
Vedvarende smog slår tusinder 
ihjel i London, hvilket fører til ny 

forordning om ren luft 
(Clean Air Act).

Jacques Cousteau og prins Rainier III 
af Monaco modsætter sig off entligt 

et fransk forslag om at dumpe 
radioaktivt aff ald i Middelhavet, og 

planen droppes.
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 WWF 
Verdensnaturfonden 

lanceres. 1
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Det tavse forår, Rachel Carsons bog 
om, hvordan pesticider skader 

miljøet, aff øder den grønne 
bevægelse i Vesten. 
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Underskrivning af Bern-aftalen 
om beskyttelse af Rhin-fl oden 

viser et tidligt grænseoverskridende 
samarbejde om vandbeskyttelse. 

World Conservation Union (IUCN) 
vedtager en resolution for at 

begrænse international handel med 
udryddelsestruede vilde dyr og planter, 

hvilket fører til CITES-konventionen i 1975.1
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Direktiv om klassifi kation, 
pakning og mærkning af farlige 

stoff er er den første EF-lov, der har 
indfl ydelse på miljøet. 1
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Utilsigtet udslip af endosulfanholdigt 
insektdræbende middel forurener over 600 km 

af Rhinen og dræber over 20 millioner fi sk.1
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STADIG STØRRE BEVIDSTHED

Greenpeace lanceres.
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Første FN-konference om menneskeligt miljø, afholdt i 
Stockholm, etablerer FN’s miljøprogram (UNEP).

Paris-topmødets opfordring til miljøhandling fører til 
etableringen af Europa-Kommissionens Tjeneste for Miljø- 

og Forbrugerbeskyttelse i 1973 samt igangsættelsen af det 
første EF-Miljøhandlingsprogram.
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Syv kyststater ved Østersøen undertegner Helsingfors-
konventionen, hvilket for første gang nogensinde 

underkaster alle de forurenende kilder rundt om et helt hav 
en enkelt konventions kompetence. 

Videnskabsmændene F. Sherwood Rowland og Mario Molina 
indikerer for første gang, at CFC’er skader ozon-laget.

Verdensbefolkningen når op på 4 milliarder.

1
9

7
4

EN FREMTID MED UDFORDRINGER ...

FØRSTE SVAR

HÅNDGRIBELIGE RESULTATER

50 ÅRS BESKYTTELSE AF EUROPAS MILJØ

Aff aldsrammedirektivet fremmer 
aff aldsforebyggelse, genbrug og 

genanvendelse.1
9

7
5

Utilsigtet udslip af dioxiner i Seveso, Italien, fører til Seveso-direktivet i (1982) og II 
(1996), der tilsigter at forebygge alvorlige ulykker forbundet med farlige stoff er.

Badevandsdirektivet: en banebrydende lov, der beskytter badende mod 
sundhedsrisici og værner om miljøet - revideret i 2006.
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Barcelona-konventionen sætter sig 
for at reducere forurening og beskytte 

havmiljøet i Middelhavet.1
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Olieudslip fra olietankskibet Amoco Cadiz 
på ca. 300 millioner liter olie ud for 

Frankrigs kyst. 1
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Delvis nedsmeltning af atomkraftværk på Three Mile Island (USA) 
kaster tvivl over atomkraftens fremtid.

Den Meteorologiske Verdensorganisation sponsorerer den første 
verdensklimakonference. 

