
Jatkuva savusumu tappaa Lontoossa 
tuhansia, tuloksena on uusi 
ilmanlaatua säätelevä laki 

(Clean Air Act).

Jacques Cousteau ja Monacon 
ruhtinas Rainier III vastustavat 

julkisesti Ranskan suunnitelmaa 
upottaa radioaktiivista jätettä 

Välimereen, jolloin suunnitelmasta 
luovutaan.
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World Wildlife Fund eli 
WWF perustetaan. 
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Rachel Carsonin kirja Silent Spring 
tuholaismyrkkyjen vahingollisista 

ympäristövaikutuksista synnyttää 
vihreän liikkeen lännessä. 
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Bernin sopimus Rein-joen 
suojelemiseksi on varhainen 

esimerkki rajat ylittävästä yhteistyöstä 
vesien suojelemiseksi. 

World Conservation Union (IUCN) 
hyväksyy päätöksen uhanalaisten 

kasvi- ja eläinlajien kansainvälisen 
kaupan rajoittamisesta, mikä johtaa CITES-

yleissopimukseen vuonna 1975.1
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Direktiivi vaarallisten aineiden 
luokittelusta, pakkaamisesta ja 

merkitsemisestä on ensimmäinen 
eurooppalainen ympäristöön 

vaikuttava laki.
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Endosulfaani-hyönteismyrkkypäästö 
saastuttaa yli 600 km Rein-joesta 

tappaen yli 20 miljoonaa kalaa.1
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TIETOISUUS KASVAA

Greenpeace aloittaa 

toimintansa.
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Tukholmassa järjestetään ensimmäinen YK:n 
elinympäristöä koskeva konferenssi, jonka tuloksena 

syntyy YK:n ympäristöohjelma (UNEP).

Pariisin huippukokous vaatii ympäristönsuojelullisia 
toimia. Tuloksena on Euroopan komission ympäristö- ja 

kuluttajasuojan pääosaston perustaminen vuonna 1973 sekä 
ensimmäinen Euroopan ympäristötoimintaohjelma.1
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Seitsemän Itämeren maata allekirjoittaa Helsingin 
yleissopimuksen, josta tulee ensimmäinen kokonaisen 

merialueen kaikki saastelähteet kattava hallitusten välinen 
suojelusopimus. 

Tiedemiehet F. Sherwood Rowland ja Mario Molina esittävät 
ensimmäistä kertaa, että CFC-yhdisteet voivat vaurioittaa 

otsonikerrosta.

Maailman väkiluku ylittää 4 miljardin rajan.
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EDESSÄ HAASTAVA TULEVAISUUS...

ENSIMMÄISET TOIMET

KONKREETTISET SAAVUTUKSET

50 VUOTTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA EUROOPASSA

Jätteitä koskeva puitedirektiivi edistää 
jätteiden kierrätystä, uusiokäyttöä 

sekä niiden tuotannon vähentämistä.1
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Onnettomuus Sevesossa, Italiassa, johti dioksiinipäästöihin, mistä syystä laadittiin 
Seveso-direktiivi I (1982) ja II (1996). Niiden tavoitteena on estää vakavat 

onnettomuudet, joihin liittyy vaarallisia aineita.

Uimavesidirektiivi: edistyksellinen laki, joka suojaa uimareita terveysvaaroilta 
ja suojelee samalla ympäristöä. Direktiiviä uudistettiin vuonna 2006.
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Barcelonan yleissopimuksen 
tavoitteena on vähentää Välimeren 

saastumista ja suojata sen merellistä 
elämää.1
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Öljytankkeri Amoco Cadiz aiheuttaa 
68 miljoonan gallonan päästöt Ranskan 

rannikolla. 1
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Three Mile Islandin ydinvoimalan (USA) ytimen osittainen sulaminen 
herättää epäilyksiä ydinvoiman tulevaisuudesta.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO rahoittaa ensimmäisen 
maailmanlaajuisen ilmastokonferenssin. 

Direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta on Euroopan 
ensimmäinen merkittävä luonnonsuojelulaki. 1
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Direktiivi juomaveden laadusta ja 
sen tarkkailun minimistandardeista 

– tarkistetaan vuonna 1998.
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YK:n merioikeutta koskeva yleissopimus asettaa 
ympäristöstandardit maailman kaikille 

valtamerille ja merille. 
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YK:n valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman 
epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva 

yleissopimus (CLRTAP) tulee voimaan. 
Tavoitteena on vähentää rajat ylittävien 

ilmansaasteiden määrää. 
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Iso-Britannialainen tiedemies Joseph 
Farman löytää Etelämantereen yläpuolelta 

otsoniaukon. Löytö johtaa vuoden 1987 
Montrealin protokollaan, joka vaatii CFC-
yhdisteiden valmistuksen lopettamista 

vuoteen 2000 mennessä. 1
9

8
5

Tshernobylin ydinvoimala Ukrainassa räjähtää 
levittäen radioaktiivista saastetta tuhansien 

kilometrien päähän. 
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Ongelmajätteiden kansainvälisiä kuljetuksia ja valvontaa 
koskevalla Baselin sopimuksella pyritään edistämään 
puhtaita teknologioita ja minimoimaan haitallisten 

sivutuotteiden syntymistä.
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YK varoittaa vaaroista mikäli maailman 
lämpötila ylittyy vuoteen 2025 mennessä 

