
Η αιθαλομίχλη σκοτώνει εκατοντάδες 
Λονδρέζους, οδηγώντας στην Πράξη 

περί Καθαρού Αέρα.

Ο Ζακ Κουστώ και ο Πρίγκιπας 
Ρενιέ του Μονακό διαμαρτύρονται 

δημόσια για τη γαλλική πρόταση για 
διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων 

στη Μεσόγειο, και το σχέδιο 
εγκαταλείπεται.
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Ίδρυση του Παγκόσμιου 
Ταμείου για τη Φύση. 
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Γεννιέται το οικολογικό κίνημα 
στη Δύση, με αφορμή το βιβλίο 

Silent Spring της Ρέιτσελ Κάρσον 
σχετικά με τις επιπτώσεις των 

παρασιτοκτόνων στο περιβάλλον. 

1
9

6
2

Υπογραφή της Σύμβασης της 
Βέρνης για τη προστασία του Ρήνου 

- πρώιμη διασυνοριακή συνεργασία 
για τη διατήρηση των υδάτων. 

Η Παγκόσμια Ένωση Προστασίας 
της Φύσης (IUCN) υιοθετεί απόφαση 

περιορισμού της διεθνούς εμπορίας 
απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας, οδηγώντας στη Συνθήκη 
CITES το 1975.
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Οδηγία σχετικά με την κατάταξη, τη 
συσκευασία και την επισήμανση 

των επικίνδυνων ουσιών – πρώτος 
ευρωπαϊκός νόμος με αντίκτυπο 

στο περιβάλλον.
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Ρύπανση 600 χμ του Ρήνου από ακούσια 
απελευθέρωση παρασιτοκτόνου endosulfan 

– θάνατος άνω των 20 εκατ. ιχθύων.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ίδρυση της Greenpeace.
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1η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον στη Στοκχόλμη, ίδρυση του 

Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP).

Η κλήση για περιβαλλοντική δράση της Συνόδου 
Κορυφής των Παρισίων οδηγεί σε ίδρυση του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Προστασίας του Καταναλωτή της 
Επιτροπής το 1973, και ίδρυση του 1ου Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.1
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Επτά παράκτια κράτη της Βαλτικής συνυπογράφουν 
τη Σύμβαση του Ελσίνκι. Για πρώτη φορά, όλες οι πηγές 

ρύπανσης γύρω από μια ολόκληρη θάλασσα εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία μιας ενιαίας σύμβασης. 

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες Φ. Σέργουντ Ρόουλαντ 
και Μάριο Μολίνα αναφέρουν ότι τα αέρια CFC βλάπτουν τη 

στοιβάδα του όζοντος.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια.
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ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΕΜΑΤΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ...

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΠΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 
προωθεί την πρόληψη, ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.1
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Η ακούσια απελευθέρωση διοξινών στο Σεβέζο, Ιταλία, οδηγεί στην Οδηγία του 
Σεβέζο Ι (1982) και ΙΙ (1996), για την πρόληψη σημαντικών ατυχημάτων από 

επικίνδυνες ουσίες.

Οδηγία περί Υδάτων Κολύμβησης: πρωτοποριακό νομοθέτημα για την 
προστασία των κολυμβητών από κινδύνους για την υγεία τους και για την 

προστασία του περιβάλλοντος - αναθεωρήθηκε το 2006.
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Σύμβαση της Βαρκελώνης για 
τη μείωση της ρύπανσης και 

την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της Μεσογείου.1
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68 εκατ. γαλόνια πετρελαίου 
διαρρέουν από το Amoco Cadiz κοντά 

στις ακτές της Γαλλίας. 1
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Αμφιβολίες για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας μετά τη μερική 
κατάρρευση του πυρηνικού αντιδραστήρα στη νήσο Three Mile (ΗΠΑ).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας χρηματοδοτεί το 1ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο για το Κλίμα. 

