities to take
due account of such concerns.  Such access and participation should be
supplemented by appropriate access to judicial and administrative review of relevant
decisions;

(j) Water resources should, as far as possible, be managed in an integrated manner
on the basis of catchment areas, with the aims of linking social and economic
development to the protection of natural ecosystems and of relating water-resource
management to regulatory measures concerning other environmental mediums.
Such an integrated approach should apply across the whole of a catchment area,
whether transboundary or not, including its associated coastal waters, the whole of a
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groundwater aquifer or the relevant parts of such a catchment area or groundwater
aquifer;

(k) Special consideration should be given to the protection of people who are
particularly vulnerable to water-related disease;

(l) Equitable access to water, adequate in terms both of quantity and of quality,
should be provided for all members of the population, especially those who suffer a
disadvantage or social exclusion;

(m) As a counterpart to their rights and entitlements to water under private law and
public law, natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or
the private sector, should contribute to the protection of the water environment and
the conservation of water resources; and

(n) In implementing this Protocol, due account should be given to local problems,
needs and knowledge.

Article 6

TARGETS AND TARGET DATES
1. In order to achieve the objective of this Protocol, the Parties shall pursue the aims
of:

(a) Access to drinking water for everyone;

(b) Provision of sanitation for everyone within a framework of integrated water-
management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water
quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.

2. For these purposes, the Parties shall each establish and publish national and/or
local targets for the standards and levels of performance that need to be achieved or
maintained for a high level of protection against water-related disease.  These targets
shall be periodically revised. In doing all this, they shall make appropriate practical
and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair
framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public
participation.  Except where national or local circumstances make them irrelevant for
preventing, controlling and reducing water-related disease, the targets shall cover,
inter alia:

(a) The quality of the drinking water supplied, taking into account the Guidelines for
drinking-water quality of the World Health Organization;

(b) The reduction of the scale of outbreaks and incidents of waterrelated disease;

(c) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be
served by collective systems for the supply of drinking water or where the supply of
drinking water by other means should be improved;

(d) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be
served by collective systems of sanitation or where sanitation by other means should
be improved;

(e) The levels of performance to be achieved by such collective systems and by such
other means of water supply and sanitation respectively;

(f) The application of recognized good practice to the management of water supply
and sanitation, including the protection of waters used as sources for drinking water;

(g) The occurrence of discharges of:

(i) Untreated waste water; and
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(ii) Untreated storm water overflows from waste-water collection systems to waters
within the scope of this Protocol;

(h) The quality of discharges of waste water from waste-water treatment installations
to waters within the scope of this Protocol;

(i) The disposal or reuse of sewage sludge from collective systems of sanitation or
other sanitation installations and the quality of waste water used for irrigation
purposes, taking into account the Guidelines for the safe use of waste water and
excreta in agriculture and aquaculture of the World Health Organization and the
United Nations Environment Programme;

(j) The quality of waters which are used as sources for drinking water, which are
generally used for bathing or which are used for aquaculture or for the production or
harvesting of shellfish;

(k)  The application of recognized good practice to the management of enclosed
waters generally available for bathing;

(l) The identification and remediation of particularly contaminated sites which
adversely affect waters within the scope of this Protocol or are likely to do so and
which thus threaten to give rise to water-related disease;

(m) The effectiveness of systems for the management, development, protection and
use of water resources, including the application of recognized good practice to the
control of pollution from sources of all kinds;

(n) The frequency of the publication of information on the quality of the drinking water
supplied and of other waters relevant to the targets in this paragraph in the intervals
between the publication of information under article 7, paragraph 2.

3. Within two years of becoming a Party, each Party shall establish and publish
targets referred to in paragraph 2 of this article, and target dates for achieving them.

4. Where a long process of implementation is foreseen for the achievement of a
target, intermediate or phased targets shall be set.

5. In order to promote the achievement of the targets referred to in paragraph 2 of
this article, the Parties shall each:

(a) Establish national or local arrangements for coordination between their competent
authorities;

(b) Develop water-management plans in transboundary, national and/or local
contexts, preferably on the basis of catchment areas or groundwater aquifers.  In
doing so, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public
participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due
account is taken of the outcome of the public participation.  Such plans may be
incorporated in other relevant plans, programmes or documents which are being
drawn up for other purposes, provided that they enable the public to see clearly the
proposals for achieving the targets referred to in this article and the respective target
dates;

(c) Establish and maintain a legal and institutional framework for monitoring and
enforcing standards for the quality of drinking water;

(d) Establish and maintain arrangements, including, where appropriate, legal and
institutional arrangements, for monitoring, promoting the achievement of and, where
necessary, enforcing the other standards and levels of performance for which targets
referred to in paragraph 2 of this article are set.
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Article 7

REVIEW AND ASSESSMENT OF PROGRESS
1. The Parties shall each collect and evaluate data on:

(a) Their progress towards the achievement of the targets referred to in article 6,
paragraph 2;

(b) Indicators that are designed to show how far that progress has contributed
towards preventing, controlling or reducing water-related disease.

2. The Parties shall each publish periodically the results of this collection and
evaluation of data. The frequency of such publication shall be established by the
Meeting of the Parties.

3. The Parties shall each ensure that the results of water and effluent sampling
carried out for the purpose of this collection of data are available to the public.

4. On the basis of this collection and evaluation of data, each Party shall review
periodically the progress made in achieving the targets referred to in article 6,
paragraph 2, and publish an assessment of that progress. The frequency of such
reviews shall be established by the Meeting of the Parties.  Without prejudice to the
possibility of more frequent reviews under article 6, paragraph 2, reviews under this
paragraph shall include a review of the targets referred to in article 6, paragraph 2,
with a view to improving the targets in the light of scientific and technical knowledge.

5. Each Party shall provide to the secretariat referred to in article 17, for circulation to
the other Parties, a summary report of the data collected and evaluated and the
assessment of the progress achieved.  Such reports shall be in accordance with
guidelines established by the Meeting of the Parties. These guidelines shall provide
that the Parties can use for this purpose reports covering the relevant information
produced for other international forums.

6. The Meeting of the Parties shall evaluate progress in implementing this Protocol
on the basis of such summary reports.

Article 8

RESPONSE SYSTEMS
1. The Parties shall each, as appropriate, ensure that:

(a) Comprehensive national and/or local surveillance and early-warning systems are
established, improved or maintained which will:

(i) Identify outbreaks or incidents of water-related disease or significant threats of
such outbreaks or incidents, including those resulting from water-pollution incidents
or extreme weather events;

(ii) Give prompt and clear notification to the relevant public authorities about such
outbreaks, incidents or threats;

(iii) In the event of any imminent threat to public health from water-related disease,
disseminate to members of the public who may be affected all information that is held
by a public authority and that could help the public to prevent or mitigate harm;

(iv) Make recommendations to the relevant public authorities and, where appropriate,
to the public about preventive and remedial actions;

(b) Comprehensive national and local contingency plans for responses to such
outbreaks, incidents and risks are properly prepared in due time;
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(c) The relevant public authorities have the necessary capacity to respond to such
outbreaks, incidents or risks in accordance with the relevant contingency plan.

2. Surveillance and early-warning systems, contingency plans and response
capacities in relation to water-related disease may be combined with those in relation
to other matters.

3. Within three years of becoming a Party, each Party shall have established the
surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities
referred to in paragraph 1 of this article.

Article 9

PUBLIC AWARENESS, EDUCATION, TRAINING, RESEARCH AND
DEVELOPMENT AND INFORMATION

1. The Parties shall take steps designed to enhance the awareness of all sectors of
the public regarding:

(a) The importance of, and the relationship between, water management and public
health;

(b) The rights and entitlements to water and corresponding obligations under private
and public law of natural and legal persons and institutions, whether in the public
sector or the private sector, as well as their moral obligations to contribute to the
protection of the water environment and the conservation of water resources.

2. The Parties shall promote:

(a) Understanding of the public-health aspects of their work by those responsible for
water management, water supply and sanitation; and

(b) Understanding of the basic principles of water management, water supply and
sanitation by those responsible for public health.

3. The Parties shall encourage the education and training of the professional and
technical staff who are needed for managing water resources and for operating
systems of water supply and sanitation, and encourage the updating and
improvement of their knowledge and skills.  This education and training shall include
relevant aspects of public health.

4. The Parties shall encourage:

(a) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for the
prevention, control and reduction of water-related disease;

(b) Development of integrated information systems to handle information about long-
term trends, current concerns and past problems and successful solutions to them in
the field of water and health, and provision of such information to competent
authorities.

