
Tuhanded püsiva sudu ohvrid 
Londonis, tulemuseks uus 

puhta õhu seadus.

Jacques Cousteau ja Monaco vürst 
Rainier III vastustavad avalikult 

Prantsusmaa ettepaneku visata 
radioaktiivsed jäätmed Vahemerre 

ja kavast loobutakse.
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Asutatakse Maailma 
Looduse Fond.
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Rachel Carsoni raamat Hääletu 
kevad pestitsiidide kahjustavast 

mõjust keskkonnale paneb 
aluse rohelisele liikumisele 

läänemaailmas.
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Berni lepingu sõlmimises Reini jõe 
kaitseks avaldub varajane piiriülene 

koostöö veekaitse valdkonnas.

Maailma Looduskaitse Liit (IUCN) 
otsustab piirata rahvusvahelist ohustatud 

looma- ja taimeliikidega kauplemist, mis 
viib 1975. aasta CITESi konventsioonini.
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Ohtlike ainete liigitamist, pakendamist 
ja märgistamist käsitlev direktiiv 
– esimene keskkonda mõjutav 

Euroopa õigusakt. 1
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Putukamürgi endosulfaan leke saastab 
üle 600 km Reini jõest, tappes rohkem kui 

20 miljonit kala.1
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TEADLIKKUSE TÕUS

Asutatakse Greenpeace.
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Esimesel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
inimkeskkonna alasel konverentsil Stockholmis võetakse 

vastu ÜRO keskkonnaprogramm (UNEP).

Pariisi tippkohtumise keskkonnakaitsealase tegutsemise 
üleskutse viib Euroopa Komisjoni keskkonna ja tarbijakaitse 

talituse moodustamiseni 1973. aastal ja esimese Euroopa 
keskkonnaalase tegevusprogrammi käivitamiseni. 1

9
7

2

Seitse Läänemere-äärset riiki kirjutavad alla Helsingi 
konventsioonile, tuues esimest korda ajaloos kõik 

ühe mere ümber paiknevad saasteallikad üheainsa 
konventsiooni jurisdiktsiooni alla.

Teadlased F. Sherwood Rowland ja Mario Molina pakuvad 
esimest korda välja, et klorofl uorosüsinikud (freoonid) 

kahjustavad osoonikihti.

Maailma elanike arv jõuab 4 miljardini.
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VÄLJAKUTSEROHKE TULEVIK...

TEGUTSEMINE ALGAB

REAALSED EDUSAMMUD

50 AASTAT KESKKONNAKAITSET EUROOPAS

Jäätmete raamdirektiiv edendab 
jäätmete tekke vältimist, nende 

ümbertöötlust ja taaskasutust.1
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Juhuslik dioksiinide leke Sevesos, Itaalias, viib Seveso I (1982) ja II (1996) 
direktiivini, kavatsusega vältida ohtlike ainetega seotud suurõnnetusi.

Suplusvee direktiiv: teedrajav õigusakt, mis kaitseb suplejaid tervist ohustavate 
tegurite eest ja muudab keskkonna turvalisemaks (muudetud aastal 2006).
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Barcelona konventsiooni sihiks 
on saastamise vähendamine ja 

merekeskkonna kaitsmine Vahemeres.1
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Naftatankerilt Amoco Cadiz valgub 
68 miljonit gallonit Prantsusmaa ranniku 

lähedale. 1
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Reaktoriavarii Three Mile Islandi aatomielektrijaamas (Ühendriikides) 
tekitab kahtlusi tuumaenergeetika tuleviku osas.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon toetab esimest maailma 
kliimakonverentsi.

Euroopa esimeseks tähtsamaks looduskaitseseaduseks on 
loodusliku linnustiku kaitse direktiiv. 1
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Joogivee kvaliteedi ja kontrolli 
miinimumnõudeid kehtestav direktiiv 

(täiendatud aastal 1998).
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ÜRO mereõiguste konventsioon kehtestab 
keskkonnanõuded maailma kõikide ookeanide ja 

merede suhtes.
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Jõustub ÜRO piiriülese õhusaaste kauglevi 
konventsioon, eesmärgiks riigipiire ületava 

õhusaaste vähendamine. 1
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UK teadlane Joseph Farman avastab Antarktika 
kohal “osooniaugu”, see viib 1987. aasta 

