
Duizenden doden door aanhoudende 

smog in Londen leidt tot nieuwe 

Clean Air Act.

Jacques Cousteau en Prins Rainier III 

van Monaco keuren een Frans 

voorstel om radioactief afval 

in de Middellandse Zee te 

dumpen publiekelijk af. 

Het voorstel wordt verworpen.

1
9

6
0

Ja
re

n
 5

0

Oprichting 

Wereldnatuurfonds. 
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Silent Spring, het boek van 

Rachel Carson over de schade die 

pesticiden toebrengen aan het 

milieu, vormt het begin van de 

milieubeweging in het westen. 
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Verdrag van Bern ter bescherming 

van de Rijn - een vroege 

grensoverschrijdende samenwerking 

inzake waterbeheer. 

World Conservation Union (IUCN) neemt 

een resolutie aan ter beperking van 

internationale handel in bedreigde plant- 

en diersoorten, resulterend in de CITES-

overeenkomst in 1975.
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Richtlijn inzake de indeling, de 

verpakking en het kenmerken 

van gevaarlijke stoff en is de 

eerste Europese wetgeving die 

milieueff ecten beoogt.
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Onbedoelde lozing van het insecticide 

endosulfan vervuilt de Rijn over meer dan 

600 kilometer. Meer dan 20 miljoen vissen 

sterven.1
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TOENEMENDE BEWUSTWORDING

Oprichting Greenpeace.
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Eerste Conferentie van de Verenigde Naties van 1972 

inzake het menselijk leefmilieu te Stockholm met 

oprichting Milieuprogramma van de VN (UNEP).

Oproep tijdens top van Parijs om milieumaatregelen te 

treff en leidt tot de oprichting van de Dienst Milieu- en 

Consumentenbescherming in 1973, en de start van het eerste 

Europese milieuactieprogramma.1
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Zeven Baltische kuststaten ondertekenen het Verdrag van 

Helsinki, waarmee voor het eerst alle vervuilingsbronnen 

rondom een gehele zee onder de jurisdictie van een enkel 

verdrag komen. 

De wetenschappers F. Sherwood Rowland en Mario Molina 

opperen voor het eerst dat CFK’s de ozonlaag aantasten.

Wereldbevolking stijgt tot 4 miljard.
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EEN TOEKOMST vol uitdagingen...

EERSTE REACTIES

TASTBARE RESULTATEN

50 JAAR BESCHERMING VAN HET MILEU IN EUROPA

Kaderrichtlijn afvalstoff en stimuleert 

afvalbeperking, recycling en 

hergebruik.1
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Onbedoelde lozing van dioxinen in Seveso (Italië) leidt 

tot Seveso-richtlijn I (1982) en II (1996) die werden gemaakt  om  grote 

ongevallen met gevaarlijke stoff en te voorkomen.

Zwemwaterrichtlijn: een vooruitstrevend stukje wetgeving ter bescherming 

van zwemmers tegen gezondheidsrisico’s en tot behoud 

van het milieu. Herzien 2006.
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Verdrag van Barcelona beoogt in de 

Middellandse Zee de vervuiling te 

verminderen en het mariene milieu te 

beschermen.
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Olietanker Amoco Cadiz verliest 

ruim 220.000 ton ruwe olie 

voor de Franse kust. 1
9
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Gedeeltelijke meltdown kerncentrale Three Mile Island (VS) veroorzaakt 

twijfel aan de toekomst van kernenergie.

Wereld Meteorologische Organisatie sponsort eerste 

Wereldklimaatconferentie. 

Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand is de eerste grote 

Europese natuurbeschermingswet.
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Richtlijn waarin normen voor 

minimumkwaliteit en controle voor 

drinkwater worden vastgelegd. 

Bijgewerkt 1998. 1
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VN-verdrag inzake het recht van de zee legt 

milieunormen vast voor alle oceanen en 

zeeën ter wereld. 
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VN-verdrag inzake grensoverschrijdende 

luchtverontreiniging over lange afstand van 

kracht om luchtvervuiling over de grenzen 

tegen te gaan.
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Wetenschapper J. Farman (UK) ontdekt ‘gat in de 

ozonlaag’ boven Antarctica, resulterend in het Protocol 

van Montréal van 1987, waarbij de productie van 

CFK’s uiterlijk 2000 moet zijn gestopt. 
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Explosie kernreactor in Tsjernobyl (Oekraïne). 