Article 10

PUBLIC INFORMATION
1. As a complement to the requirements of this Protocol for Parties to publish specific
information or documents, each Party shall take steps within the framework of its
legislation to make available to the public such information as is held by public
authorities and is reasonably needed to inform public discussion of:

(a) The establishment of targets and of target dates for their achievement and the
development of water-management plans in accordance with article 6;
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(b) The establishment, improvement or maintenance of surveillance and early-
warning systems and contingency plans in accordance with article 8;

(c) The promotion of public awareness, education, training, research, development
and information in accordance with article 9.

2. Each Party shall ensure that public authorities, in response to a request for other
information relevant to the implementation of this Protocol, make such information
available within a reasonable time to the public, within the framework of national
legislation.

3. The Parties shall ensure that information referred to in article 7, paragraph 4, and
paragraph 1 of this article shall be available to the public at all reasonable times for
inspection free of charge, and shall provide members of the public with reasonable
facilities for obtaining from the Parties, on payment of reasonable charges, copies of
such information.

4. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or
make information available to the public if:

(a) The public authority does not hold the information;

(b) The request for the information is manifestly unreasonable or formulated in too
general a manner; or

(c) The information concerns material in the course of completion or concerns
internal communications of public authorities where such an exemption is provided
for in national law or customary practice, taking into account the public interest
served by disclosure.

5. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or
make information available to the public if disclosure of the information would
adversely affect:

(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such
confidentiality is provided for under national law;

(b) International relations, national defence or public security;

(c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a
public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;

(d) The confidentiality of commercial or industrial information, where such
confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest.
Within this framework, information on emissions and discharges which are relevant
for the protection of the environment shall be disclosed;

(e) Intellectual property rights;

(f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where
that person has not consented to the disclosure of the information to the public,
where such confidentiality is provided for in national law;

(g) The interests of a third party which has supplied the information requested without
that party being under, or being capable of being put under, a legal obligation to do
so, and where that party does not consent to the release of the material; or

(h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites of
rare species.

These grounds for not disclosing information shall be interpreted in a restrictive way,
taking into account the public interest served by disclosure and taking into account
whether the information relates to emissions and discharges into the environment.
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Article 11

INTERNATIONAL COOPERATION
The Parties shall cooperate and, as appropriate, assist each other:

(a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;

(b) On request, in implementing national and local plans in pursuance of this
Protocol.

Article 12

JOINT AND COORDINATED INTERNATIONAL ACTION
In pursuance of article 11, subparagraph (a), the Parties shall promote cooperation in
international action relating to:

(a) The development of commonly agreed targets for matters referred to in article 6,
paragraph 2;

(b) The development of indicators for the purposes of article 7, paragraph 1 (b), to
show how far action on water-related disease has been successful in preventing,
controlling and reducing such disease;

(c) The establishment of joint or coordinated systems for surveillance and early-
warning systems, contingency plans and response capacities as part of, or to
complement, the national systems maintained in accordance with article 8 for the
purpose of responding to outbreaks and incidents of waterrelated disease and
significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution
incidents or extreme weather events;

(d) Mutual assistance in responding to outbreaks and incidents of water-related
disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from
water-pollution incidents or extreme weather events;

(e) The development of integrated information systems and databases, exchange of
information and sharing of technical and legal knowledge and experience;

(f) The prompt and clear notification by the competent authorities of one Party to the
corresponding authorities of other Parties which may be affected of:

(i) Outbreaks and incidents of water-related disease, and

(ii) Significant threats of such outbreaks and incidents  which have been identified;

(g) The exchange of information on effective means of disseminating to the public
information about water-related disease.

Article 13

COOPERATION IN RELATION TO TRANSBOUNDARY WATERS
1. Where any Parties border the same transboundary waters, as a complement to
their other obligations under articles 11 and 12, they shall cooperate and, as
appropriate, assist each other to prevent, control and reduce transboundary effects of
water-related disease.  In particular, they shall:

(a) Exchange information and share knowledge about the transboundary waters and
the problems and risks which they present with the other Parties bordering the same
waters;
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(b) Endeavour to establish with the other Parties bordering the same transboundary
waters joint or coordinated water-management plans in accordance with article 6,
paragraph 5 (b), and surveillance and early-warning systems and contingency plans
in accordance with article 8, paragraph 1, for the purpose of responding to outbreaks
and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and
incidents, especially from waterpollution incidents or extreme weather events;

(c) On the basis of equality and reciprocity, adapt their agreements and other
arrangements regarding their transboundary waters in order to eliminate any
contradictions with the basic principles of this Protocol and to define their mutual
relations and conduct regarding the aims of this Protocol;

(d) Consult each other, at the request of any one of them, on the significance of any
adverse effect on human health which may constitute a water-related disease.

2. Where the Parties concerned are Parties to the Convention, the cooperation and
assistance in respect of any transboundary effects of waterrelated disease which are
transboundary impacts shall take place in accordance with the provisions of the
Convention.

Article 14

INTERNATIONAL SUPPORT FOR NATIONAL ACTION
When cooperating and assisting each other in the implementation of national and
local plans in pursuance of article 11, subparagraph (b), the Parties shall, in
particular, consider how they can best help to promote:

(a) Preparation of water-management plans in transboundary, national and/or local
contexts and of schemes for improving water supply and sanitation;

(b) Improved formulation of projects, especially infrastructure projects, in pursuance
of such plans and schemes, in order to facilitate access to sources of finance;

(c) Effective execution of such projects;

(d) Establishment of systems for surveillance and early-warning systems,
contingency plans and response capacities in relation to waterrelated disease;

(e) Preparation of legislation needed to support the implementation of this Protocol;

(f) Education and training of key professional and technical staff;

(g) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for
preventing, controlling and reducing water-related disease;

(h) Operation of effective networks to monitor and assess the provision and quality of
water-related services, and development of integrated information systems and
databases;

(i) Achievement of quality assurance for monitoring activities, including inter-
laboratory comparability.

Article 15

REVIEW OF COMPLIANCE
The Parties shall review the compliance of the Parties with the provisions of this
Protocol on the basis of the reviews and assessments referred to in article 7.
Multilateral arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative
nature for reviewing compliance shall be established by the Parties at their first
meeting.  These arrangements shall allow for appropriate public involvement.
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Article 16

MEETING OF THE PARTIES
1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than eighteen months
after the date of the entry into force of this Protocol.  Thereafter, ordinary meetings
shall be held at regular intervals to be determined by the Parties, but at least every
three years, except in so far as other arrangements are necessary to achieve the
aims of paragraph 2 of this article.  The Parties shall hold an extraordinary meeting if
they so decide in the course of an ordinary meeting or at the written request of any
Party, provided that, within six months of it being communicated to all Parties, the
said request is supported by at least one third of the Parties.

2. Where possible, ordinary meetings of the Parties shall be held in conjunction with
the meetings of the Parties to the Convention.

3. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the
implementation of this Protocol, and, with this purpose in mind, shall:

(a) Review the policies for and methodological approaches to the prevention, control
and reduction of water-related disease, promote their convergence, and strengthen
transboundary and international cooperation in accordance with articles 11, 12, 13
and 14;

(b) Evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of information
provided by the Parties in accordance with guidelines established by the Meeting of
the Parties. Such guidelines shall avoid duplication of effort in reporting
requirements;

(c) Be kept informed on progress made in the implementation of the Convention;

(d) Exchange information with the Meeting of the Parties to the Convention, and
consider the possibilities for joint action with it;

(e) Seek, where appropriate, the services of relevant bodies of the Economic
Commission for Europe and of the Regional Committee for Europe of the World
Health Organization;

(f) Establish the modalities for the participation of other competent international
governmental and non-governmental bodies in all meetings and other activities
pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;

(g) Consider the need for further provisions on access to information, public
participation in decision-making and public access to judicial and administrative
review of decisions within the scope of this Protocol, in the light of experience gained
on these matters in other international forums;

(h) Establish a programme of work, including projects to be carried out jointly under
this Protocol and the Convention, and set up any bodies needed to implement this
programme of work;

(i) Consider and adopt guidelines and recommendations which promote the
implementation of the provisions of this Protocol;

(j) At the first meeting, consider and by consensus adopt rules of procedure for their
meetings. These rules of procedure shall contain provision to promote harmonious
cooperation with the Meeting of the Parties to the Convention;

(k) Consider and adopt proposals for amendments to this Protocol;

(l) Consider and undertake any additional action that may be required for the
achievement of the purposes of this Protocol.
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Article 17

SECRETARIAT
1. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the
Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization
shall carry out the following secretariat functions for this Protocol:

(a) The convening and preparing of meetings of the Parties;

(b) The transmission to the Parties of reports and other information received in
accordance with the provisions of this Protocol;

(c) The performance of such other functions as may be determined by the Meeting of
the Parties on the basis of available resources.

2. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the
Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization
shall:

(a) Set out details of their work-sharing arrangements in a Memorandum of
Understanding, and inform the Meeting of the Parties accordingly;

(b) Report to the Parties on the elements of, and the modalities for carrying out, the
programme of work referred to in article 16, paragraph 3.

Article 18

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL
1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a meeting of the
Parties.

3. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing
to the secretariat, which shall communicate it to all Parties at least ninety days before
the meeting at which it is proposed for adoption.

4. An amendment to this Protocol shall be adopted by consensus of the
representatives of the Parties present at the meeting.  The adopted amendment shall
be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all
Parties for their acceptance.  The amendment shall enter into force for the Parties
which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two thirds of
those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of
the amendment. The amendment shall enter into force for any other Party on the
ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance
of the amendment.

Article 19

RIGHT TO VOTE
1. Except as provided for in paragraph 2 of this article, each Party shall have one
vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence,
shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their
member States which are Parties.  Such organizations shall not exercise their right to
vote if their member States exercise theirs, and vice versa.
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Article 20

SETTLEMENT OF DISPUTES
1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or
application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other
means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at
any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute
not resolved in accordance with paragraph 1 of this article, it accepts one of the
following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party
accepting the same obligation:

(a) Where the Parties are Parties to the Convention, and have accepted as
compulsory in relation to each other one or both of the means of dispute settlement
provided in the Convention, the settlement of the dispute in accordance with the
provisions of the Convention for the settlement of disputes arising in connection with
the Convention;

(b) In any other case, the submission of the dispute to the International Court of
Justice, unless the Parties agree to arbitration or some other form of dispute
resolution.

Article 21

SIGNATURE
This Protocol shall be open for signature in London on 17 and 18 June 1999 on the
occasion of the Third Ministerial Conference on Environment and Health, and
thereafter at United Nations Headquarters in New York until 18 June 2000, by States
members of the Economic Commission for Europe, by States members of the
Regional Committee for Europe of the World Health Organization, by States having
consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraph
8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by
regional economic integration organizations constituted by sovereign States
members of the Economic Commission for Europe or members of the Regional
Committee for Europe of the World Health Organization to which their member
States have transferred competence over matters governed by this Protocol,
including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION
1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory
States and regional economic integration organizations.

2. This Protocol shall be open for accession by the States and organizations referred
to in article 21.

3. Any organization referred to in article 21 which becomes a Party without any of its
member States being a Party shall be bound by all the obligations under this
Protocol.  In the case of such organizations, one or more of whose member States is
a Party, the organization and its member States shall decide on their respective
responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol.  In such
cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights
under this Protocol concurrently.
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4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional
economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of
their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These
organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification to the
extent of their competence.

5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 23

ENTRY INTO FORCE
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of
the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of paragraph 1 of this article, any instrument deposited by a
regional economic integration organization shall not be counted as additional to those
deposited by States members of such an organization.

3. For each State or organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or
approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter
into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization
of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 24

WITHDRAWAL
At any time after three years from the date on which this Protocol has come into force
with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written
notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth
day after the date of its receipt by the Depositary.

Article 25

DEPOSITARY
The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this
Protocol.

Article 26

AUTHENTIC TEXTS
The original of this Protocol, of which the English, French, German and Russian texts
are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Protocol.

DONE in London, this seventeenth day of June one thousand nine hundred and
ninety-nine.
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УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
Економски и социјални савет

Дистр. ГЕНЕРАЛ
МП. WAT/2000/1
ЕУР/ИЦП/ЕХЦО 020205/8Фин
18. октобар 1999.
ОРИГИНАЛ: ЕНГЛЕСКИ

ЕКОНОМСКА КОМИСИЈА ЗА ЕВРОПУ
РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
ЕВРОПУ

САСТАНАК СТРАНА ПОТПИСНИЦА КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ И
КОРИШЋЕЊУ ПРЕКОГРАНИЧНИХ ВОДОТОКОВА И МЕЂУНАРОДНИХ
ЈЕЗЕРА

Други састанак,

Хаг, Холандија, 23.–25. март 2000. године

Протокол о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу
прекограничних водотокова и међународних језера из 1992. године

ПРОТОКОЛ О ВОДИ И ЗДРАВЉУ УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ЗАШТИТИ И
КОРИШЋЕЊУ ПРЕКОГРАНИЧНИХ ВОДОТОКОВА И МЕЂУНАРОДНИХ
ЈЕЗЕРА ИЗ 1992. ГОДИНЕ

Стране потписнице овог протокола,

имајући у виду да је вода кључна за одржање живота и да је доступност воде, у
количинама и у квалитету који су довољни да задовоље основне потребе људи,
предуслов за боље здравље и одрживи развој,

прихватајући као чињеницу користи по здравље и добробит људи који потичу
од здраве и чисте воде и уравнотежене водене средине која ваљано
фунционише,

свесне тога да су површинске и подземне воде обновљиви ресурси са
ограниченом способношћу опоравка од негативних утицаја активности људи по
њихову количину и квалитет, да свако непоштовање ових ограничења може за
последицу имати штетна дејства, како краткорочна тако и дугорочна, по
здравље и добробит оних који се ослањају на ове ресурсе и на њихов квалитет,
и да је, на основу овога, одрживо управљање хидролошким циклусом кључно
како за испуњавање потреба људи тако и за заштиту животне средине,

свесне такође последица несташица воде по јавно здравље у количинама и по
квалитету довољним да се задовоље основне потребе људи, као и озбиљних
дејстава оваквих несташица а посебно на осетљиве, угрожене и социјално
искључене,

свесне тога да су превенција, сузбијање и смањење обољења везаних за воду
важни и хитни задаци који се на задовољавајући начин једино могу извршити
јачом сарадњом на свим нивоима и између свих сектора како у оквиру земаља
тако и између држава,

свесне такође да су праћење обољења везаних за воду, као и успостављање
система раног узбуњивања и обавештавања важни аспекти превенције,
сузбијања и смањења обољења везаних за воду,

заснивајући се на закључцима Конференције Уједињених нација о животној
средини и развоју (Рио де Жанеиро, 1992), а посебно на основу Декларације из
Рија о животној средини и развоју и Агенди 21, као и на програму за даље
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спровођење Агенде 21 (Њујорк, 1997) и накнадној одлуци Комисије за одрживи
развој о одрживом управљању слатким водама (Њујорк, 1998),

инспирисане релевантним одредбама Конвенције о заштити и коришћењу
прекограничних водотокова и међународних језера из 1992 и наглашавајући
потребу како да се подстакне шира примена ових одредаба тако и да се ова
конвенцијa допуни даљим мерама да се ојача заштита јавног здравља,

примајући к знању Конвенцију о процени утицаја на животну средину у
прекограничном контексту из 1991. године, Конвенцију о прекограничним
учинцима индустријских несрећа из 1992. године, Конвенцију Уједињених нација
о Закону о коришћењу међународних вода у ненавигацијске сврхе, као и
Конвенцију о доступности информација, учествовања јавности у доношењу
одлука и доступности правде у питањима животне средине из 1998. године,

даље, примајући к знању одговарајућа начела, цељеве и препоруке из
Европске повеље о животној средини и здрављу из 1989. године, Хелсиншке
декларације о животној средини и здрављу из 1994. године као и министарских
декларација, препорука и резолуција из процеса „Животна средина за Европу”,

признајући исправну основу и релевантност других иницијатива, инструмената
и процеса за животну средину у Европи, као и припреме и спровођења
Националних акционих планова за животну средину и здравље као и
Националних акционих планова о животној средини, похваливши напоре које су
већ предузеле Економска комисија Уједињених нација за Европу и Регионална
канцеларија Светске здравствене организације за Европу на јачању
билатералне и мултилатералне сарадње у превенцији, сузбијању и смањивању
обољења везаних за воду,

подстакнуте многим примерима позитивних достигнућа држава чланица
Економске комисије Уједињених нација за Европу и држава чланица
Регионалног одбора Светске здравствене организације за Европу на
ублажавању загађења и одржавању и обнављању водене средине способне да
подржи здравље и добробит људи, споразумеле су се како следи:

ЦИЉ

Члан 1.
Циљ овог протокола је да се на свим одговарајућим нивоима, како у
националном тако и прекограничним и међународном контексту, заштита
здравља и добробити људи, и индивидуалне и заједничке, а у оквиру одрживог
развоја кроз унапређење управљања водом, укључујући и заштиту водених
екосистема, а путем превенције, сузбијања и смањивања обољења везаних за
воду.