Οδηγία σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών - πρώτος 
σημαντικός ευρωπαϊκός νόμος για τη διατήρηση της φύσης. 1
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Οδηγία περί ελάχιστης ποιότητας και 
προτύπων ελέγχου για το πόσιμο νερό 

- ενημερώθηκε το 1998.
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Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας επιβάλλει 
περιβαλλοντικά πρότυπα για τους ωκεανούς και τις 

θάλασσες  του κόσμου. 
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Τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη 
Διασυνοριακή Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε 

Μεγάλη Απόσταση, για τη μείωση της 
διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
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Ο Βρετανός επιστήμονας Τζόζεφ Φάρμαν 
ανακαλύπτει την «τρύπα του όζοντος» πάνω 

από την Ανταρκτική. Υπογράφεται το 
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που απαγορεύει 

την παραγωγή CFC μετά το 2000. 1
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Εκρήγνυται στην Ουκρανία ο πυρηνικός 
αντιδραστήρας Τσέρνομπιλ, 

εκπέμποντας ραδιενέργεια σε 
απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. 1
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Σύμβαση της Βασιλείας – κανόνες για τον περιορισμό 
της παραγωγής και τον έλεγχο της διεθνούς διακίνησης 

επικίνδυνων αποβλήτων.
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Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τους κινδύνους εάν 
υπάρξει άνοδος 2oC στη θερμοκρασία του 

πλανήτη ως το 2025, και συστήνει παγκόσμια 
μείωση των εκπομπών CO

2
.

Υιοθέτηση 2 οδηγιών για περιορισμό 
της χρήσης και εκούσιας απελευθέρωσης 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) - 
αναθεωρήθηκε το 2001.
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Κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των υδάτων από 
τη ρύπανση με νιτρώδη που προκαλούν τα αγροτικά 
λιπάσματα, η επεξεργασία αστικών λυμάτων και οι 

επικίνδυνες ουσίες. 
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Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο). Συμφωνούνται:
- Ατζέντα 21, συνεκτικό σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη, 

- Σύμβαση Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC), 
- Συνθήκη περί Βιοποικιλότητας (CBD) και Δήλωση Αρχών για τα Δάση,

- Αρχές του Ρίο: 20 / 25 κατευθυντήριες οδηγίες για την προώθηση της αειφορίας.

Οδηγία περί διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας: η βάση – μαζί με την 
Οδηγία περί Πτηνών – για το δίκτυο Natura 2000.
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Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ανάγει την 
περιβαλλοντική δράση σε πολιτική της ΕΕ.1

9
9

3

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 
ξεκινά τις εργασίες του στην Κοπεγχάγη και δημοσιεύει 

την 1η πανευρωπαϊκή επισκόπηση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος το 1995.

Οδηγία περί συσκευασίας και αποβλήτων συσκευασίας, 
με εστίαση στην αποκομιδή και ανάκτηση.
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Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Αειφόρο Ανάπτυξη ιδρύει το 
διακυβερνητικό πάνελ για τα δάση (νυν Φόρουμ του ΟΗΕ 

για τα Δάση), για την αντιμετώπιση της αποδάσωσης.
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Οδηγία περί αξιολόγησης και διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.

Οδηγία περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης (IPPC) για 
την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από βιομηχανικές πηγές.
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Υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων των βιομηχανοποιημένων χωρών 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2012 

– τίθεται σε ισχύ το 2005.
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Η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία, με μέση παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία 14,52°C.

Η Συνθήκη του Άαρχους σχετικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την 
Πρόσβαση στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο συνδέει για πρώτη φορά τα περιβαλλοντικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Δάση υποστηρίζει την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Ίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία του Δούναβη (ICPDR) για την υλοποίηση της Συνθήκης του Δούναβη και 
την προστασία του μακρύτερου ποταμού στην Ευρώπη.

Σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με την υλοποίηση της διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση.
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Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια προστίθεται στη Συνθήκη περί Βιοποικιλότητας, για την 
προστασία από τους κινδύνους στη βιοποικιλότητα που προκαλούν οι ζώντες τροποποιημένοι οργανισμοί 

που δημιουργεί η σύγχρονη βιοτεχνολογίας. 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα στοχεύει στη συμμετοχή των πολιτών στον καθαρισμό των υδάτων της 
Ευρώπης έως το 2012.

