
Smogg persistenti joqtol eluf f ’Londra 

u dan iwassal għal Att ġdid dwar 

l-Arja Nadifa.

Jacques Cousteau u 

l-Prinċep Rainier III ta’ Monaco 

jopponu b’mod pubbliku l-proposta 

Franċiża li jintefa’ l-iskart radjuattiv 

fi l-Baħar Mediterran, u l-pjanijiet 

jitwaqqfu.
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Jiġi mniedi l-Fond Dinji 

- World Wildlife Fund. 
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Silent Spring, il-ktieb ta’ Rachel 

Carson dwar kif il-pestiċidi 

jagħmlu ħsara lill-ambjent, jagħti 

bidu għall-moviment aħdar fi l-

punent. 
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L-iffi  rmar tal-Ftehim ta’ Berna għall-

protezzjoni tax-Xmara Rhine juri 

l-ewwel kooperazzjoni transkonfi nali 

fi l-qasam tal-preservazzjoni ta’ l-ilma. 

L-Unjoni għall-Konservazzjoni tad-Dinja 

(IUCN) tadotta riżoluzzjoni sabiex jiġi 

limitat il-kummerċ internazzjonali ta’ speċi 

ta’ fawna u fl ora selvaġġa fi l-periklu. Dan 

wassal għall-Konvenzjoni CITES fl -1975.1
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Direttiva dwar il-klassifi kazzjoni, 

l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ 

sustanzi perikolużi hija l-ewwel 

leġiżlazzjoni Ewropea li tħalli 

impatt fuq l-ambjent.
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Ħruġ bi żball ta’ insettiċida endosulfan iniġġeż 

aktar minn 600 km tar-Rhine, u joqtol aktar 

minn 20 miljun ħuta.1
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ŻJIEDA FL-GĦARFIEN

Jiġi mniedi Greenpeace.
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L-ewwel Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

l-Ambjent tal-Bniedem, fi  Stokkolma, tistabbilixxi l-

Programm għall-Ambjent tan-NU (UNEP).

Is-sejħa għal-Laqgħa tal-Kapijiet f ’Pariġi għal azzjoni favur 

l-ambjent, twassal għat-twaqqif tas-Servizz għall-Ambjent 

u l-Protezzjoni tal-Konsumatur tal-Kummissjoni Ewropea 

fl -1973, u t-tnehid ta’ l-ewwel Programm ta’ Azzjoni Ewropew 

għall-Ambjent.1
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Seba’ stati kostali Baltiċi jiffi  rmaw il-Konvenzjoni ta’ 

Ħelsinki, li għall-ewwel darba tpoġġi s-sorsi kollha 

ta’ tniġġis madwar baħar sħiħ taħt il-ġurisdizzjoni ta’ 

konvenzjoni unika. 

Ix-xjenzjati F. Sherwood Rowland u Mario Molina 

jissuġġerixxu, għall-ewwel darba, li s-CFCs jagħmlu ħsara 

lis-saff  ta’ l-ożonu.

Il-popolazzjoni tad-dinja tlaħħaq l-4 biljun ruħ.
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FUTUR MIMLI SFIDI ...

L-EWWEL TWEĠIBIET

SUĊĊESSI LI JINĦASSU

50 SENA NIPPROTEĠU L-AMBJENT TA’ L-EWROPA

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart 

tippromwovi l-prevenzjoni ta’ l-iskart, 

ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid.
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Ħruġ bi żball ta’ dijossini f ’Seveso, l-Italja, iwassal għall-I (1982) 

u t-II (1996) Direttiva ta’ Seveso, iddiżinjati biex jipprevjenu inċidenti kbar li 

jinvolvu sustanzi perikolużi.

Id-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm: leġiżlazzjoni pijuniera li tipproteġi lill-

għawwiema kontra riskji u li tissalvagwardja l-ambjent – riveduta fl -2006.
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Il-Konvenzjoni ta’ Barċellona 

stabbilita bl-għan illi tnaqqas 

it-tniġġis u tipproteġi l-ambjent 

marittimu tal-Baħar Mediterran.1
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It-tanker taż-żejt Amoco Cadiz ixerred 

68 miljun gallun ’il barra mill-kosta ta’ 

Franza. 1
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Idub parti mill-impjant nukleari ta’ Three Mile Island (Stati Uniti) li jitfa’ 

dubji dwar il-futur ta’ l-enerġija nukleari.