Direktivet om beskyttelse af vilde fugle er den første store EF-
naturbeskyttelseslov. 1
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Direktiv, der fastlægger 
minimumsstandarder 

for kvantitet og kontrol af 
drikkevand - opgraderet i 1998. 1
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FN’s havretskonvention pålægger miljøstandarder 
for alle verdens oceaner og have. 
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FN-konvention om grænseoverskridende 
luftforurening over store afstande træder i 
kraft for at reducere luftforureningen på 

tværs af grænserne. 
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Videnskabsmanden Joseph Farman fra 
UK opdager «ozonhullet» over Antarktis, 

hvilket fører til Montreal-protokollen i 
1987, der forbyder produktion af CFC’er 

fra år 2000. 1
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Chernobyls atomreaktor eksploderer 
i Ukraine og spreder radioaktiv 

forurening over tusindvis af kilometer. 
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Basel-konventionen fastlægger regler, der skal begrænse 
og samtidig kontrollere overførsel af skadeligt aff ald 

internationalt.
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FN advarer om farer, hvis en 2 graders 
global temperaturstigning overskrides 

inden år 2025 og anbefaler nedbringelse af 
CO

2
-emissioner i hele verden.

Vedtagelse af to direktiver, der begrænser 
brugen af samt forsætlig frigivelse af 

genmodifi cerede organismer (GMO’er) 
– revideret i 2001.
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Fællesskabslovgivning for at beskytte vand mod 
nitratforurening på grund af landbrugskunstgødning, 

byspildevandsbehandling samt skadelige stoff er. 
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På FN-konferencen om miljø og udvikling (Verdenstopmødet i Rio) bliver man enig om: 
- Agenda 21, en omfattende handlingsplan for bæredygtig udvikling, 

- Rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), 
- Konvention om biologisk mangfoldighed (CBD) og erklæringen om skovprincipper,

- Rio-principper: 20 / 25 retningslinjer for at fremme bæredygtighed.

Direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter udgør tillige med direktivet om beskyttelse af vilde 
fugle, grundlaget for netværket Natura 2000.
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Maastricht-traktaten gør handling på 
miljøområdet til EU-politik.1
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Det Europæiske Miljøagentur (EEA) begynder arbejdet 
i København og off entliggør den første paneuropæiske 

oversigt af miljøets tilstand i 1995. 

Direktiv om pakning og pakningsaff ald fokuserer på indsamling 
og genanvendelse.
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FN-Kommissionen for Bæredygtig Udvikling nedsætter 
den mellemstatslige gruppe vedrørende skovene (nu 

UN Forum on Forests), for at afhjælpe problemet med 
skovrydning.
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Direktiv om vurdering og styring af luftkvalitet tilsigter at 
forbedre luftkvalitet i Europa.

Direktiv om Integreret Forebyggelse og Bekæmpelse af 
Forurening (IPPC) for at minimere forurening fra industrikilder.
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Kyoto-protokollen vedtages. Her fastlægges grænser for 
drivhusgasemissioner for de industrialiserede lande indtil 2012 - bliver 

juridisk bindende i 2005.
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Varmeste registrerede år hidtil med en generel middeltemperatur, der når op på 14,52°C.

Århus-konventionen om adgang til oplysninger, off entlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til 
klage og domstolsprøvelse i miljøsager forbinder for første gang miljørettigheder og menneskerettigheder.

EU Skovstrategi støtter bæredygtig forvaltning af skove.

Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau (ICPDR) skabes for at gennemføre Donau-
konventionen og beskytte Europas længste fl od.

Rotterdam-konventionen om gennemførelse af forudgående informeret samtykke.
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Amsterdam-traktaten gør miljøpolitikken til et EU-politisk nøglemål.

Olietankskibet Erika forliser og udslipper giftige kemikalier ved Frankrigs kyst.

Direktiv takler miljøskade fra aff aldsdeponeringspladser.

Verdensbefolkningen når op på 6 milliarder. 1
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Cartagena-protokollen om biosikkerhed tilføjes Konventionen for Biologisk Mangfoldighed for at beskytte 
mod risici for biodiversitet fra levende modifi cerede organismer skabt af moderne bioteknologi.

Vandrammedirektiv tilsigter at få borgerne involveret i rensningen af Europas vande inden 2012.

EU-lovgivning om forbrænding af aff ald for at nedbringe luft-, vand- og jordforurening og risici for 
menneskers sundhed samt om udtjente biler, der understreger producenters ansvar. 