2 Celsius-asteella ja suosittelee maailmanlaajuista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Hyväksytään kaksi direktiiviä, jotka rajoittavat 
geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) 

käyttöä ja tarkoituksellista levitystä. Direktiivit 
tarkistetaan vuonna 2001.
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Yhteisöjen neuvoston direktiivi vesien suojelemisesta 
maataloudesta peräisin olevien nitraattien 

aiheuttamalta pilaantumiselta, yhdyskuntaveden 
puhdistuksesta ja vaarallisista aineista.
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YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (Rion kokous) sovitaan:
- Agenda 21:stä, joka on kattava toimintaohjelma kestävän kehityksen saavuttamiseksi,

- puitesopimuksesta ilmastomuutoksen hillitsemiseksi (UNFCCC), 
- luonnon biologista monimuotoisuutta (CBD) koskevasta sopimuksesta ja julkilausumasta 

metsänhoidon periaatteista
- Rion periaatteita: 20-25 merkittävintä artikkelia kestävän kehityksen tukemiseksi.

Direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelemiseksi: perusta 
yhdessä lintujen suojelusta annetun direktiivin kanssa Natura 2000 -verkostolle.
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Maastrichtin sopimuksen myötä 
ympäristönsuojelusta tulee EU:n päämäärä.1

9
9

3

Euroopan ympäristövirasto (EEA) aloittaa työnsä 
Kööpenhaminassa ja julkaisee ensimmäisen koko Euroopan 

kattavan raportin ympäristön tilasta vuonna 1995. 

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskeva direktiivi, jonka tarkoitus 
on estää pakkausjätteen syntymistä ja edistää sen sisältämien 

materiaalien talteenottoa.
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YK:n kestävää kehitystä käsittelevä komissio 
muodostaa kansainvälisen metsäpaneelin (nykyään YK:n 

metsäfoorumi) metsien hävittämisen pysäyttämiseksi.
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Euroopan ilmanlaatua pyritään parantamaan ilmanlaatudirektiivillä.

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä 
koskevan direktiivin (IPPC-direktiivin) mukaan ympäristöä mahdollisesti 

voimakkaasti pilaavien yritysten on itse vastattava aiheuttamansa 
pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä. Näin pyritään 
minimoimaan teollisista lähteistä peräisin oleva saastuminen.
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Kioton pöytäkirja hyväksytään. Se sitoo oikeudellisesti teollisuusmaita 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjen tasoa vuoteen 2012 

mennessä. Pöytäkirja tulee voimaan vuonna 2005.
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Maailmanlaajuisesti lämpimin vuosi, maailman keskilämpötila on 14,52 °C.

Århusin yleissopimuksen määräykset (tiedonsaanti, kansalaisten osallistumisoikeus sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus ympäristöasioissa) kytkevät ensimmäistä kertaa ympäristö- ja ihmisoikeudet.

EU:n metsästrategia myötävaikuttaa kestävän metsänhoidon toteutukseen.

Tonavan kansainvälinen suojelukomissio (ICPDR) perustetaan Tonavaa koskevan yleissopimuksen vaatimusten toteuttamiseksi ja 
Euroopan pisimmän joen suojelemiseksi.

Rotterdamin yleissopimus, joka koskee kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita 
koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä.
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Amsterdamin sopimuksella ympäristöpolitiikasta 
tehdään EU:n keskeinen poliittinen tavoite.

Öljytankkeri Erika uppoaa ja levittää myrkyllisiä kemikaaleja Ranskan rannikolle.

Direktiivillä puututaan kaatopaikkojen aiheuttamiin ympäristövahinkoihin.

Maailman väkiluku ylittää 6 miljardin rajan. 1
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Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja lisätään biodiversiteettisopimukseen. Tarkoituksena on suojata 
luonnon biodiversiteettiä nykyaikaisen bioteknologian tuottamien muunnettujen organismien vaaroilta.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tarkoitus on saada kansalaiset mukaan Euroopan vesistöjen 
puhdistamiseen vuoteen 2012 mennessä.

