
Stały smog, po śmierci tysięcy 

ludzi w Londynie, prowadzi do 

powstania nowej ustawy o czystym 

powietrzu.

Jacques Cousteau i książę Monako 

Rainier III publicznie sprzeciwiają się 

propozycji Francji, aby składować 

odpady radioaktywne w Morzu 

Śródziemnym; w rezultacie plan ten 

zostaje zaniechany.
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Powstaje Światowy 

Fundusz na rzecz 

Przyrody. 1
9

6
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Milcząca wiosna, książka Rachel 

Carson opisująca niszczenie 

środowiska przez pestycydy, daje 

początek ruchowi ekologicznemu 

na zachodzie. 
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Podpisanie porozumienia 

berneńskiego o ochronie Renu 

obrazuje wczesną współpracę 

transgraniczną w celu zachowania 

czystości wody. 

Międzynarodowa Unia Ochrony 

Przyrody (IUCN) przyjmuje rezolucję o 

ograniczeniu międzynarodowego handlu 

dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 

zagrożonych wyginięciem, prowadząc do 

powstania Konwencji CITES w 1975 r.1
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 Dyrektywa o klasyfi kacji, 

pakowaniu i etykietowaniu 

substancji niebezpiecznych 

jest pierwszym krokiem w 

prawodawstwie europejskim 

mającym wpływ na środowisko.
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Przypadkowe rozprzestrzenienie się środka 

owadobójczego – endosulfanu – powoduje 

zanieczyszczenie ponad 600 km Renu, zabijając 

ponad 20 milionów ryb.1
9
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ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ

Powstaje Greenpeace.
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Na pierwszej Konferencji ONZ w sprawie środowiska 

człowieka w Sztokholmie powołany zostaje Program ONZ 

do spraw Ochrony Środowiska (UNEP).

Wezwanie do działania na rzecz ochrony środowiska 

podczas szczytu w Paryżu prowadzi do utworzenia 

Europejskiej Komisji Środowiska i Ochrony Konsumenta 

w 1973 r. oraz powstania Europejskiego programu działań 

w zakresie środowiska naturalnego.1
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Siedem bałtyckich państw przybrzeżnych podpisuje 

Konwencję helsińską, sprowadzając po raz pierwszy 

w historii wszystkie źródła zanieczyszczenia na terenie 

całego morza pod jurysdykcję jednej konwencji. 

Naukowcy F. Sherwood Rowland i Mario Molina po raz 

pierwszy stwierdzają, że freony niszczą warstwę ozonową.

Ludność świata liczy 4 miliardy.

1
9

7
4

OBIECUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ...

PIERWSZE REAKCJE

ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

50 LAT OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO EUROPY

Dyrektywa ramowa dotycząca 

odpadów zachęca do zapobiegania 

powstawaniu odpadów, a także do 

recyklingu i ponownego użycia.1
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Przypadkowa emisja dioksyn w Seveso we Włoszech prowadzi do powstania 

I (1982) i II (1996) Dyrektywy Seveso, mających na celu zapobieganie poważnym 

wypadkom z udziałem niebezpiecznych substancji.

Dyrektywa o jakości wód w kąpieliskach – pionierski akt zabezpieczający 

kąpiących się ludzi przed zagrożeniami zdrowotnymi oraz chroniący 

środowisko naturalne – zmieniona w 2006 r. 
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Konwencja barcelońska zakłada 

ograniczenie zanieczyszczenia 

i ochronę środowiska morskiego 

w Morzu Śródziemnym.1
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Tankowiec Amoco Cadiz rozlewa ponad 

220 tys. ton ropy u wybrzeży Francji.
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Częściowe stopienie rdzenia w reaktorze elektrowni jądrowej Three Mile 

Island podaje w wątpliwość przyszłość energii atomowej.

Światowa Organizacja Meteorologiczna sponsoruje pierwszą Światową 

Konferencję Klimatyczną. 