Νομοθεσία της ΕΕ περί καύσης αποβλήτων για τη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των 
υδάτων και του εδάφους και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, και περί οχημάτων στο τέλος 

της ωφέλιμης ζωής τους, με έμφαση στην ευθύνη των κατασκευαστών. 
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  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, για τη 
διατήρηση των φυσικών πόρων.

Έναρξη του προγράμματος Καθαρός Αέρας για την Ευρώπη (CAFΕ), που συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
Θεματικής Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση.  

Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ με θέμα Αειφόρος ανάπτυξη της 
Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσμο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 2
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Η Παγκόσμια  Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής ορίζει στόχους: μεταξύ 
άλλων, να μειωθεί κατά το ήμισυ, έως το 2015, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και να 

ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της παραγωγής χημικών ουσιών.

Θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και της Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Το πετρελαιοφόρο Prestige χύνει 77.000 τόνους πετρελαίου στις ακτές της Γαλικίας. 
Θέσπιση νομοθεσίας περί πλοίων διπλού κύτους.

Νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
αποβλήτων από τέτοιες πηγές και την απόδοση ευθύνης στους κατασκευαστές.  
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Κανονισμός περί ανιχνευσιμότητας και σήμανσης ΓΤΟ.

Ο καύσωνας στην Ευρώπη προκαλεί υγειονομική κρίση και καταστροφή σοδειών.

Οι πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη οδηγούν στην υιοθέτηση του σχεδίου Forest Focus.
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 Η ΕΕ θεσπίζει το Σχέδιο Δράσης περί Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, ενθαρρύνοντας την οικολογική 
βιομηχανική καινοτομία και ανάπτυξη.

Η διεύρυνση επεκτείνει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ στα δέκα νέα κράτη μέλη. 

Θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Στοκχόλμης περί Έμμονων Οργανικών Ρύπων (ΡΟΡ).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζουν το βραβευμένο 
Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER).

Το δίκτυο INSPIRE (Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Κοινότητα) στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας 
των εθνικών δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες, αρχεία θερμοκρασιών και βροχόπτωσης. 2
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Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) γίνεται το πρώτο στον 
κόσμο διεθνές σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

Η θερμότερη χρονιά στον κόσμο.

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου αποδεικνύει ότι περίπου 9 στους 10 πολίτες πιστεύουν 
ότι οι πολιτικές οικονομίας και απασχόλησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες.
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Επίσημη υιοθέτηση του κανονισμού REACH για τον έλεγχο των βιομηχανικών χημικών ουσιών. 

Πρόταση νομοθεσίας για την ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο EU ETS από το 2011, για μείωση του αντίκτυπου 
των αερομεταφορών στις κλιματικές αλλαγές.

Υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ με θέμα  Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και μετέπειτα.2
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Η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αυξάνει το γεωγραφικό εύρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. 

Η Επιτροπή προτείνει νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη, για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας. Παγκόσμιος στόχος για 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

στις ανεπτυγμένες χώρες έως το 2020. Σαν πρώτο βήμα προς αυτόν τον στόχο, η ΕΕ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των άλλων χωρών.  
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας και το UNEP ιδρύουν το 
Διακυβερνητικό Πάνελ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC).

Οδηγία περί Μεγάλων Εγκαταστάσεων Καύσης για τη μείωση της 
οξίνισης, του χερσαίου όζοντος και των εκπομπών σωματιδίων από 

μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης στην Ευρώπη.
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Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ενσωματώνει την 
περιβαλλοντική προστασία στη Συνθήκη της Ρώμης: 

ορόσημο για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.

Η Έκθεση Μπρούντλαντ, Το Κοινό μας Μέλλον, ορίζει την αειφόρο 
ανάπτυξη ως «μορφή ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες».

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ανάγει την 
περιβαλλοντική πολιτική σε βασικό στόχο πολιτικής της ΕΕ.

Το πετρελαιοφόρο Erika διαλύεται, διαχέοντας τοξικές χημικές ουσίες στις 
γαλλικές ακτές.

Οδηγία αντιμετωπίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των χώρων υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια.