ЗНАЧЕЊА

Члан 2.
У сврхе овог протокола,

1) „Обољење везано за воду” означава било какве значајно штетне утицаје по
здравље људи као што су смрт, инвалидитет, болест или поремећаји, који су на
директан или индиректан начин проузроковани стањем или променама у
количини или квалитету било којих вода;

2) „Пијаћа вода” означава воду која се користи или која је намењена да буде на
располагању да је људи користе за пиће, кување, припрему хране, личну
хигијену или сличне сврхе;
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3) „Подземна вода” означава сваку воду која је испод површине земље у зони
засићености и у директном је контакту са тлом или подземним слојем;

4) Појам „ограђене воде” означава вештачки створене водене масе одвојене од
површинске слатке воде или обалске воде, било унутар или изван грађевине;

5) „Прекограничне воде” означавају било које површинске или подземне воде
које означавају, прелазе преко или се налазе на границама између две или
више држава; где год прекограничне воде утичу директно у море, ове
прекограничне воде завршавају на правој линији преко њигових ушћа између
тачака на црти ниске воде на њиховим обалама;

6) „Прекогранична дејства обољења која су у вези са водом” означавају сва
значајнa штетнa дејствa по здравље људи као што су смрт, инвалидитед,
обољење или поремећаје, на подручју које је под јуристикцијом једне Стране, а
које су директно или индиректно проузроковане стањем, или променама у
количини или квалитету вода на подручју под јурисдикцијом друге Стране, без
обзира да ли таква дејства представљају прекограничан утицај или не;

7) „Прекогранични утицај” означава било какво значајно штетно дејство по
животну средину које настаје као последица промене у стању прекограничних
вода које су проузроковале људске активности, чије се физичко порекло налази
у потпуности или делимично унутар подручја под јурисдикцијом једне стране
потписнице Конвенције а на подручју под јурисдикцијом друге стране
потписнице Конвенције. Оваква дејства по животну средину обухватају дејства
по здравље и безбедност људи, флору, фауну, тло, ваздух, воду, климу, пејсаж
и историјске споменике или друге физичке објекте или интеракцију између ових
фактора; они такође обухватају и дејства на културну баштину или
друштвеноекономске услове који произлазе из измена ових фактора;

8) „Санитарне делатности” означавају прикупљање, транспорт, прочишћавање
и уклањање или поновну употребу људских излучевина или кућних отпадних
вода било путем заједничких система или путем инсталација које служе једном
домаћинству или предузећу;

9)  „Заједнички систем” означава:

(а) систем за снабдевање низа домаћинстава или предузећа пијаћом водом,

(б) систем за пружање санитарних услуга који опслужује низ домаћинстава или
предузећа и, где је то прикладно, такође предвиђа прикупљање, транспорт,
пречишћавање и уклањање или поновно коришћење индустријске отпадне
воде, било да их пружа орган у јавном сектору, предузеће у приватном сектору
или партнерство између та два сектора,

10) „Водопривредни план” означава план за развој, управљање, заштиту и/или
коришћење воде унутар територијалног подручја или водоносног слоја
подземне воде, укључујући и заштиту придружених екосистема;

11) „Јавност” означава једно или више физичких или правних лица, и, у складу
са националним законодавством или праксом, њихова удружења, организације
или групације;

12)  „Јавни орган” означава:

(а) Владу на националном, регионалном и другим нивоима,

(б) Физичка или правна лица која врше дужности јавне управе по националном
праву, укључујући посебне дужности, активности или услуге у вези са животном
средином, јавним здрављем, санитарним мерама, водопривредом или
водоснабдевањем,
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(ц) Свако друго физичко или правно лице које има јавне одговорности или
функције, или које пружа јавне услуге, под контролом органа или лица које
потпада под подставове (а) или (б) горе,

(д) Установе било које регионалне организације за економску интеграцију
наведене у члану 21. која је Страна. Ова дефиниција не обухвата органе или
институције које поступају у својству суда или законодавства,

13) „Локално” се односи на све релевантне нивое територијалне јединице испод
нивоа државе;

14) „Конвенција” означава Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних
водотокова и међународних језера, склопљену у Хелсинкију 17. марта 1992.
године;

15) „Састанак Страна потписница Конвенције” означава орган који су основале
Стране потписнице Конвенције у складу са чланом 17;

16) „Страна” означава, осим уколико се у тексту не наводи нешто другачије,
Страну или регионалну организацију за економске интеграције која се наводи у
члану 21. а која је пристала да се обавђе овим протоколом и за коју је овај
протокол на снази;

17) „Састанак Страна” означава тело које су Стране основале у складу са
чланом 16.

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Члан 3.
Одредбе овог протокола примењују се на:

(а) површинске слатке воде;

(б) подземне воде;

(ц) естуаре;

(д) приобалне воде које се користе за рекреацију или за узгој рибе у
аквакултури или за узгој и убирање љускара;

(е) ограђене воде које су генерално на располагању за купање;

(ф) воду током захватања, транспорта, пречишћавања или испоруке;

(г) отпадну воду током прикупљања, транспорта, пречишћавања и испуштања
или поновне употребе.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
1. Стране предузимају све одговарајуће мере с циљем превенције, сузбијања и
смањења обољења везаних за воду у оквиру интегрисаних водопривредних
система којима је циљ одрживо коришћење водних ресурса, квалитет воде у
околини који не угрожава здравље људи, и заштита водених екосистема.

2. Стране посебно предуземају све одговарајуће мере ради обезбеђења:

(а) адекватног снабдевања хигијенски здраве пијаће воде, која нема никаквих
микроорганизама, паразита и супстванци које, због свог броја или
концентрације, представљају потенцијалну опасност по здравље људи. Ово
обухвата заштиту водених ресурса који се користе као извори пијаће воде,
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пречишћавање воде и успостављање, унапређење и одржавање заједничких
система,

(б) адекватних санитарних мера по стандарду који на задовољавајући начин
штити здравље људи и животну средину. Ово се посебно постиже путем
успостављања, унапређења и одржавања заједничких система,

(ц) ефикасне заштите водених ресурса који се користе као извори пијаће воде,
и њихових сродних екосистема воде, од загађења услед других узрока,
укључујући пољопривреду, индустрију и друга испуштања и емисије опасних
материја. Ово за циљ има ефикасно смањење и уклањање испуштања и
емисија материја које се сматрају опасним по здравље људи и водених
екосистема,

(д) одговарајуће заштите за здравље људи од обољења у вези са водом која
настају коришћењем воде у рекреативне сврхе, од коришћења воде за
пољопривреду, од воде у којој се узгајају љускари или из које се они убиру,
коришћењем отпадне воде за наводњавање или коришћењем канализационог
муља у пољопривреди или аквакултури,

(е) ефикасних система за праћење ситуација које могу довести до епидемија
или појединачних случајева обољења везаних за воду и за реаговање на такве
епидемије и појединачне случајеве као и ризик од истих.

3. Даља помињања „пијаће воде” и „санитарних мера” у овом протоколу односе
се на пијаћу воду и санитарне мере које су обавезне како би се испунили
захтеви став 2. овог члана.

4. Стране све ове мере заснивају на процени сваке предложене мере у односу
на њене импликације, укључујући и користи, недостатке и трошкове за:

(а) здравље људи,

(б) водене ресурсе,

(ц) одрживи развој,

што узима у обзир различите нове утицаје било које предложене мере на
различите медијуме животне средине.

5. Стране предузимају све одговарајуће акције за стварање правних, управних
и економских оквира који су стабилни и који су омогућавајући, а унутар којих
јавни, приватни и добровољни сектори могу сваки дати свој допринос
унапређењу водопривреде у сврху превенције, сузбијања и смањења обољења
везаних за воду.

6. Стране морају захтевати од органа власти који разматрају предузимање
акција, или другима дају одобрења за предузимање акција, које могу имати
значајног утицаја на животну средину било којих вода у оквиру подручја
деловања овог протокола, да узму у обзир сваки потенцијални утицај те акције
на јавно здравље.

7. Ако је Страна уједно и Страна потписница Конвенције о оцењивању утицаја
на животну средину у прекограничном контексту, придржавање захтева из те
Конвенције од стране јавних власти те Стране у погледу предложене акције
задовољава захтеве из става 6. овог члана .