Dyrektywa o ochronie dzikiego ptactwa jest pierwszym znaczącym 

europejskim aktem prawnym o ochronie środowiska naturalnego. 1
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Dyrektywa ustanawiająca dolną granicę 

jakości i kontroli standardów wody 

pitnej – zaktualizowana w 1998 r.
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Konwencja ONZ o prawie morza narzuca standardy 

środowiskowe dla wszystkich mórz i oceanów. 
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Wchodzi w życie Konwencja ONZ w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczenia powietrza 

na dalekie odległości. 1
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Brytyjski naukowiec 

Joseph Farman odkrywa „dziurę ozonową” 

nad Antarktydą, co prowadzi do 

powstania Protokołu montrealskiego 

w 1987 r. zakazującego produkcji 

freonów do 2000 r. 1
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Wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu 

prowadzi do skażenia radioaktywnego na 

obszarze tysięcy kilometrów. 
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Konwencja bazylejska ustala zasady  kontroli 

transgranicznego przemieszczania oraz usuwania 

niebezpiecznych odpadów. 
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ONZ ostrzega o zagrożeniu, jakie 

spowodowałby wzrost temperatury 

globalnej o 2oC do 2025 r. i zaleca redukcję 

emisji CO
2
 na całym świecie.

Przyjęcie dwóch dyrektyw ograniczających 

wykorzystywanie i celowe rozpowszechnianie 

organizmów genetycznie zmodyfi kowanych 

– dyrektywy zmienione w 2001 r.
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Powstaje prawodawstwo wspólnotowe dla ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami azotanami, spowodowanymi 

nawozami sztucznymi, oczyszczaniem ścieków 

komunalnych oraz niebezpiecznymi substancjami. 
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Postanowienia Konferencji ONZ dotyczącej środowiska naturalnego i rozwoju (Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro)

- Agenda 21, kompleksowy plan działań dla zrównoważonego rozwoju, 

- Ramowa Konwencja w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), 

- Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) oraz Deklaracja dotycząca kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów,

- Zasady z Rio: 20 – 25 wskazówek jak promować zrównoważony rozwój.

Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i fl ory wraz z Dyrektywą w sprawie ochrony dzikich 

ptaków stają się podstawą dla stworzenia sieci Natura 2000.
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Traktat z Maastricht nadaje UE status polityczny 

do działań w zakresie środowiska naturalnego.1
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Europejska Agencja Środowiska (EEA) rozpoczyna pracę w 

Kopenhadze i publikuje pierwszy europejski raport o stanie 

środowiska naturalnego w 1995 r. 

Dyrektywa w sprawie opakowań i ich odpadów skupia uwagę na 

zbiórce i odzysku.
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Komisja ONZ ds. zrównoważonego rozwoju ustanawia 

międzynarodowy zespół ds. lasów (dzisiejsze Forum Leśne 

ONZ), aby zapobiegać wylesianiu.
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Dyrektywa w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza ma 

służyć polepszeniu jakości powietrza w Europie.

Dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 

i ich kontroli (IPPC) powstaje, aby zminimalizować przemysłowe 

zanieczyszczenia.
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Protokół z Kioto ustala limit emisji gazów cieplarnianych dla państw 

uprzemysłowionych do roku 2012 – staje się prawnie wiążący w 2005 r.
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Najcieplejszy zarejestrowany rok w historii ze średnią temperaturą powierzchniową dochodzącą do 14,52°C.

  Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska po raz pierwszy łączy prawa człowieka z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego.

Strategia leśna wspiera zrównoważone zarządzanie lasami.

Międzynarodowa Komisja ds. ochrony Dunaju (ICPDR) zostaje stworzona, aby wprowadzić Konwencję o żegludze na Dunaju i chronić 

najdłuższą rzekę w Europie.

Konwencja rotterdamska w sprawie wprowadzenia procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu 

niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami.
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Traktat Amsterdamski czyni politykę 

w zakresie środowiska naturalnego priorytetowym działaniem UE.

  Tankowiec Erika rozłamuje się na dwie części rozlewając toksyczne 

chemikalia u wybrzeży Francji.

Dyrektywa zwalczająca degradację środowiska naturalnego przez odpady.

Ludność świata liczy 6 miliardów. 1
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Protokół z Kartageny w sprawie bezpieczeństwa biologicznego wraz z Konwencją o różnorodności 

biologicznej mają chronić przed ryzykiem ze strony bioróżnorodności pochodzącej z żywych 

zmodyfi kowanych organizmów stworzonych przez współczesną biotechnologię.

Ramowa Dyrektywa Wodna ma na celu zaangażowanie obywateli w oczyszczanie wód Europy do 2012 r.