Montreali protokollini, mis keelustab 
freoonide tootmise aastaks 2000.
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Ukrainas plahvatab Tšernobõli tuumareaktor, 
levitades radioaktiivset saastet tuhandete 

kilomeetrite ulatuses.
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Baseli konventsioon kehtestab ohtlike jäätmete 
teket piiravad ja  rahvusvahelist transporti 

kontrollivad reeglid.
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ÜRO hoiatab ohu eest, mis võib kaasneda kui 
aastaks 2025 tõuseb maailma keskmine 

õhutemperatuur enam kui 2oC võrra ja 
soovitab süsinikdioksiidi heitmete 

ülemaailmset vähendamist.

Kahe geneetiliselt muundatud organismide 
(GMOde) kasutamist ja tahtlikku keskkonda viimist 

piirava direktiivi vastuvõtmine 
(muudetud aastal 2001).
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Ühenduse õigusaktid veekogude kaitseks 
põllumajanduses kasutatavatest väetistest ja linnade 

reoveepuhastitest lähtuva nitraadireostuse ning ohtlike 
ainete eest.
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ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil (Rio Maa tippkohtumisel) võetakse vastu
- Agenda 21, laiahaardeline säästva arengu tegevuskava,

- kliimamuutuste raamkonventsioon (UNFCCC),
- bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (CBD) ja metsandusprintsiipide deklaratsioon,

- Rio põhimõtted: 20 / 25 suunised säästlikkuse edendamiseks.

Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse direktiiv, koos linnudirektiiviga, on aluseks 
Natura 2000 võrgustikule.
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Maastrichti leping annab keskkonnameetmetele 
ELi poliitika staatuse.1
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Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) alustab tööd Kopenhaagenis ja 
avaldab esimese üleeuroopalise keskkonnaseisundi ülevaate aastal 1995.

Pakendite ja pakendijäätmete direktiiv keskendub kogumisele ja 
taaskasutamisele.
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Metsade raadamise kontrolli alla võtmiseks moodustab 
ÜRO säästva arengu komisjon valitsustevahelise 

metsapaneeli (tänaseks ÜRO metsafoorum).1
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Välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise direktiivi eesmärgiks on õhu 
kvaliteedi parandamine Euroopas.

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiv, eesmärgiks 
tööstusallikatest lähtuva saaste minimeerimine.
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Võetakse vastu Kyoto protokoll, mis sisaldab juriidiliselt siduvaid 
kohustusi tööstusriikidele kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks aastaks 2012 – jõustub aastal 2005. 
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Fikseeritutest kõige soojem aasta, maailma keskmine pinnatemperatuur ulatub 14,52°C-ni.

Århusi konventsioon keskkonnateabele juurdepääsu, keskkonnaasjade üle otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus 
kohtu poole pöördumise kohta seob esmakordselt keskkonna ja inimõigused.

EL-i metsastrateegia toetab metsade säästvat majandamist.

Doonau konventsiooni ellurakendamiseks ja Euroopa pikima jõe kaitsmiseks moodustatakse rahvusvaheline Doonau jõe 
kaitse komisjon (ICPDR).

Eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitlev Rotterdami konventsioon.
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Amsterdami leping teeb keskkonnapoliitikast ELi poliitilise võtme-eesmärgi.

Puruneb naftatanker Erika, paisates mürgised kemikaalid Prantsusmaa rannikule.

Direktiiv prügilatest lähtuva keskkonnakahju piiramiseks.

Maailma elanike arv jõuab 6 miljardini. 1
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Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks kaasaegse biotehnoloogia loodud 
elusatest muundatud organismidest lähtuvate riskide vastu lisatakse bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioonile Cartagena bioohutuse protokoll.

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärgiks on kaasata elanikud Euroopa vee puhastamisse aastaks 2012.

ELi õigusaktid jäätmete põletamise kohta, et vähendada õhu-, vee- ja pinnasesaastet ning 
terviseriske; samuti kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, rõhutades tootjate vastutust.
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Euroopa Komisjon avaldab bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava loodusvarade kaitsmiseks.

Õhusaaste temaatilise strateegia väljatöötamist toetava programmi 
„Puhas õhk Euroopale” (CAFE) käivitamine.