L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Meteoroloġija tisponsorja l-ewwel 

Konferenza Dinjija dwar il-Klima. 

Id-Direttiva dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi hija 

l-ewwel liġi prinċipali Ewropea dwar il-konservazzjoni tan-natura. 1
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Id-Direttiva li tistabbilixxi l-kwalità u 

l-istandards ta’ kontroll minimi għall-

ilma tax-xorb – aġġornata fl -1998.

1
9

8
0

Il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar timponi 

standards ambjentali għall-oċeani u għall-ibħra 

tad-dinja kollha. 
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Il-Konvenzjoni tan-NU dwar it-Tniġġis 

ta’ l-Arja b’Firxa Wiesa’ bejn il-Fruntieri tidħol 

fi s-seħħ, sabiex tnaqqas it-tniġġis ta’ l-arja 

bejn il-fruntieri. 

1
9

8
3

Ix-Xjenzat Ingliż Joseph Farman jiskopri 

‘it-toqba ta’ l-ożonu’ fuq l-Antartika, li 

twassal għall-Protokoll ta’ Montreal ta’ 

l-1987, li jipprojbixxi l-produzzjoni ta’ 

CFCs sas-sena 2000. 
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Jisplodi reattur nukleari f ’Chernobyl, 

l-Ukrajina, li jifrex kontaminazzjoni radjuattiva 

fuq eluf ta’ kilometri. 
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Il-Konvenzjoni ta’ Basel tistabbilixxi regoli li jillimitaw 

il-ġenerazzjoni ta’ u li jikkontrollaw it-trasport 

internazzjonali ta’ skart perikoluż.
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In-NU twissi bil-perikli li jkun hemm 

jekk ikun hemm żjieda aktar minn 

2oC fi t-temparatura globali sa l-2025 u 

tirrakkomanda tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ CO
2
 

madwar id-dinja.

Adozzjoni ta’ żewġ direttivi li jillimitaw l-użu u 

r-rilaxx intenzjonali ta’ organiżmi ġenetikament 

modifi kati (GMOs) – riveduti fl -2001.
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 Leġiżlazzjoni tal-Komunità għall-protezzjoni 

ta’ l-ilmijiet minn tniġġis bin-nitrati kkawżat minn 

fertilizzanti agrikoli, trattament ta’ ilma urban mormi u 

sustanzi perikolużi. 
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Konferenza tan-NU dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp (Is-Summit Dinji f ’Rio) tilħaq ftehim fuq

- Aġenda 21, pjan ta’ azzjoni komprensiv għal żvilupp sostenibbli, 

- Konvenzjoni Qafas dwar il-Bidla fi l-Klima (UNFCCC), 

- Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD) u l-Istqarrija dwar il-Prinċipji Forestali,

- Il-prinċipji ta’ Rio: 20 / 25 linji ta’ gwida għall-promozzjoni tas-sostenibbilità.

Direttiva dwar il-konservazzjoni ta’ l-abitat naturali ta’ fawna u fl ora selvaġġa: 

il-bażi – fl imkien mad-Direttiva dwar l-Għasafar – għan-netwerk Natura 2000.
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It-Trattat ta’ Maastricht jagħti stat ta’ politika ta’ 

l-UE lill-azzjoni ambjentali.1
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L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tibda l-ħidma 

f’Kopenħagen u tippubblika l-ewwel reviżjoni pan-Ewropea dwar 

l-istat ta’ l-ambjent fl -1995. 

Id-Direttiva dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ tiff oka fuq 

il-ġbir u l-irkupru.
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Il-Kummissjoni tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 

tistabbilixxi il-panel intergovernattiv dwar il-foresti 

(illum il-Forum tan-NU dwar il-Foresti), sabiex tieħu ħsieb 

id-deforestazzjoni.
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  Id-Direttiva dwar l-istima u l-immaniġġjar tal-kwalità ta’ l-arja 

ambjentali għandha l-għan illi ttejjeb il-kwalità ta’ l-arja fl -Ewropa.