8. Одредбе овог протокола не утичу на права Страна да одржавају, усвајају или
спроводе строжије мере од оних утврђених овим протоколом.

9. Одредбе овог протокола не утичу на права и обавезе било које стране у овом
протоколу које произлазе из Конвенције нити на неки други постојећи
међународни споразум, изузев тамо где су захтеви по овом протоколу строжији
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него одговарајући захтеви по Конвенцији или том постојећем међународном
споразуму.

НАЧЕЛА И ПРИСТУПИ

Члан 5.
Предузимајући мере за спровођење овог протокола, стране се посебно морају
руководити следећим начелима и приступима:

(а) начело предострожности по којем се акција за превенцију, сузбијање или
смањивање обољења која су у вези са водом не одлаже зато што се научним
истраживањем није у потпуности доказала узрочна веза између фактора на који
је та акција усмерена с једне стране и потенцијалног доприноса тог фактора
учесталости обољења које је у вези са водом и/или прекограничних утицаја с
друге стране;

(б) начело „загађивач плаћа”, по којем трошкове превентиве, контроле и
смањивања сноси загађивач;

(ц) у складу са Повељом Уједињених нација и начелима међународног права,
државе имају суверено право да искориштавају своје сопствене ресурсе у
складу са сопственим политикама о животној средини и развоју, и одговорност
да обезбеде да активности које се врше унутар њихове јурисдикције или
контроле не изазивају штету по животну средину других држава или области
изван граница националне јурисдикције;

(д) воденим ресурсима се мора управљати тако да се потребе садашње
генерације задовољавају не доводећи у питање могућност да будуће
генерације задовоље своје потребе;

(е) превентивна акција треба да се предузима како би се избегле епидемије и
појединачни случајеви оболевања и заштитили водени ресурси који се користе
као извори пијаће воде јер таква акција ефикасније уклања штету и може бити
исплативија него акција којом се штета поправља;

(ф) акција управљања воденим ресурсима треба да се предузима на најнижем
одговарајућем нивоу управе;

(г) вода има социјалне, економске и еколошке вредности, па зато њоме треба
управљати тако да се оствари најприхватљивија и одрживија комбинација тих
вредности;

(х) ефикасно коришћење воде треба да се подстиче економским инструментима
и изградњом свести;

(и) доступност информацијама и учешће јавности у доношењу одлука које се
односе на воду и здравље потребни су, између осталог да би се повећао
квалитет и спровођење одлука, изградила свест јавности о тим питањима, да би
се јавности пружила прилика да изрази своја интересовања и да би се
омогућило органима јавне власти да правилно узму такве интересе у обзир.
Оваква доступност и учешће треба да се допуни одговарајућим притупом
судској и управној ревизији релевантних одлука;

(ј) воденим ресурсима би требало, у мери у којој је то могуће, да се управља
целовито на основу сливних површина, с циљем повезивања друштвеног и
економског развоја у заштити природних екосистема и усклађивања управљања
воденим ресурсом са законским мерама које се односе на остале медијуме
животне средине. Овакав интегрисани приступ треба да се примени на целом
подручју сливне површине, било да је прекогранична или не, укључујући и
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припадајуће приобалне воде, све издане подземних вода или релевантне
делове те сливне површине или издана подземних вода;

(к) посебну пажњу треба поклонити заштити оних људи који су посебно
осетљиви на обољење које је у вези с водом;

(л) равноправни приступ води, одговарајући како у смислу количине тако и у
смислу квалитета, треба да се предвиди за сво становништво, а посебно онима
који су у неповољнијем положају или су социјално изоловани;

(м) као противтежа њиховим правима на воду по приватном и јавном праву,
физичка и правна лица, било да су у јавном или приватном сектору, треба да
доприносе заштити водене средине и очувању водених ресурса;

(н) при спровођењу овог протокола, дужна пажња треба да се посвети
локалним проблемима, потребама и знањима.

ЦИЉЕВИ И ЦИЉАНИ ДАТУМИ

Члан 6.
1. У сврху постизања циља овог протокола, Стране морају порадити на
остварењу циљева, и то:

(а) приступ пијаћој води за свакога;

(б) обезбеђење санитарних мера за све у оквиру интегралних система
управљања водом усмерених на одрживо коришћење водених ресурса,
квалитет воде у окружењу који не угрожава здравље људи, као и заштиту
водених екосистема.

2. У ове сврхе, свака Страна мора успоставити и објавити националне и/или
локалне циљеве за стандарде и нивое учинка које треба постићи или
одржавати ради високог нивоа заштите од обољења која су у вези са водом.
Ови циљеви се периодично ревидирају. Притом, морају се донети практичне
и/или друге одредбе за учествовање јавности, у оквиру транспарентности и
праведности, и мора да се обезбеди да се правилно узме у обзир исход
учествовања јавности. Изузев тамо где националне или локалне околности
чине ирелевантнима за превенцију, сузбијање и смањивање болести у вези са
водом, циљеви морају, између осталог, обухватати:

(а) квалитет испоручене пијаће воде, узимајући у обзир Смернице за квалитет
пијаће воде Светске здравствене организације;

(б) смањење опсега епидемија и појединачних случајева обољења која су у
вези са водом;

(ц) површину територије, величину становништва или удео становништва које
треба да се опслужи заједничким системима за снабдевање пијаће воде или
тамо где снабдевање пијаћом водом треба побољшати другим средствима;

(д) површина територије, величина или удео становништва које треба
опслуживати заједничким санитарним системима или тамо где санитарне мере
треба да се побољшају другим средствима;

(е) ниво учинка који треба да се постигне таквим заједничким системима и
таквим другим средствима за снабдевање водом, односно санитарним мерама;

(ф) примену признате добре праксе за управљање водоснабдевањем и
санитарним мерама укључујући заштиту вода које се користе као извори за
пијаћу воду;

(г) појава испуштања:



- 25 -

(i) непречишћење отпадне воде,

(ii) непречишћених преливних атмосферских вода из заједничких система за
отпадне воде у воде које спадају у подручје примене овог протокола;

(х) квалитет испуштања отпадне воде из уређаја за пречишћавање отпадне
воде у воде које су предмет овог протокола;

(и) уклањање или поновна употреба канализацијског муља из заједничких
система санитарних уртеђаја или других санитарних инсталација и квалитет
отпадне воде која се користи у сврхе наводњавања, узимајући у обзир
Смернице Светске здравствене организације и Еколошког програма
Уједињених нација за безбедно коришћење отпадне воде и излучевина у
пољопривреди и аквакултури;

(ј) квалитет вода које се користе као извори за пијаћу воду, који се генерално
користе за купање или које се користе за аквакултуру или за узгој и убирање
љускара;

(к) примена признате добре праксе на управљање ограђеним водама које су
генерално доступне за купање;

(л) утврђивање и санирање нарочито загађених места која неповољно утичу на
воде из подручја примене овог протокола или за то постоји вероватноћа и који
на тај начин представљају претњу за изазивање обољења у вези са водом;

(м) ефикасност система за управљање, развој, заштиту и коришћење водених
ресурса, укључујући и примену признате добре праксе на контролу загађења из
извора сваке врсте;

(н) учесталост објављивања информација о квалитету испоручене пијаће воде
и других вода које су релевантне за циљеве у овом ставу у интервалима између
објављивања информација према члану 7. став 2.

3. У року од две године од момента кад постане Страна, свака Страна мора
утврдити и објавити циљеве наведене у ставу 2. овог члана као и циљане
датуме за њихово постизање.

4. Тамо где се за постизање циљева предвиђа дуг процес спровођења, морају
се утврдити прелазни циљеви или циљеви у фазама.

5. Да би се потпомогло постизање циљева наведених у ставу 2. овог члана,
свака Страна мора:

(а) установити националне и локалне аранжмане за координацију између
њихових надлежних органа;

(б) развити планове управљања водом у прекограничним, националним и/или
локалним контекстима, по могућству на основу сливне површине или издана
подземних вода. Приликом овога, оне морају донети одговарајуће практичне
и/или друге одредбе за учествовање јавности, у оквиру транспарентности и
праведности, и обезбедити да се правилно узме у обзир исход учествовања
јавности. Ови планови се могу уклопити у друге релевантне планове, програме
или документа која се састављају за друге сврхе, под условом да се јавности
омогући јасан увид у предлоге за постизање циљева који се помињу у овом
члану као и дотичне циљне датуме;

(ц) установити и одржавати правни и институционални оквир за праћење и
спровођење стандарда за квалитет пијаће воде;

(д) успоставити и одржавати договоре, укључујући, тамо где је то прикладно,
правне и институционалне договоре за праћење, поспешивање постизања и,
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где је то неопходно, спровођење других стандарда и нивоа учинка за које су
постављени циљеви поменути у ставу 2. овог члана.

