
Zaradi smoga v Londonu umre na 

tisoče ljudi, zato sprejmejo novi 

zakon o čistem zraku.

Jacques Cousteau in monaški knez 

Rainier III javno nasprotujeta 

francoskemu predlogu, da se 

radioaktivni odpadki odvržejo v 

Sredozemsko morje. Načrt opustijo. 
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 Ustanovljen 

Svetovni sklad za naravo. 
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Knjiga avtorice Rachel Carson 

Silent Spring (Nema pomlad) 

o uničevanju okolja zaradi 

pesticidov spodbudi nastanek 

zelenega gibanja na Zahodu. 
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Podpis Bernske konvencije o varstvu Rena 

kaže zgodnje čezmejno sodelovanje na 

področju ohranjevanja voda. 

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) 

sprejme resolucijo o omejitvi mednarodne 

trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi 

vrstami, kar pripelje do Konvencije CITES leta 1975. 
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Direktiva o razvrščanju, pakiranju 

in označevanju nevarnih snovi je 

prvi del evropske zakonodaje, 

ki zadeva okolje. 1
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Nenameren izpust insekticida endosulfana 

onesnaži več kot 600 km Rena in povzroči pogin 

več kot 20 milijonov rib.1
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VEDNO VEČJE OZAVEŠČANJE

Ustanovitev Greenpeacea.
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Na prvi Konferenci Združenih narodov o človekovem 

okolju, ki je potekala v Stockholmu, je ustanovljen 

Program ZN za okolje (UNEP).

Poziv pariškega vrha k okoljevarstvenim ukrepom vodi k 

ustanovitvi Službe Evropske komisije za okolje in varstvo 

potrošnikov leta 1973 in začetek prvega evropskega akcijskega 

programa za okolje.1
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Sedem baltskih držav podpiše Helsinško konvencijo, s 

katero prvič v zgodovini vključijo vse vire onesnaževanja 

Baltskega morja v zakonodajo ene same konvencije. 

Znanstvenika F. Sherwood Rowland in Mario Molina prvič 

oznanita, da CFC-ji uničujejo ozon.

Svetovno prebivalstvo doseže 4 milijarde ljudi.
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PRIHODNOST, POLNA IZZIVOV ...

PRVI ODZIVI

VIDNI DOSEŽKI

50 LET VAROVANJA EVROPSKEGA OKOLJA

Okvirna direktiva o odpadkih 

spodbuja preprečevanje odpadkov, 

recikliranje in ponovno uporabo.1
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Zaradi nenamernega izpusta dioksinov v italijanski Sevesi, sprejmejo 

Direktivo Seveso I (1982) in II (1996) z namenom preprečevanja 

velikih nesreč z nevarnimi snovmi.

Direktiva o kopalnih vodah: temeljni kamen na področju 

zakonodaje za zaščito kopalcev pred zdravstvenimi tveganji in 

okoljevarstva – spremenjena leta 2006.   
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Barcelonska konvencija določa 

zmanjšanje onesnaževanja 

in varovanje morskega okolja 

Sredozemskega morja.
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Iz tankerja Amoco Cadiz se v 

morje ob francoski obali izlije 68 

milijonov galon nafte. 1
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Delno taljenje jedrskega reaktorja na Otoku treh milj (ZDA) vzbudi 

dvome o prihodnosti uporabe jedrske energije.

Svetovna meteorološka organizacija sponzorira prvo svetovno 

konferenco o podnebju. 

Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic je prvi večji evropski 

zakon o ohranjevanju narave. 
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Direktiva, ki določa minimalne standarde 

kakovosti in nadzora za pitno vodo 

– dopolnjena leta 1998.  
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Konvencija ZN o pomorskem pravu 

določi okoljevarstvene standarde za vse 

svetovne oceane in morja. 1
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Konvencija ZN o onesnaževanju zraka na velike 

razdalje preko meja vstopi v veljavo, da bi 

znižala onesnaževanje zraka preko meja. 1
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Britanski znanstvenik Joseph Farman odkrije 

«ozonsko luknjo» nad Antarktiko, kar 

pripelje do montrealskega protokola iz leta 

1987, s katerim naj bi se proizvodnja CFC-

jev ukinila do leta 2000. 1
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Eksplozija černobilske jedrske nuklearke v 

Ukrajini, ki je raznesla radioaktivne delce 

tisoče kilometrov daleč. 
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Baselska konvencija postavi pravila, ki omejujejo 

proizvodnjo nevarnih odpadkov in nadzorujejo 

njihov mednarodni prevoz.
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ZN opozorijo na nevarnost v primeru, da 

bi  zvišanje globalne temperature preseglo 

2 oC do leta 2025 in priporočijo globalno 

zmanjšanje emisij CO
2
.

Sprejetje dveh direktiv, ki omejujeta uporabo 

in namerno sproščanje genetsko spremenjenih 

organizmov (GSO) – revidirani leta 2001.
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Zakonodaja Skupnosti o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati zaradi kmetijskih 

gnojil, nevarnih snovi in upravljanja z 

mestnimi odpadnimi vodami.  
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Konferenca ZN o okolju in razvoju (znana kot Rio Earth Summit) se strinja:

- z Agendo 21, celostnim akcijskim načrtom za trajnostni razvoj;

- z Okvirno konvencijo o podnebnih spremembah (UNFCCC);

- s Konvencijo o biološki raznovrstnosti (KBR) in Izjavo o gozdnih načelih;

- z načeli deklaracije iz Ria:  20/25 smernic za spodbujanje trajnosti.

Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst:  

temelj – skupaj z direktivo o pticah – za mrežo Natura 2000.
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Maastrichtska pogodba okoljevarstvenim 

ukrepom podeli status politike EU.1
9

9
3

Evropska agencija za okolje (EEA) začne s svojim delom v 

Kobenhavnu in leta 1995 objavi prvi panevropski pregled nad 

stanjem okolja. 

Direktiva o pakiranju in označevanju odpadkov se osredotoči na 

zbiranje in predelavo odpadkov.
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Komisija ZN za trajnostni razvoj ustanovi medvladni 

forum za gozdove (sedaj Forum ZN o gozdovih) za boj 

proti krčenju gozdov.
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Direktiva o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka je usmerjena k 

izboljšavi kakovosti zraka v Evropi.

Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) za 

zmanjševanje onesnaževanja zaradi industrijskih virov.
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Sprejet Kjotski protokol, vključno s pravno zavezujočimi  akti, ki določa 

omejitev emisije toplogrednih plinov za industrijske države do leta 

2012 – postane leta 2005 pravno zavezujoč.
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Najtoplejše zabeleženo leto s povprečno globalno temperaturo zemlje 14,52 °C.   

Aarhuška konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do spravnega 

varstva v okoljskih zadevah prvič poveže okoljske in človekove pravice.

Strategija EU o gozdovih podpira trajnostno upravljanje z gozdovi.

Ustanovljena Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR) za izvrševanje Konvencije o varstvu 

reke Donave in zaščito najdaljše evropske reke.  

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju.
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Z Amsterdamsko pogodbo postane okoljevarstvena politika ključni politični cilj EU. 

Tanker Erika se raztrešči, strupene kemikalije se razlijejo po francoski obali.

Direktiva načne problem okoljske škode zaradi odlagališč smeti.

Svetovno prebivalstvo doseže 6 milijard ljudi.
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Kartagenski protokol o biološki varnosti je dodan Konvenciji o biološki raznovrstnosti, 

da se prepreči tveganja za biološko raznovrstnost pred živimi spremenjenimi organizmi, 

ustvarjenimi z moderno biotehnologijo.

Okvirna direktiva o vodah, ki poziva državljane, naj se vključijo v čiščenje evropskih voda do leta 2012.