Powstaje prawodawstwo unijne dotyczące spalania odpadów i ograniczenia zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego; oraz pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, kładąc nacisk na odpowiedzialność producenta. 
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Komisja Europejska publikuje Plan działania na rzecz bioróżnorodności, aby zachować naturalne zasoby.

Powstaje program Czyste Powietrze dla Europy (CAFE), który przyczynia się do rozwoju Strategii 

tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza.  

Deklaracja Rady Europejskiej z Gothenburga Zrównoważona Europa dla lepszego świata: 

Europejska strategia dla zrównoważonego rozwoju.
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    Światowy Szczyt dla Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w Południowej Afryce wyznacza następujące 

cele: ograniczenie o połowę liczby osób bez dostępu do urządzeń sanitarnych do 2015 r. i zminimalizowanie 

szkód wynikających m.in.  z produkcji chemicznej.

Powstaje Europejski Tydzień Mobilności i Dzień Bez Samochodu.

  Tankowiec Prestige rozlewa 77 000 ton ropy u wybrzeży Galicji. Wprowadzono przepisy dotyczące jednostek 

pływających z podwójnym kadłubem.

Przepisy dotyczące niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mają służyć zapanowaniu nad 

wzrastającą ilością odpadów pochodzących z tych produktów, a także zwiększyć odpowiedzialność producentów.  
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Rozporządzenie o śledzeniu i etykietowaniu organizmów genetycznie zmodyfi kowanych.

Fala upałów, które nawiedziły Europę, wywołuje problemy zdrowotne i  straty w uprawach.

Pożary lasów obejmujące południową Europę prowadzą do powstania programu Forest Focus.
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UE tworzy Plan działania w dziedzinie technologii środowiskowych, aby zachęcić do rozwoju innowacji ekologicznych w przemyśle.

   Przystąpienie dziesięciu nowych państw członkowskich rozszerza zasięg obowiązywania unijnych przepisów 

dotyczących środowiska naturalnego. 

Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych wchodzi w życie.

Europejska Agencja Środowiska i Komisja Europejska tworzą nagrodzony Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER).

Sieć UE Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ma na celu polepszenie jakości przepływu danych 

krajowych, takich jak obrazy satelitarne, rejestr temperatur i ilości opadów. 2
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System handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) staje się pierwszym międzynarodowym 

systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Najcieplejszy rok w historii.

Wyniki sondażu Eurobarometru wskazują, że blisko dziewięciu z dziesięciu obywateli uważa, iż przepisy 

w obszarach takich jak gospodarka i zatrudnienie powinny uwzględniać czynniki środowiskowe.
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Formalnie wprowadzone rozporządzenie REACH w dziedzinie kontroli chemikaliów przemysłowych. 

Propozycja przepisów włączających lotnictwo cywilne do EU ETS począwszy od 2011 r., aby zredukować wpływ 

podróży powietrznych na zmiany klimatu.

Przyjęto plan działania UE w celu Powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości.2
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Przystąpienie Rumunii i Bułgarii zwiększa zasięg działania polityki UE w zakresie środowiska naturalnego. 

Komisja proponuje nową europejską politykę energetyczną, aby zwalczać zmiany klimatyczne i zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność, a także wyznacza cel globalny – redukcję o 30% emisji gazów 

cieplarnianych w krajach rozwiniętych do 2020 r. Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest zobowiązanie 

się UE do zredukowania swoich emisji o co najmniej 20% we wspomnianym okresie, niezależnie od tego, jaką decyzję 

w tej sprawie podejmą inne państwa. 
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Światowa Organizacja Meteorologiczna i Program Narodów Zjednoczonych do spraw 

Ochrony Środowiska (UNEP) powołują Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Przyjęta zostaje Dyrektywa w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania 

mająca na celu zredukowanie zakwaszenia, poziomu ozonu przygruntowego i emisji pyłu 

zawieszonego z dużych obiektów energetycznego spalania na terenie Europy.
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Jednolity Akt Europejski przenosi tematykę ochrony 

środowiska do Traktatu Rzymskiego, co stanowi punkt 

zwrotny dla polityki środowiska naturalnego UE.

Raport Komisji Brundtland Nasza wspólna przyszłość defi niuje 

zrównoważony rozwój jako „rozwój, który zaspokaja dzisiejsze 

potrzeby nie zagrażając możliwości zaspokojenia potrzeb 

przyszłych pokoleń”.

Ludność świata liczy 5 miliardów.
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