РЕВИЗИЈА И ОЦЕНА НАПРЕТКА

Члан 7.
1. Свака Страна мора прикупити и оценити податке о:

(а) свом напретку на остварењу циљева поменутих у члану 6. став 2;

(б) показатељима који су створени како би се приказало колико је тај напредак
допринео превенцији, сузбијању или смањењу обољења у вези са водом.

2. Свака страна мора периодично објављивати резултате овог прикупљања и
процене података. Учесталост оваквог објављивања мора да се одреди на
састанку Страна.

3. Свака страна мора обезбедити да резултати узорковања воде и текућег
отпада у сврху овог прикупљања података буду доступни јавности.

4. На основу овог прикупљања и оцењивања података, свака страна мора
периодично да ревидира напредак учињен у постизању циљева из члана 6.
став 2. и да оцену овог напретка објави. Учесталост ових ревизија мора се
установити на састанку страна. Не доводећи у питање могућност учесталијих
ревизија из члана 6. став 2. ревизије по овом ставу морају обухватати ревизију
циљева који се помињу у члану 6. став 2. ради унапређења циљева у светлу
научних и техничких сазнања.

5. Свака страна мора доставити секретаријату који се помиње у члану 17. а
ради дистрибуције другим странама, кратак сажетак извештаја о прикупљеним
и оцењеним подацима и оцену постигнутог напретка. Овакви извештаји морају
бити у складу са смерницама које се успостављају на састанку страна. Овим
смерницама се обезбеђује да стране могу у ову сврху користити извештаје који
су сачињени за друге међународне форуме о релевантним информацијама.

6. На састанку страна мора се проценити напредак у спровођењу овог
протокола на основу ових сажетих извештаја.

СИСТЕМИ ЗА РЕАГОВАЊЕ

Члан 8.
1. Свака страна на прикладан начин обезбеђује:

(а) да се успоставе, унапреде или одржавају свеобухватни национални и/или
локални системи за праћење и рано узбуњивање, који ће:

(i) идентификовати епидемије или појединачне појаве обољења у вези са водом
или значајну претњу од оваквих епидемија или појединачних појава, укључујући
и оне који су проузроковани случајевима загађења воде или екстремним
временским приликама,

(ii) хитно и јасно пријавити релевантним органима јавне власти ове епидемије,
појединачне појаве или претње,

(iii) у случају било какве непосредне опасности по јавно здравље од обољења у
вези са водом, дистрибуирати оним члановима јавности који би могли бити
погођени, све информације којима располажу органи јавне власти, а које би
јавности могли помоћи да се штета спречи или ублажи,
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(iv) релевантним органима власти и, тамо где је то прикладно, јавности дати
препоруке у вези са превентивним или корективним акцијама;

(б) да се свеобухватни и локални планови за ванредне ситуације благовремено
и правилно припреме као одговор на овакве епидемије, појединачне појаве и
ризике;

(ц) да релевантни органи јавне власти имају неопходан капацитет да на овакве
епидемије, појединачне појаве или ризике одговоре у складу са релевантним
планом у ванредним ситуацијама.

2. Системи праћења и раног узбуњивања, планови за ванредне ситуације и
капацитети за реаговање у погледу обољења у вези са водом могу се
комбиновати са онима која се односе на друга питања.

3. У року од три године од постајања Стране, свака Страна мора да успостави
системе за праћење и рано узбуњивање, планове за ванредне ситуације и
капацитете за реаговање поменуте у ставу 1. овог члана.

СВЕСТ ЈАВНОСТИ, ОБРАЗОВАЊЕ, ОБУКА, ИСТРАЖИВАЊЕ И
РАЗВОЈ И ИНФОРМИСАНОСТ

Члан 9.
1. Стране морају предузети кораке створене да се повећа свест свих сектора
јавности о:

(а) важности, и односу између, управљања водом и јавног здравља;

(б) правима на воду и одговарајућим обавезама по приватном и јавном праву
физичких и правних лица и институција, било да су у јавном или у приватном
сектору, као и њихових моралних обавеза да добриносе заштити водене
средине и очувању водених ресурса.

2. Стране морају подстицати:

(а) разумевање аспеката јавног здравља у свом раду од стране оних који су
одговорни за управљање водом, водоснабдевање и санитарне мере;

(б) разумевање основних начела управљања водом, водоснабдевања и
санитарних мера од стране оних који су одговорни за јавно здравље.

3. Стране морају подстицати образовање и обуку стручног и техничког особља
које је потребно за управљање воденим ресурсима и за оперативне системе
водоснабдевања и санитарних мера, као и да подстичу ажурирање и
унапређење њихових знања и вештина. Ово образовање и обука обухватају
релевантне аспекте јавног здравља.

4. Стране морају подстицати:

(а) истраживање и развој економичних средстава и техника за превенцију,
сузбијање и смањивање обољења у вези са водом;

(б) развој интегрисаних информационих система за обраду информација о
дугорочним трендовима, тренутним питањима и ранијим проблемима, као и о
успешним решењима истога у области воде и здравља, и пружање таквих
информација надлежним властима.
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ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

Члан 10.
1. Као додатак захтевима овог протокола за стране с циљем објављивања
конкретних информација или докумената, свака страна предузима кораке у
оквиру свог законодавства како би јавности учиниле доступним информације
којима располажу јавни органи власти и за којима постоји оправдана потреба за
јавном расправом о:

(а) успостављању циљева и циљних датума за њихово остварење, као и развој
планова за управљање водом, у складу са чланом 6;

(б) успостављању, унапређењу или одржавању система праћења и раног
узбуњивања и планова за ванредне ситуације, у складу са чланом 8;

(ц) подстицању јавне свести, образовања, обуке, истраживања, развоја и
информисаности, у складу са чланом 9.

2. Свака страна мора обезбедити да органи јавне власти, одговарајући на
захтев за другим информацијама релевантним за спровођење овог протокола, у
разумном року учине ове информације доступним јавности, а у оквиру
националног законодавства.

3. Стране обезбеђују да информације које се помињу у члану 7. став 4. и у
ставу 1. овог члана буду доступне јавности у свако разумно време ради
бесплатног увида, као и да морају јавности пружити разумна средства како би
од Страна добили након плаћања разумних трошкова, копије ових
информација.

4. Ништа што је садржано у овом протоколу не обавезује органе јавне власти да
објаве информације или да учине информације доступним јавности уколико:

(а) орган јавне власти не поседује такве информације;

(б) је захтев за информацијама очигледно неразуман или је формулисан
сувише уопштено;

(ц) се информација односи на материјал чије је довршавање у току или се тиче
интерних саопштења органа јавне власти, када је такво изузеће предвиђено у
националном закону или уобичајеној пракси, а узимајући у обзир којем јавном
интересу служи откривање информације.

5. Ништа што је садржано у овом протоколу не обавезује органе јавне власти да
објављују информације или да их стављају на располагање јавности ако би
откривање тих информација неповољно утицало на:

(а) поверљивост поступака органа јавне власти, тамо где се оваква
поверљивост предвиђа националним законом;

(б) међународне односе, одбрану земље или јавну безбедност;

(ц) спровођење правде, могућност да лице добије праведно суђење или
могућност да орган јавне власти спроведе истрагу кривичне или дисциплинске
природе;

(д) поверљивост трговачких или индустријских информација, где је таква
поверљивост заштићена законом с циљем заштите легитимног економског
интереса. У том оквиру морају се објавити информације о емисијама и
испуштању које су релевантне за заштиту животне средине;

(е) права интелектуалне својине;



- 29 -

(ф) поверљивост личних података и/или датотека које се односе на физичко
лице када такво лице није дало пристанак на откривање информација јавности,
а када је таква поверљивост предвиђена националним законом;

(г) интересе треће стране која је пружила затражене информације а да сама
није обавезна, или да јој се не може наметнути правна обавеза да тако поступи,
уколико није дала пристанак за објављивање тог материјала;

(х) животну средину на коју се информације односе као што су места за
расплод ретких врста.

Ови разлози за необјављивање информација морају се тумачити на
рестриктиван начин узимајући у обзир јавни интерес којем објављивање служи
и узимајући у обзир да ли се те информације односе на емисије и на
испуштање материја у животну средину.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Члан 11.
Стране морају сарађивати и, ако се то може применити, помагати једна другој:

(а) у међународним акцијама као подршци циљевима овог протокола;

(б) по захтеву, у спровођењу државних и локалних планова при реализацији
овог протокола.