Zakonodaja EU o sežiganju odpadkov z namenom zmanjšanja onesnaževanja zraka, voda in zemlje 

in tveganjih za človekovo zdravje, rabljenih vozilih, poveča odgovornost proizvajalcev. 
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Evropska komisija objavi Akcijski načrti za ohranitev biološke 

raznovrstnosti za ohranjanje naravnih virov. 

Začetek programa Čisti zrak za Evropo, ki prispeva k razvoju tematske 

strategije proti onesnaženosti zraka.   

Deklaracija Evropskega sveta iz Gothenburga: Trajnostna Evropa za 

boljši svet:  Evropska strategija za trajnostni razvoj.
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Na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v južnoafriškem Johannesburgu, so med drugim postavljeni naslednji cilji: leta 2015 

zmanjšati število ljudi brez sanitarij za polovico in škodljive učinke kemične proizvodnje.

Začetek projektov Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila. 

Pri obali Galicije se iz tankerja Prestige izlije 77 000 ton nafte- Začetek veljavnosti zakonodaje o plovilih z dvojnim trupom.

Zakonodaja o nevarnih snoveh v električnih in elektronskih napravah se loteva naraščajoče količine odpadkov iz teh virov in 

polaga večjo odgovornost proizvajalcem.  
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Uredba o izsledljivosti in označevanju GSO-jev.

Vročinski val v Evropi povzroči krizo v zdravstvu in kmetijsko škodo.

Zaradi gozdnih požarov v južni Evropi se uvede program Forest Focus.
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EU sproži Akcijski načrt za okoljske tehnologije, s katerim želi spodbuditi naravovarstvene industrijske inovacije in razvoj.

Širitev razširi okoljsko zakonodajo EU na deset novih držav članic. 

V veljavo stopi Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalcih (POP).

Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska komisija predstavita prvovrsten Evropski register emisij onesnaževal (EPER).

Namen mreže EU INSPIRE (Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti) je izboljšati kakovost nacionalnih podatkov, kot 

so satelitski posnetki, podatki o temperaturah in padavinah. 
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Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) postane prva mednarodna shema trgovanja z 

emisijami toplogrednih plinov na svetu. 

Najbolj vroče leto od začetka merjenja.

Anketa Eurobarometra pokaže, da skoraj devet od desetih državljanov verjame, da bi morali pri 

gospodarstvu in zaposlovanju upoštevati tudi okoljske dejavnike.
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Uredba REACH o nadzoru nad industrijskimi kemikalijami je uradno sprejeta. 

Predlog zakona, da se do leta 2011 v EU ETS vključi tudi civilno letalstvo, za znižanje vpliva zračnega prevoza 

na podnebne spremembe.

Sprejet je Akcijski načrt EU Ustavitev upada biološke raznovrstnosti do leta 2010 – in naprej.2
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Pristop Romunije in Bolgarije dodatno poveča geografski obseg okoljske politike EU. 

Komisija predlaga novo energetsko politiko za Evropo za boj proti podnebnim spremembam in spodbudo za 

energetsko varnost in konkurenčnost ter kot globalni cilj določi 30 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 

razvitih državah do leta 2020.  Kot prvi korak v tej smeri se EU zavezuje k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 

najmanj 20 odstotkov v tem istem obdobju, ne glede na to,kako se bodo odločile druge države.
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Svetovna meteorološka organizacija in UNEP ustanovita 

Medvladni forum za spremembo podnebja (IPCC).

Direktiva o velikih kurilnih napravah želi zmanjšati zakisljevanje, 

prizemni ozon in vrednost emisije trdnih delcev iz velikih kurilnih 

naprav po vsej Evropi. 
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Enotni evropski akt vključi okoljevarstvo v Rimsko 

pogodbo: Preobrat za okoljsko politiko EU.

Brundtlandovo poročilo Our Common Future (Naša skupna 

prihodnost) opredeli trajnostni razvoj kot «obliko razvoja, s 

katerim dosegamo sedanje potrebe, ne da bi pri tem ogrozili 

sposobnost prihodnjih generacij, da dosežejo svoje».

Svetovno prebivalstvo doseže 5 milijard ljudi.
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