EU:n jätteenpolttodirektiivi puuttuu jätteenpolttoon, ilman, veden ja maaperän saastumiseen 
ihmiselle aiheutuvien riskien vähentämiseksi sekä romuajoneuvojen ympäristövaikutuksiin, 

korostaen valmistajien vastuuta. 
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Euroopan komissio julkaisee biodiversiteettiä koskevan toimintasuunnitelman 
luonnonvarojen säilyttämiseksi.

Euroopan «Puhdasta ilmaa Europalle» (CAFE) -ohjelma käynnistyy osana ilman 
pilaantumista koskevan teemakohtaisen strategian kehittelyä.  

Göteborgin Eurooppa-neuvoston julkilausuma Kestävä kehitys Euroopassa paremman 
maailman vuoksi: EU:n kestävää kehitystä koskeva strategia. 2
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Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa, pidetään maailman kestävän kehityksen huippukokous, jossa tavoitteeksi 
asetetaan muun muassa puolittaa vuoteen 2015 mennessä vesistressistä kärsivissä maissa ilman viemäröintiä 

elävien ihmisten määrä maailmassa ja minimoida kemikaalituotannon haitat.

Euroopan «Liikkujan viikko» ja autoton päivä perustetaan.

Öljytankkeri Prestigesta vuotaa 77 000 tonnia öljyä Galician rannikolle. Lakiesitys kaksoisrunkoaluksista.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisia aineita koskeva laki säädetään. Tarkoituksena on puuttua näistä 
laitteista peräisin olevaan jäteongelmaan ja lisätä valmistajien vastuuta.  
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Geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) levittämistä ja merkintöjä koskeva asetus

Euroopan helleaalto aiheuttaa terveyskriisin ja vaurioittaa satoa.

Etelä-Euroopan metsäpalot johtavat Forest Focus –toimintaohjelman laatimiseen.
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EU käynnistää ympäristöteknologioiden toimintaohjelman (ETAP), 
jonka tarkoitus on edistää vihreää teollista innovaatiota ja kehitystyötä.

Kymmenen uuden jäsenmaan liittyminen EU:iin laajentaa samalla ympäristölainsäädännön koskemaan näitä maita.  

Tukholman yleissopimus koskien pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) astuu voimaan.

Euroopan ympäristövirasto ja Euroopan komissio käynnistävät palkitun Euroopan saastepäästörekisterin (EPER).

EU:n INSPIRE-verkosto (Infrastructure for Spatial Information in the Community) pyrkii parantamaan ympäristöä ja sen 
tilaa (esimerkiksi satelliittikuvia ja lämpötila- ja sademäärätietoja) kuvaavan paikkatiedon saatavuutta Euroopassa.  2
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EU:n päästökauppajärjestelmästä (EU ETS) tulee maailman ensimmäinen kansainvälinen 
päästökauppajärjestelmä, jonka tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Maailman kuumin vuosi sen jälkeen, kun suoritettuja havaintoja on ollut käytettävissä.

Eurobarometritutkimuksen mukaan lähes 90 % kansalaisista on sitä mieltä, että esimerkiksi talous- ja 
työllisyyspolitiikassa tulisi ottaa huomioon ympäristötekijät.
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REACH-asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, rajoitus- tai lupamenettelystä.

EU:n päästökauppajärjestelmään ehdotetaan otettavaksi mukaan siviili-ilmailu vuodesta 2011 eteenpäin, 
jotta lentomatkustuksen ilmastonmuutosvaikutuksia voitaisiin rajoittaa.

EU:n toimintasuunnitelma Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä 
ja sen jälkeen julkaistaan.2

0
0

6

Romanian ja Bulgarian liittyminen EU:hun laajentaa unionin ympäristöpolitiikan maantieteellistä ulottuvuutta. 

Komissio ehdottaa Euroopalle uutta energiapolitiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä energiaturvan 
ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kokonaistavoitteeksi asetetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

30 prosentilla kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä. Komission mukaan päästöjä pitäisi ensi vaiheessa 
vähentää EU:n jäsenmaissa 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, riippumatta muiden maiden päätöksistä. 
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Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja UNEP perustavat kansainvälisen 
ilmastopaneelin (IPCC).

Direktiivi suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen 
rajoittamisesta. Sen tarkoituksena on vähentää happosateita, maanpinnan tason 

otsonipitoisuuksia sekä hiukkaspäästöjä suurista polttolaitoksista eri puolilla Eurooppaa.
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Euroopan yhtenäisasiakirja sisällyttää 
ympäristönsuojelun Rooman sopimukseen: EU:n 

ympäristöpolitiikan käännekohta.

Brundtlandin komission raportti Yhteinen tulevaisuutemme 
määrittää kestäväksi kehitykseksi «kehityksen muodon, 

joka vastaa nykyisiin tarpeisiimme vaarantamatta tulevien 
sukupolvien kykyä vastata omiinsa».

Maailman väkiluku ylittää 5 miljardin rajan.