ЗАЈЕДНИЧКА И КООРДИНИРАНА МЕЂУНАРОДНА АКЦИЈА

Члан 12.
У складу са чланом 11. тачка (а), стране морају подстицати сарадњу у
међународним акцијама које се односе на:

(а) развој заједнички договорених циљева за питања поменута у члану 6. став
2;

(б) развој показатеља за сврхе члана 7. става 1. (б), ради указивања на то
колико је акција против обољења у вези са водом била успешна у превенцији,
сузбијању и смањивању овог обољења;

(ц) успостављање заједничких и координираних система за праћење и рано
узбуњивање, планова за ванредне случајеве и механизме реаговања као део,
или допуна, националних система који се одржавају у складу са чланом 8. у
сврху реаговања на епидемије и појаве обољења у вези са водом и значајних
опасности од оваквих епидемија и појава, а посебно услед појава загађења
воде или екстремних атмосферских догађаја;

(д) узајамну помоћ при реаговању на епидемије и појаве обољења у вези са
водом и значајне опасности од таквих епидемија и појава, а посебно услед
појава загађења воде или екстремних атмосферских догађаја;

(е) развој интегралних информационих система и база података, размену
информација и размену техничког и правног знања и искуства;

(ф) хитно и јасно обавештење од стране надлежних власти једне стране
одговарајућим органима власти друге стране која може бити погођена:

(i) епидемијама и појавама обољења у вези са водом,

(ii) значајним опасностима од оваквих епидемија и појава које су
идентификоване;
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(г) размену информација о ефикасним средствима дистрибуције информација
јавности о обољењу у вези са водом.

САРАДЊА У ВЕЗИ СА ПРЕКОГРАНИЧНИМ ВОДАМА

Члан 13.
1. Тамо где се стране граниче с истим прекограничним водама, као допуна
њиховим обавезама по чл. 11. и 12. оне морају да сарађују и, тамо где се то
може применити, помажу једна другој у превенцији, сузбијању и смањењу
прекограничних учинака обољења у вези са водом. Посебно, оне морају:

(а) са осталим странама са којима се граниче истим водама, размењивати
информације и размењивати знање о прекограничним водама и проблемима и
ризицима које оне представљају;

(б) настојати да утврде са другим странама, са којима се граниче преко истих
прекограничних вода, заједничке или координиране планове о управљању
водом у складу са чланом 6. став 5. (б), као и системе праћења и раног
узбуњивања и планове за ванредне ситуације у складу са чланом 8. став 1. у
сврху реаговања на епидемије и појаве обољења у вези са водом и значајних
опасности од оваквих епидемија и појава, а посебно услед појава загађења
воде или екстремних временских прилика;

(ц) на основу равноправности и реципрочности, прилагодити своје споразуме и
остале договоре о својим прекограничним водама да би уклониле могуће
противречности са основним начелима овог протокола и дефинисале своје
узајамне односе и понашање у погледу циљева овог протокола;

(д) по захтеву било које од њих, консултовати једна другу о значају могућег
штетног дејства по здравље људи које може представљати обољење у вези са
водом.

2. Када су дотичне стране стране потписнице Конвенције, сарадња и помоћ у
погледу било каквог прекограничног дејства обољења у вези са водом, која
представљају прекогранични утицај, одвија се у складу са одредбама
Конвенције.

МЕЂУНАРОДНА ПОДРШКА ЗА НАЦИОНАЛНУ АКЦИЈУ

Члан 14.
Када сарађују и помажу једна другој у спровођењу националних и локалних
планова у складу са чланом 11. тачка (б), стране посебно морају размотрити на
који начин најбоље могу помоћи да се подстакне:

(а) припрема планова управљања водом у прекограничним, националним и/или
локалним контекстима, као и програма за унапређење водоснабдевања и
санитарних мера;

(б) унапређено формулисање пројеката, посебно инфраструктурних пројеката, у
складу са овим плановима и програмима, како би се омогућио приступ
изворима финансирања;

(ц) ефикасно извршење ових пројеката;

(д) успостављање система за системе за праћење и рано узбуњивање, планова
за ванредне ситуације и механизама реаговања у погледу обољења у вези са
водом;
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(е) припремање законодавства које је потребно како би се пружила подршка
спровођењу овог протокола;

(ф) образовање и обука кључног стручног и техничког особља;

(г) истраживање и развој економичних средстава и техника за превенцију,
сузбијање и смањење обољења у вези са водом;

(х) функционисање ефикасне мреже за надзор и оцену одредаба и квалитета
услуга у вези са водом, и развој интегралних информационих система и база
података;

(и) постизање обезбеђења квалитета за делатности праћења, укључујући
међулабораторијску упоредивост.

ПРЕГЛЕД ПОШТОВАЊА ПРОТОКОЛА

Члан 15.
Стране морају прегледати да ли Стране поштују одредбе овог протокола на
основу ревизија и оцена поменутих у члану 7. Мултилатерални аранжмани
неконфронтационе, несудске и консултативне природе стране морају
установити на свом првом састанку. Ови аранжмани морају дозволити
одговарајуће укључивање јавности.

САСТАНАК СТРАНА

Члан 16.
1. Први састанак страна мора се сазвати најкасније осамнаест месеци након
датума ступања овог протокола на снагу. Након тога, редовни састанци се
морају одржавати у редовним размацима које одређују стране, а најмање сваке
три године, изузев уколико су неопходни други договори како би се остварили
циљеви става 2. овог члана. Стране морају одржати ванредни састанак уколико
тако одлуче током редовног састанка или по писаном захтеву било које стране,
под условом да се у року од шест месеци од момента кад се саопшти свим
странама, наведени захтев подржи макар једна трећина страна.

2. Тамо где је то могуће, редовни састанци Страна морају се одржавати заједно
са састанцима страна потписница Конвенције.

3. На својим састанцима, стране морају стално вршити преглед спровођења
овог протокола, и, имајући ову сврху на уму, морају:

(а) ревидирати политике и методолошке приступе превенцији, сузбијању и
смањењу обољења у вези са водом, подстицати њихово приближавање и
јачати прекограничну и међународну сарадњу у складу са чл. 11, 12, 13. и 14;

(б) оцењивати напредак у спровођењу овог протокола на основу информација
које стране достављају у складу са смерницама утврђеним на састанку Страна.
Овим смерницама се мора избећи дуплирање посла код захтева за
извештавањем;

(ц) да буду стално информисане о напретку учињеном у спровођењу
Конвенције;

(д) размењују информације са састанком Страна потписница Конвенције, и да
разматрају могућности за заједничку акцију са њим;

(е) траже, тамо где је то прикладно, услуге релевантних тела Економске
комисије за Европу и Регионалног одбора Светске здравствене организације за
Европу;
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(ф) да успоставе модалитете за учествовање других надлежних међународних
владиних и невладиних тела на свим састанцима и другим активностима
прикладним за постизање сврхе овог протокола;

(г) да разматрају потребу за додатним одредбама о доступности информација,
учествовању јавности у одлучивању и присупу јавности судским и управним
ревизијама одлука у оквиру подручја примене овог протокола, а у светлу
искуства стеченог по овим питањима на другим међународним форумима;

(х) да успоставе програм рада, укључујући пројекте који треба заједнички да се
спроведу по овом протоколу и Конвенцији и да утврде сва тела потребна за
спровођење овог програма рада;

(и) да размотре и усвоје смернице и препоруке којима се подстиче спровођење
одредаба овог протокола;

(ј) да на свом првом састанку размотре и да консензусом усвоје пословник за
своје састанке. Овај пословник мора садржавати одредбу којом се подстиче
усаглашена сарадња са састанком страна потписница Конвенције;

(к) да размотре и усвоје предлоге за измене и допуне овог протокола;

(л) да размотре и предузму сваку додатну акцију која може бити потребна за
остварење сврхе овог протокола.

СЕКРЕТАРИЈАТ

Члан 17.
1. Извршни секретар Економске комисије за Европу и регионални директор
Регионалне канцеларије Светске здравствене организације за Европу врше
следеће функције секретара за овај протокол:

(а) сазивање и припремање састанака страна;

(б) преношење извештаја странама и других информација примљених у складу
са одредбама овог протокола;

(ц) обављање других дужности какве могу бити одређене на састанку страна на
основу расположивих ресурса.