 Id-Direttiva dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (IPPC) 

għat-tnaqqis tat-tniġġis minn sorsi industrijali.
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Adottat il-Protokoll ta’ Kyoto, li jinkludi impenji li jorbtu legalment għall-

pajjiżi industrijalizzati biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’eff ett 

serra. Jidħol fi s-seħħ fl -2005. 
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L-aktar sena sħuna li qatt ġiet reġistrata bit-temperatura globali medja tal-wiċċ tilħaq 14.52°C.

Il-Konvenzjoni ta’ Århus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fi t-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess 

għall-Ġustizzja fi  Kwistjonijiet Ambjentali toħloq għall-ewwel darba rabta bejn id-drittijiet ambjentali u dawk tal-bniedem.

L-Istrateġija għall-Foresti ta’ l-UE tappoġġja l-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti.

Tinħoloq il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tax-Xmara Danubju (ICPDR) sabiex timplimenta l-Konvenzjoni 

tad-Danubju u tipproteġi l-itwal xmara fl -Ewropa.

Il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar l-implimentazzjoni tal-proċedura tal-Kunsens Informat Minn Qabel.
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It-Trattat ta’ Amsterdam ipoġġi l-

politika ambjentali bħala għan politiku ewlieni ta’ l-UE.

Jinqasam it-tanker taż-żejt Erika u jferrex kimiċi tossiċi fi l-kosta Franċiża.

Direttiva tindirizza l-ħsara ambjentali minn siti ta’ landfi lls għall-iskart.

Il-popolazzjoni tad-dinja tlaħħaq is-6 biljun ruħ.
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 Il-Protokoll ta’ Kartaġena dwar il-Biosigurtà miżjud mal-Konvenzjoni dwar il-Biodiversità, 

sabiex jipproteġi kontra r-riskji għall-biodiversità minn organiżmi modifi kati ħajjin maħluqa minn 

bioteknoloġija moderna.

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma għandha l-għan illi tħajjar liċ-ċittadini jinvolvu rwieħhom fi t-tindif 

ta’ l-ilmijiet ta’ l-Ewropa sa l-2012.

Leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar inċenerazzjoni ta’ l-iskart sabiex jitnaqqas it-tniġġis ta’ l-arja, ta’ l-ilma 

u tal-ħamrija u jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa tal-bniedem; u dwar vetturi li waslu biex jintremew, 

b’enfasi fuq ir-responsabbiltà tal-produtturi. 
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Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika l-Pjan t’Azzjoni dwar il-Biodiversità 

għall-konservazzjoni ta’ riżorsi naturali.

Tnehid tal-programm Arja Nadifa għall-Ewropa (CAFE), li jikkontribwixxi għall-

iżvilupp ta’ l-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis ta’ l-Arja.  

Id-dikjarazzjoni ta’ Gothenburg tal-Kunsill Ewropew dwar A Sustainable Europe 

for a better world: A European Strategy for Sustainable Development (Ewropa 

Sostenibbli għal dinja aħjar: Strateġija Ewropea għall-Iżvilupp Sostenibbli). 2
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Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli f ’Johannesburg, l-Afrika t’Isfel, jistabbilixxi l-miri: illi jitnaqqsu b’nofs dawk 

in-nies li jgħixu mingħajr sistemi ta’ sanità sa l-2015 u li titnaqqas il-ħsara minn produzzjoni kimika fost l-oħrajn.

Imnedija l-Ġimgħa għall-Mobilità Ewropea u l-Ġurnata mingħajr Karozzi.

It-tanker taż-żejt Prestige iferrex 77,000 tunnellata ta’ żejt ’il barra mill-kosta ta’ Galicia - tiġi introdotta l-

leġiżlazzjoni dwar il-vapuri b’buq doppju.

Leġiżlazzjoni dwar sustanzi perikolużi f ’apparat ta’ l-elettriku u elettroniku għandha l-għan illi tiff oka fuq iż-

żjieda ta’ skart minn dawn is-sorsi u li tpoġġi aktar responsabbiltà fuq il-produtturi.  
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Kontroll fuq it-traċċabiltà u l-ittikkettjar ta’ GMOs

Mewġa ta’ sħana fl -Ewropa tikkawża kriżi ta’ saħħa u ħsara fi l-ħsad.