2
0

0
0

Europa-Kommissionen off entliggør biodiversitetshandlingsplanen for bevarelse af naturlige ressourcer.

Igangsættelse af programmet Clean Air for Europe (CAFE), der bidrager til udviklingen af den tematiske 
strategi om luftforurening.

Erklæringen fra det Europæiske Råd i Gøteborg om Et bæredygtigt Europa for en bedre verden. 
En europæisk strategi for bæredygtig udvikling. 2
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Verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i Johannesburg, Sydafrika, fastlægger målene: at halvere antallet af 
mennesker, der ikke har adgang til hygiejne, inden 2015 samt at minimere skader fra produktion af kemikalier m.v.

Europæisk mobilitetsuge og bilfri-dag lanceres.

Olietankskibet Prestige har et udslip på 77.000 tons olie ud for den galiciske kyst. 
Lovgivning om fartøjer med dobbeltskrog indføres.

Lovgivning om farlige stoff er i elektrisk og elektronisk udstyr tilsigter at takle stadig større mængder af aff ald 
fra disse kilder og gøre producenterne mere ansvarlige.
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Forordning om sporbarhed og mærkning af GMO’er.

Europæisk hedebølge skaber sundhedskrise og skader afgrøder.

Skovbrande raser på tværs af Sydeuropa og fører til ordningen Forest Focus.
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EU lancerer miljøteknologisk handlingsplan for at opfordre til grøn industrifornyelse og udvikling. 

Tiltrædelsen af ti nye medlemsstater udvider EU’s miljøpolitik. 

Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (POP’er) træder i kraft. 

Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionen igangsætter den prisvindende europæiske oversigt 
over forurenende emissioner (EPER).

EU’s INSPIRE-netværk (Infrastructure for Spatial Information in the Community) tilsigter at forbedre 
kvaliteten i nationale data så som satellitbilleder, temperatur- og nedbørsregistre. 2
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EU-ordning om handel med kvoter for drivhusgasemissioner (EU ETS) bliver verdens 
første internationale handelsordning for drivhusgasemissioner. 

Verdens varmeste år siden målinger startede.

Eurobarometer-undersøgelse viser, at næsten ni ud af ti borgere mener, at politik på 
områder som økonomi og beskæftigelse burde tage hensyn til miljøfaktorer. 
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REACH-forordning om kontrol med industrikemikalier vedtages formelt. 

Der foreslås lovgivning om at omfatte civil luftfart i EU ETS fra 2011 og fremover for at 
reducere luftfartens indfl ydelse på klimaændringer. 

EU-handlingsplan om at Standse tabet af biodiversitet inden 2010 - og derefter vedtages.2
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Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse udvider EU-miljøpolitikkens rækkevidde.

Kommissionen foreslår en ny energipolitik for Europa for at bekæmpe klimaændringer og styrke energisikkerhed 
og -konkurrenceevne, og fastlægger et generelt mål om en 30 procents nedskæring i drivhusgasemissioner fra 

udviklingslande inden år 2020. Som et første skridt mod dette mål forpligter EU sig til at reducere dets emissioner 
med mindst 20% under denne periode uanset hvad andre lande beslutter.
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Den Meteorologiske Verdensorganisation og UNEP opretter FN’s 
klimaekspertpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Direktivet om store forbrændingsanlæg tilsigter at reducere 
syredannelse og ozon i troposfæren samt partikelemissioner fra store 

forbrændingsanlæg i hele Europa.
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Fællesakten medtager miljøbeskyttelse i Rom-
traktaten: et vendepunkt for EU’s miljøpolitik.

Brundtland-rapporten, Vores fælles fremtid, defi nerer bæredygtig 
udvikling som «en form for udvikling, der opfylder nutidens 

behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til 
at opfylde deres egne behov».

Verdensbefolkningen når op på 5 milliarder.