2. Извршни секретар Економске комисије за Европу и регионални директор
Регионалне канцеларије Светске здравствене организације за Европу морају
да:

(а) утврде детаље својих договора о заједничком раду у Меморандуму о
разумевању и да у складу с тим информишу на састанку страна;

(б) извештавају стране о елементима, као и о модалитетима за извршавање
програма рада који се помиње у члану 16. став 3.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОТОКОЛА

Члан 18.
1. Свака страна може предложити измене и допуне овог протокола.

2. Предлози за измене и допуне овог протокола разматрају се на састанку
страна.

3. Текст сваке предложене измене и допуне овог протокола доставља се
писаним путем секретаријату, који га саопштава свим странама барем
деведесет дана пре састанка на којем ће бити предложен за усвајање.
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4. Измене и допуне овог протокола усвајају се консензусом представника
страна присутних на састанку. Усвојене измене и допуне саопштава
секретаријат Депозитару, који ће га проследити свим странама на прихватање.
Измене и допуне ступају на снагу за оне стране које су их усвојиле деведесетог
дана од датума када су две трећине ових страна код Депозитара положиле
своје исправе о прихватању ових измена и допуна. Измене и допуне ступају на
снагу за сваку другу страну деведесетог дана од датума када је та страна
положила своју исправу о прихватању ових измена и допуна.

ПРАВО ГЛАСА

Члан 19.
1. Изуев ако ставом 2. овог члана није предвиђено другачије, свака страна има
један глас.

2. Регионалне организације за економску интеграцију, по питањима у оквиру
своје надлежности, остварују своје право да гласају тако што гласају с бројем
гласова једнаким броју својих држава чланица које су стране потписнице
Конвенције. Ове организације не смеју остваривати своје право да гласају
уколико њихове државе чланице остварују своје право и обратно.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 20.
1. Уколико дође до спора између две или више страна о тумачењу или примени
овог протокола, оне морају потражити решење путем преговора или неким
другим начином за решавање спора који је прихватљив за стране у спору.

2. Приликом потписивања, ратификовања, прихватања, одобравања или
приступања овом протоколу, или у било које време након тога, страна писаним
путем може изјавити Депозитару да за спор који није решен у складу са ставом
1. овог члана, иста прихвата један од следећих начина за решавање спорова
као обавезан у односу на било коју страну која прихвата исту обавезу:

(а) када су стране истовремено стране потписнице Конвенције, а прихватиле су
као обавезно средство у односу једна према другој, једно или оба средства за
решавање спорова, решавање спора у складу са одредбама Конвенције за
решавање спорова који настају у вези са Конвенцијом;

(б) у свим другим случајевима спор се подноси Међународном суду правде,
осим ако стране не договоре арбитражу или неки други облик решавања
спорова.

ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 21.
Овај протокол ће бити отворен за потписивање у Лондону 17. и 18. јуна 1999.
године приликом Треће министарске конференције о животној средини и
здрављу, а након тога у седишту Уједињених нација у Њујорку до 18. јуна 2000.
године, за државе чланице Економске комисије за Европу, за државе чланице
Регионалног одбора Светске здравствене организације за Европу, за државе
које имају консултативни статус при Економској комисији за Европу у складу са
ставом 8. Резолуције Економског и социјалног савета 36 (ИВ) од 28. марта 1947.
године, и за регионалне организације за економске интеграције које су
основале суверене државе чланице Економске комисије за Европу или чланице
Регионалног одбора Светске здравствене организације за Европу које су своју
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надлежност по питањима која се регулишу овим протоколом укључујући и
надлежност за склапање споразума у погледу ових питања пренеле на њих.

РАТИФИКАЦИЈА, ПРИХВАТАЊЕ, ОДОБРЕЊЕ И
ПРИСТУПАЊЕ

Члан 22.
1. Овај протокол подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу од стране
држава потписница и регионалних организација за економске интеграције.

2. Овај протокол је отворен за приступање државама и организацијама
поменутим у члану 21.

3. Свака организација наведена у члану 21. која постане страна, а да неке од
њених држава чланица нису стране, подлеже обавезама из овог протокола. У
случају да је једна или више држава чланица такве организације страна
потписница Протокола, организација и њене државе чланице морају одлучити о
својим одговорностима у извршавању обавеза из овог протокола. У таквим
случајевима, организација и њене државе чланице неће имати права да
истовремено остварују права по овом протоколу.

4. У својим исправама за ратификацију, прихватање, одобравање или
приступање, регионалне организације за економске интеграције наведене у
члану 21. морају одлучити о обиму својих надлежности у погледу питања која се
регулишу овим протоколом. Ове организације такође морају да информишу
Депозитара о свакој битној измени обима својих надлежности.

5. Исправе за ратификацију, прихватање, одобрење или приступање морају се
положити код Генералног секретара Уједињених нација.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 23.
1. Овај протокол ступа на снагу деведесетог дана од дана полагања шеснаесте
исправе за ратификацију, прихватање, одобрење или приступање.

2. У сврхе става 1. овог члана, ниједна исправа коју положи регионална
организација за економске интеграције неће се сматрати додатном уз оне које
су положиле државе чланице овакве организације.

3. За сваку државу или организацију поменуту у члану 21. која овај протокол
ратификује, прихвата или одобрава или му приступа након полагања шеснаесте
исправе о ратификацији, прихватању, одобравању или приступању, Протокол
ступа на снагу деведесетог дана након датума када таква држава или
организација положи своју исправу о ратификацији, прихватању, одобрењу или
приступању.

ОДУСТАЈАЊЕ

Члан 24.
У било које време након истека три године од датума када је овај протокол
ступио на снагу у погледу те дотичне стране, страна може да одустане од
Протокола давањем писаног обавештења Депозитару. Свако такво одустајање
ступа на снагу деведесетог дана након датума када га Депозитар прими.
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ДЕПОЗИТАР

Члан 25.
Генерални секретар Уједињених нација врши улогу Депозитара овог протокола.

ИЗВОРНИ ТЕКСТОВИ

Члан 26.
Оригинал овог протокола, чији су текстови на енглеском, француском, немачком
и руском језику подједнако веродостојни, депоноваће се код Генералног
секретара Уједињених нација.

КАО ПОТВРДУ ТОГА долепотписани, који су прописно овлашћени, потписали
су овај протокол.

САЧИЊЕНО у Лондону, овог седамнаестог дана јуна хиљаду деветсто
деведесетдевете године.
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Члан 3.
О спровођењу Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и

коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на
чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и
међународних језера стараће се министарства надлежна за послове здравља,
водопривреде и животне средине.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
 I. Уставни основ за доношење закона

Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Протокола о води и
здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и
међународних језера (у даљем тексту: Закон) садржан је у члану 97. тач. 1. и
10. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и
обезбеђује, између осталог, њен међународни положај и односе са другим
државама и међународним организацијама и систем у области здравства, као и
у члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, према којем Народна
скупштина потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза
њиховог потврђивања.

 II. Разлози због којих се предлаже потврђивање
Република Србија је 2010. године ратификовала Конвенцију о заштити и

коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на
чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и
међународних језера. Протокол о води и здрављу (у даљем тексту: Протокол) је
протокол који иде уз ову конвенцију. Обавеза ратификације Протокола
произилази из Акционог плана за период од 2009. до 2013. године Стратегије
јавног здравља Републике Србије („Службени гласник Републике Србије” број
22/09) и План акције за животну средину и здравље деце у Републици Србији за
период од 2009. до 2019. године („Службени гласник Републике Србије” број
83/09). Ратификација Протокола је важна и са становишта чињенице да је
Република Србија богата природним извориштима вода и да има развијен и
очуван екосистем.

Циљ Протокола је да се на свим нивоима промовише заштита здравља
људи, благостање појединца и колектива, као и да се подржи одрживи развој
кроз заштиту екосистема, унапређење водоснабдевања, превенцију, контролу и
смањење болести повезаних са водом. Циљ Протокола је и обезбеђење
приступа води за пиће за свакога и обезбеђење санитација за све у оквиру
интегрисаних водоводних система усмерених на одрживу упоребу водних
ресурса, на квалитет околних вода и заштиту околних екосистема.

Значај ратификације Протокола се огледа у могућности да се кроз
његову имплементацију обезбеди:

1) бољи надзор над болестима које су повезане са водом и успостављање
система раног упозорења и реаговања ради спречавања, сузбијања и
смањивања тих болести;

2) бољи приступ води за пиће за свакога;

3) боље обезбеђење санитација за свакога;

4) јачање билатералне и мултилатералне сарадње у области спречавања,
сузбијања и смањења болести које се односе на воду за пиће.

III. Оцена потребних финансијских средстава
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства

у буџету Републике Србије.