Radioactieve stoff en worden duizenden 

kilometers verspreid. 
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Verdrag van Basel stelt regels vast ter beperking van de 

productie van gevaarlijke afvalstoff en en het controleren 

van het internationale transport van gevaarlijk afval.
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VN waarschuwt voor de gevaren indien de 

temperatuur op aarde met 2o C zou stijgen 

tegen 2025 en adviseert een wereldwijde 

reductie van CO
2
-emissies.

Goedkeuring van twee richtlijnen ter beperking 

van het gebruik en de doelbewuste introductie 

van genetisch gemodifi ceerde organismen (GMO’s). 

Herzien 2001.

1
9

9
0

Communautaire wetgeving ter bescherming van water 

tegen nitraatverontreiniging door het gebruik van 

meststoff en in de landbouw, behandeling van stedelijk 

afvalwater en gevaarlijke stoff en. 
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VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (Wereldmilieutop in Rio) stemt in met:

- Agenda 21, een uitvoerig actieplan voor duurzame ontwikkeling, 

- Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC), 

- Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en de Bossenverklaring,

- Verklaring van Rio: 20-25 richtlijnen ter bevordering van duurzaamheid.

Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fl ora en fauna: samen met de 

vogelrichtlijn de basis voor het Natura 2000-netwerk.
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In het Verdrag van Maastricht worden  

milieumaatregelen integraal opgenomen 

in het EU-beleid.  1
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Europees Milieuagentschap (EEA) start werkzaamheden in 

Kopenhagen en publiceert in 1995 het eerste pan-Europese 

overzicht over de toestand van het milieu. 

Richtlijn betreff ende verpakkingen en verpakkingsafval richt 

zich op inzameling en terugwinning.
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VN-commissie voor duurzame ontwikkeling 

richt het Intergovernmental Panel on Forests op, 

(het huidige Forum on Forests van de VN), om 

ontbossing aan te pakken.1
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Richtlijn inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit beoogt de 

luchtkwaliteit in Europa te verbeteren.

Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 

(IPPC) om verontreiniging vanuit industriële bronnen te beperken.
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Ondertekening Kyoto-protocol, waarin wettelijk afdwingbare 

verbintenissen staan voor  geïndustrialiseerde landen om hun 

broeikasgasemissies te verminderen tegen 2012 . 

Treedt in werking in 2005.
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Warmste geregistreerde jaar ooit. Gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde bereikt 14,52° C.

Verdrag van Aarhus betreff ende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden koppelt voor het eerst milieu- en mensenrechten.

EU Bosbouwstrategie ondersteunt duurzaam bosbeheer.

Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau (ICPDR) ingesteld voor tenuitvoerlegging van de Donau-

overeenkomst en de bescherming van de langste rivier van Europa.

Verdrag van Rotterdam inzake tenuitvoerlegging van procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming.
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Met het Verdrag van 

Amsterdam wordt het milieubeleid een centrale politieke doelstelling voor de EU.

Olietanker Erika zinkt, giftige chemicaliën spoelen op de Franse kust.

Richtlijn pakt milieuschade van stortplaatsen aan.

Wereldbevolking stijgt tot 6 miljard.
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Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid toegevoegd aan Verdrag inzake 

biologische diversiteit, om te waken tegen de risico’s voor biodiversiteit van levende 

gemodifi ceerde organismen die door moderne biotechnologie worden gecreëerd.

Kaderrichtlijn water beoogt burgers te betrekken bij reiniging 

van Europese wateren (uiterlijk in 2012).