Euroopa Nõukogu Göteborgi tippkohtumine kuulutab välja strateegia Säästev Euroopa parema 
maailma heaks: Euroopa Liidu säästva arengu strateegia. 2
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Ülemaailmne säästva arengu tippkohtumine Johannesburgis Lõuna-Aafrikas seab eesmärgiks vähendada ilma veevärgi ja 
kanalisatsioonita inimeste arvu aastaks 2015 poole võrra ja minimeerida muuhulgas keemiatööstusest lähtuvat kahju.

Algatatakse Euroopa liikuvuse nädal ja autovaba päev.

Naftatankerilt Prestige lekib 77 000 tonni naftat Galiitsia ranniku äärde Hispaanias. 
Kehtestatakse topeltpõhja ja -parrastega veesõidukeid reguleerivad õigusaktid.

Õigusaktid ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes on suunatud neist allikatest 
lähtuvate jäätmete rohkuse piiramisele ja tootjate vastutustundlikkuse suurendamisele.
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Määrus GMOde jälgitavuse ja märgistamise kohta.

Kuumalaine Euroopas põhjustab kriisi tervishoius ja saagi ikaldumise.

Lõuna-Euroopas möllavad metsatulekahjud panevad aluse tegevuskavale „Forest Focus“.

2
0

0
3

EL käivitab keskkonnatehnoloogiate tegevuskava keskkonnasäästliku tööstusinnovatsiooni ja arengu toetamiseks.

Laienemine suurendab ELi keskkonnaalase seadusandluse ulatust kümnesse uude liikmesriiki.

Jõustub Stockholmi konventsioon püsivate orgaaniliste saasteainete (POP-d) kohta.

Euroopa Keskkonnaagentuur ja Euroopa Komisjon käivitavad auhindu võitva Euroopa saasteainete heitmekoguste registri (EPER).

ELi võrgustiku Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) eesmärgiks on liikmesriikide kogutavate andmete, 
näiteks satelliidikujutiste, õhutemperatuuri- ja sademetehulga registreerimise kvaliteedi parandamine.
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ELi heitkoguste lubadega kauplemise süsteemist (EU ETS) saab maailma esimene 
kasvuhoonegaaside heitkoguste lubadega kauplemise süsteem.

Seninifi kseeritutest palavaim aasta maailma ajaloos.

Eurobaromeetri uuringu järgi usub ligi üheksa elanikku kümnest, et poliitika peaks 
keskkonnateguritega arvestama sellistes valdkondades nagu majandus ja tööhõive.
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Kinnitatakse ametlikult programm „REACH” tööstuslike kemikaalide reguleerimiseks. 

Tehakse ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmise kohta tsiviillennunduse lülitamiseks EL ETSi alates aastast 
2011, et vähendada kliimamuutuse mõju lennuliiklusele.

Võetakse vastu ELi tegevuskava Biomitmekesisuse vähenemise peatamine aastaks 2010 ja pärast seda.2
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Rumeenia ja Bulgaaria liitumine laiendab geograafi liselt ELi keskkonnapoliitika ulatust.

Komisjon pakub välja Euroopa uue kliimamuutuse peatamisele ning energiajulgeoleku ja konkurentsivõime 
tõstmisele suunatud energiapoliitika ja püstitab ülemaailmse eesmärgi vähendada arenenud riikide 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30% võrra aastaks 2020. Esimene samm selle eesmärgi suunas on ELi kohustus 
vähendada oma emissiooni vähemalt 20% selle perioodi jooksul, olenemata teiste riikide otsusest. 
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Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon ja UNEP moodustavad 
valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC).

Suurte põletusseadmete direktiivi eesmärgiks on hapestumise, 
troposfääriosooni ja põletusseadmetest eralduvate mikroosakeste 

heitmete vähendamine kogu Euroopas.

1
9

8
8

Ühtse Euroopa aktiga muutub keskkonnakaitse 
Rooma lepingu lahutamatuks osaks – pöördepunkt ELi 

keskkonnapoliitikas.

Nn Brundtlandi raport Meie ühine tulevik määratleb säästva 
arengu kui „arenguvormi, mis rahuldab oleviku vajadusi, 

seadmata ohtu tulevaste põlvede suutlikkust oma vajadusi 
rahuldada”.

Maailma elanike arv jõuab 5 miljardini.