Nirien fi l-foresti li jfeġġu madwar in-nofsinhar ta’ l-Ewropa jwasslu għall-iskema Forest Focus.
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L-UE tniedi Pjan ta’ Azzjoni għat-Teknoloġiji Ambjentali sabiex tinkoraġġixxi innovazzjoni u żvilupp industrijali aħdar.

Bit-tkabbir, il-leġiżlazzjoni ambjentali ta’ l-UE testendi għal għaxar Stati Membri ġodda. 

Tidħol fi s-seħħ il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar it-Tniġġis Organiku Persistenti (POPs).

L-Aġenzija Ambjentali Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea jniedu Reġistru Ewropew għall-Emissjonijiet ta’ 

Sustanzi li Jniġġsu (EPER).

In-netwerk INSPIRE (Infrastruttura għall-Informazzjoni Spazjali fi l-Komunità) ta’ l-UE għandu l-għan illi 

jtejjeb il-kwalità ta’ data nazzjonali bħal stampi tas-satellita, temperatura u kejl ta’ xita. 2
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L-Iskema ta’ Kummerċ ta’ Emissjonijiet ta’ l-UE (EU ETS) issir l-ewwel skema internazzjonali 

ta’ kummerċ ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’eff ett serra. 

L-aktar sena sħuna fi d-dinja sa minn meta bdew jinżammu r-rekords.

Stħarriġ ta’ l-Eurobarometer juri li kważi disa’ ċittadini minn kull għaxra jemmnu li l-politika 

f ’oqsma bħall-ekonomija u l-impjiegi għandha tikkunsidra fatturi ambjentali.
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Adottat b’mod formali r-regolament REACH dwar il-kontroll tal-kimiċi industrijali. 

Proposta leġiżlazzjoni sabiex mill-2011 ’il quddiem, l-avjazzjoni ċivili tkun inkluża fl -EU ETS, 

sabiex jitnaqqas l-impatt fuq il-bidla tal-klima mill-ivvjaġġar bl-ajru.

Adottat Pjan ta’ Azzjoni ta’ l-UE dwar Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond 

(It-twaqqif tat-telfa tal-biodiversità sa l-2010 – u lil hinn).2
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L-adeżjoni tar-Rumanija u tal-Bulgarija tkompli testendi l-fi rxa tal-politika ambjentali ta’ l-UE. 

Il-Kummissjoni tipproponi Politika ġdida għall-Ewropa dwar l-Enerġija għall-ġlieda kontra l-bidla fi l-klima u għat-titjib 

tas-sigurtà u l-kompetittività ta’ l-enerġija, u tistabbilixxi mira globali ta’ tnaqqis ta’ 30% fl -emissjonijiet ta’ gassijiet b’eff ett 

serra minn pajjiżi żviluppati sa l-2020. Bħala l-ewwel pass biex jintlaħaq dan l-għan, l-UE qed tikkometti ruħha li tnaqqas 

l-emmissjonijiet tagħha ta’ l-inqas b’20% tul din il-medda ta’ żmien, mingħajr ma tqis id-deċiżjonijiet ta’ pajjiżi oħra.
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L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Meteoroloġija u l-UNEP jistabbilixxu l-Panel 

Intergovernattiv dwar il-Bidla fi l-Klima (IPCC).

Id-Direttiva dwar Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni għandha l-għan illi tnaqqas 

l-aċidifi kazzjoni, il-livell ta’ l-ożonu fl -art u emissjonijiet ta’ materja f ’għamla 

ta’ partikuli minn impjanti kbar tal-kombustjoni madwar l-Ewropa.

1
9

8
8

L-Att Uniku Ewropew jinkorpora l-protezzjoni 

ambjentali fi t-Trattat ta’ Ruma: mument ta’ bidla deċiżiva 

għall-politika ambjentali ta’ l-UE.

Ir-Rapport ta’ Brundtland, Our Common Future (Il-Futur Komuni 

Tagħna), jiddefi nixxi l-iżvilupp sostenibbli bħala “forma 

ta’ żvilupp li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-preżent mingħajr ma 

tikkomprometti l-abbiltà ta’ ġenerazzjonijiet futuri milli 

jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom”.

Il-popolazzjoni tad-dinja tlaħħaq il-5 biljun ruħ.
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