EU-wetgeving inzake afvalverbranding om lucht-, water- en bodemvervuiling en 

risico’s voor de volksgezondheid in te perken en wetgeving inzake autowrakken, 

met nadruk op de verantwoordelijkheid van fabrikanten. 
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Europese Commissie publiceert Biodiversiteitsactieplan

voor de instandhouding van natuurlijke rijkdommen

Start van het programma CAFE (Clean Air for Europe) dat bijdraagt aan de ontwikkeling van 

de Thematische strategie inzake luchtverontreiniging. 

Verklaring van de Raad van Gothenburg over Duurzame ontwikkeling in Europa voor een 

betere wereld: een Europese strategie  voor duurzame ontwikkeling. 2
0

0
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Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (Zuid-Afrika) stelt onder andere de volgende doelen: 

halvering van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot sanitaire voorzieningen tegen 2015 

en minimalisering van schade van chemische productie.

Start van de campagne «Europese week van de mobiliteit» en autovrije dag.

Olietanker Prestige verliest 77.000 ton olie voor de Galicische kust wat leidt tot de invoering van wetgeving 

inzake dubbelwandige vaartuigen.

Wetgeving inzake gevaarlijke stoff en in elektrische en elektronische apparatuur beoogt toenemende 

hoeveelheid afval van deze bronnen aan te pakken met nadruk op de verantwoordelijkheid van fabrikanten.
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Verordening inzake de traceerbaarheid en etikettering van GMO’s.

Europese hittegolf veroorzaakt gezondheidscrisis en schade aan gewassen.

Bosbranden in zuidelijk Europa leiden tot de oprichting van Forest Focus.
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EU lanceert actieplan voor milieutechnologie om milieubewuste industriële innovatie en ontwikkeling te stimuleren. (ETAP)

De uitbreiding leidt tot het invoeren van Europese milieuwetgeving in tien nieuwe lidstaten. . 

Conventie van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigingen (POP’s) treedt in werking.

Europees Milieuagentschap en Europese Commissie introduceren bekroond Europees emissieregister van verontreinigende stoff en (EPER).

Europees INSPIRE-netwerk (infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap) beoogt de kwaliteit te verbeteren van 

nationale gegevens, zoals satellietbeelden en informatie betreff ende temperatuur- en neerslag 
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EU-systeem voor de handel in emissierechten (EU-ETS) wordt eerste internationale 

systeem voor broeikasgasemissiehandel ter wereld. 

Warmste jaar ooit sinds de start van de metingen.

Eurobarometer-onderzoek toont aan dat negen van de tien burgers vindt dat beleid op het 

gebied van economie en werkgelegenheid rekening moet houden met milieufactoren.
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REACH-verordening voor controle op industriële chemische stoff en formeel aangenomen. 

Voorstel wetgeving waarbij burgerluchtvaart vanaf 2011 wordt opgenomen in EU-ETS, ter beperking van 

invloed van vliegreizen op klimaatverandering.

Europees Actieplan Het biodiversiteitsverlies tegen 2010 - en daarna - tot staan brengen aangenomen.2
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Toetreding  van Roemenië en Bulgarije breidt de reikwijdte van het Europees milieubeleid verder uit. 

Commissie stelt nieuw energiebeleid voor Europa voor, om klimaatverandering tegen te gaan en continuïteit van de 

energievoorziening en concurrentiepositie te stimuleren, en stelt algemeen doel van 30% reductie van broeikasgasemissies 

van industrielanden in 2020. Als een eerste stap om dit doel te bereiken, heeft de EU er zich toe verbonden zijn emissies met 

tenminste 20% over deze periode te verminderen, ongeacht van wat andere landen beslissen.
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Wereld Meteorologische Organisatie en UNEP vestigen de 

Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC).

EU-richtlijn voor grote stookinstallaties beoogt zure regen en ozon in de 

troposfeer en de uitstoot van deeltjes en stof van grote stookinstallaties 

tegen te gaan.
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Europese Akte verwerkt milieubescherming in Verdrag 

van Rome: een keerpunt voor het milieubeleid in de EU.

Het Brundtland-rapport, Our Common Future, omschrijft 

duurzame ontwikkeling als “de ontwikkeling die aansluit 

op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 

toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 

in gevaar te brengen”.

Wereldbevolking stijgt tot 5 miljard.
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