
Ihållande smog dödar tusentals 
 i London och leder till en ny 

Clean Air Act.

Jacques Cousteau och furst Rainer III 
av Monaco motsätter sig off entligt 
ett franskt förslag om att dumpa 

radioaktivt avfall i Medelhavet, och 
planen överges. 1
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Världsnaturfonden 
grundas. 
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Tyst vår, Rachel Carsons bok 
om hur bekämpningsmedel 

skadar miljön, ger upphov till 
miljörörelsen i väst. 
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Undertecknandet av 
Bernavtalet för att skydda fl oden 

Rhen är ett exempel på tidigt 
gränsöverskridande samarbete för 

vattenskydd. 

Internationella naturvårdsunionen 
(IUCN) antar en resolution om att 

begränsa internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda 

djur och växter, vilket leder till CITES-
konventionen 1975.1
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  Direktivet om 
klassifi cering, förpackning och 

märkning av farliga ämnen är den 
första europeiska lagstiftningen 

med inverkan på miljön.
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Oavsiktligt utsläpp av insektsmedlet 
endosulfan förorenar mer än 600 km av Rhen 

och dödar över 20 miljoner fi skar.
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ÖKANDE MEDVETENHET

Greenpeace grundas.
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Vid FN:s första miljökonferens, i Stockholm, 
inrättas FN:s miljöprogram (UNEP).

Paristoppmötets krav på miljöåtgärder leder till att 
Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö 

och konsumentskydd skapas 1973 och till att EU:s första 
miljöhandlingsprogram lanseras.1
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Sju kuststater kring Östersjön undertecknar 
Helsingforskonventionen, med följden att alla 

föroreningskällor runt ett helt hav för första gången 
någonsin omfattas av en enda konvention. 

Forskarna F. Sherwood Rowland och Mario Molina hävdar för 
första gången att klorfl uorföreningar skadar ozonlagret.

Världens befolkning når 4 miljarder.
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EN UTMANANDE FRAMTID ...

FÖRSTA REAKTIONER

KONKRETA LANDVINNINGAR

50 ÅRS EUROPEISKT MILJÖSKYDD

Ramdirektivet om avfall främjar 
förebyggande, återvinning och 

återanvändning av avfall.1
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  Oavsiktligt utsläpp av dioxiner i Seveso, Italien, leder till 
Sevesodirektiv I (1982) och II (1996), skapade för att förebygga allvarliga 

olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Badvattendirektivet: en banbrytande lagstiftning som skyddar badande mot 
hälsorisker och värnar miljön – reviderat 2006.
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Barcelonakonventionen syftar till att 
minska föroreningarna och skydda 

havsmiljön i Medelhavet.
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Oljetankern Amoco Cadiz släpper ut 
223 000 ton olja utanför Frankrikes kust.
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  Partiell härdsmälta i kärnkraftverket på Three Mile Island 
kastar tvivel över kärnenergins framtid.

  Meteorologiska världsorganisationen står bakom den 
första världsklimatkonferensen. 

Direktivet om bevarande av vilda fåglar är den första viktiga 
europeiska naturvårdslagen. 1
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 Direktiv som fastställer lägsta 
kvalitets- och kontrollnormer för 

dricksvatten – moderniserat 1998. 1
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Genom FN:s havsrättskonvention införs miljönormer för 
världens alla oceaner och hav. 
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  FN:s konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar 

träder i kraft, för att minska 
luftföroreningarna över gränserna. 
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Den brittiske forskaren Joseph 
Farman upptäcker ”ozonhålet” över 
Antarktis, vilket leder till 1987 års 

Montrealprotokoll, som förbjuder 
framställning av klorfl uorföreningar 

efter år 2000. 1
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  Kärnreaktorn i Tjernobyl exploderar i 
Ukraina, varvid radioaktiva föroreningar 

sprids tusentals kilometer. 
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   Baselkonventionen anger regler som 
begränsar och kontrollerar den 

internationella transporten av farligt avfall.
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FN varnar för fara om den globala 
temperaturen stiger med mer än 

2oC till 2025 och rekommenderar att 
koldioxidutsläppen minskar i hela världen.

Antagande av två direktiv som begränsar 
användning och avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifi erade organismer (GMO) – reviderat 2001.
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Gemenskapslagstiftning om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket, rening av 

avloppsvatten från tätbebyggelse samt farliga ämnen. 

1
9

9
1

FN:s konferens om miljö och utveckling (världstoppmötet i Rio) godkänner
– Agenda 21, en omfattande handlingsplan för hållbar utveckling

– ramkonventionen om klimatförändringar
– konventionen om biologisk mångfald samt skogsprinciperna

– Rioprinciperna: 20/25 riktlinjer för att främja hållbar utveckling.

Direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter: grundvalen – tillsammans 
med direktivet om vilda fåglar – för Natura 2000-nätet.

1
9

9
2

Genom Maastrichtfördraget får miljöåtgärder 
status som EU-politik.1
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Europeiska miljöbyrån (EEA) inleder verksamheten i Köpenhamn 
och off entliggör 1995 den första alleuropeiska översynen av 

miljösituationen.

Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall inriktas på 
insamling och återvinning.
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FN:s kommission för hållbar utveckling inrättar den 
mellanstatliga skogspanelen (i dag FN:s skogsforum) för 

att angripa problemet med skogsskövling.
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   Direktivet om utvärdering och säkerställande av 
luftkvaliteten syftar till att förbättra luftkvaliteten i Europa.

 Direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar för att minimera föroreningar från industrikällor.
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Kyotoprotokollet antas och anger gränser för industriländernas utsläpp 
av växthusgaser till 2012 – blir rättsligt bindande 2005.
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Det varmaste dokumenterade året hittills: jordens genomsnittstemperatur når 14,52oC.

 I Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor sammankopplas för första gången ”miljörättigheter” och mänskliga rättigheter.

EU Skogsbruksstrategi stöder ett hållbart skogsbruk.

   Internationella kommissionen för skyddet av Donau skapas för att genomföra Donaukonventionen 
och skydda den längsta fl oden i Europa.

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats.
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Genom Amsterdamfördraget blir miljöpolitiken ett centralt politiskt mål för EU.

 Oljetankern Erika bryts sönder och släpper ut giftiga kemikalier som sköljs upp 
på den franska kusten.

Direktiv som angriper problemet med miljöförstöring som härrör från avfallsdeponier.

Världens befolkning når 6 miljarder.
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    Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, för 
att skydda den biologiska mångfalden mot risker som är förknippade med levande 

modifi erade organismer som skapats med hjälp av modern bioteknik.

   Ramdirektivet om vatten syftar till att göra medborgarna delaktiga i arbetet för 
renare vatten i Europa till 2012.

I EU:s lagstiftning om avfallsförbränning för att minska luft-, vatten- och markföroreningar samt 
riskerna för människors hälsa och om uttjänta fordon framhävs tillverkarnas ansvar. 
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   Europeiska kommissionen off entliggör åtgärdsplanen för biologisk mångfald på 
området bevarande av naturresurser.

  Programmet Ren luft i Europa (CAFE) lanseras och bidrar till utarbetandet av den 
tematiska strategin om luftförorening.  

Uttalande av Europeiska rådet i Göteborg om Hållbar utveckling i Europa för en bättre värld: en 
strategi för hållbar utveckling i Europeiska unionen. 2
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    Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika, anger målen att halvera antalet 
människor utan sanitet till 2015 och bland annat minimera kemikalieproduktionens skadliga eff ekter.

Europeiska trafi kantveckan och bilfria dagen lanseras.

Oljetankern Prestige släpper ut 77 000 ton olja utanför den galiciska kusten och lagstiftning om dubbelskrovfartyg införs.

  Lagstiftning om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter syftar till att angripa problemet med 
växande avfallsmängder från dessa källor och öka tillverkarnas ansvar.  

2
0

0
2

Förordning om spårbarhet och märkning av GMO:er.

Europeisk värmebölja orsakar hälsokris och skördeskador.

Skogsbränder som rasar runtom i Sydeuropa leder till ”Forest Focus”-systemet.
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EU lanserar handlingsplanen för miljöteknik för att stimulera miljövänlig industriell innovation och utveckling.

Anslutning av tio nya medlemsstater utsträcker EU:s miljölagstiftning. 

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar träder i kraft.

Europeiska miljöbyrån och Europeiska kommissionen lanserar lyckosamt ett europeiskt register över förorenande utsläpp (EPER).

  EU:s nätverk INSPIRE (infrastruktur för spatial information i gemenskapen) syftar till att förbättra kvaliteten på 
nationella data såsom satellitbilder samt temperatur- och nederbördsuppgifter. 2
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EU:s system för handel med utsläppsrätter blir världens första internationella 
system för handel med utsläpp av växthusgaser. 

Det varmaste uppmätta året någonsin.

Eurobarometerundersökning visar att nära nio av tio medborgare anser att 
exempelvis ekonomi- och sysselsättningspolitiken bör ta hänsyn till miljöfaktorer.
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Reachförordningen om kontroll av industrikemikalier antas formellt. 

Lagstiftning föreslås i syfte att inbegripa civil luftfart i EU:s system för utsläppshandel från och med 2011 för 
att minska fl ygresandets klimatförändrande inverkan.

EU:s handlingsplan Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 – och därefter antas.2
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Rumäniens och Bulgariens anslutning utökar räckvidden för EU:s miljöpolitik. 

Kommissionen föreslår en ny energipolitik för Europa för att motverka klimatförändringar och öka försörjningstryggheten 
och konkurrenskraften, och anger som globalt mål att de utvecklade ländernas utsläpp av växthusgaser ska minska med 

30 % till 2020. Som ett första steg för att nå detta mål åtar sig EU att minska sina utsläpp med minst 20 % under denna 
period, oavsett vad andra länder beslutar.
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Meteorologiska världsorganisationen och UNEP inrättar 
Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC).

Direktivet om stora förbränningsanläggningar syftar till att minska 
försurning, marknära ozon och partikelutsläpp som härrör från stora 

förbränningsanläggningar i hela Europa.
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Genom europeiska enhetsakten infogas miljöskyddet i 
Romfördraget: en vändpunkt för EU:s miljöpolitik.

  I Brundtlandsrapporten Vår gemensamma framtid 
defi nieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov”.

Världens befolkning når 5 miljarder.


