
Neišsisklaidantis smogas sukelia 
tūkstančių žmonių mirtį 

Londone, todėl priimamas 
naujas Švaraus oro aktas.

Jacques’as Cousteau ir 
Monako princas Rainier III viešai 

pasipriešina Prancūzijos pasiūlymui 
išmesti radioaktyvias atliekas į 

Viduržemio jūrą, tad šio ketinimo 
buvo atsisakyta.
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Įkurtas Pasaulio laukinės 
gamtos fondas. 
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Rachelės Carson knyga Tykusis 
pavasaris, aprašanti pesticidų 

žalą aplinkai, paskatina žaliųjų 
judėjimo atsiradimą Vakaruose. 
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Pasirašytas Berno susitarimas, 
skirtas apsaugoti Reino upę, 

yra pirmas žingsnis vystant 
tarptautinį bendradarbiavimą 

vandens apsaugos srityje. 

Tarptautinė gamtos išsaugojimo sąjunga 
(IUCN) priima nutarimą apriboti nykstančių 

laukinių faunos ir fl oros rūšių tarptautinę 
prekybą, 1975 m. virtusį CITES konvencija.1
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Direktyva dėl pavojingų medžiagų 
klasifi kavimo, pakavimo ir 
žymėjimo etiketėmis yra 

pirmasis Europos teisės aktas, 
susijęs su aplinkos apsauga.
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Atsitiktinai nutekėjus endosulfano insekticidui, 
užteršiama daugiau nei 600 km Reino upės ir 

žūsta per 20 milijonų žuvų.1
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DIDĖJANTIS SĄMONINGUMAS

Įkuriama „Greenpeace“ 

organizacija.
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Per pirmąją Jungtinių Tautų konferenciją Stokholme 
apie žmonių aplinką yra pradedama JT aplinkos 

programa (UNEP).

Paryžiaus viršūnių susitikimo raginimas imtis 
aplinkosaugos veiksmų sąlygojo Europos Komisijos Aplinkos 

ir vartotojų apsaugos direktorato įkūrimą 1973 m. ir pirmos 
Europos aplinkos veiksmų programos parengimą.1
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Septynios Baltijos pajūrio valstybės pasirašo Helsinkio 
konvenciją, pagal kurią pirmą kartą visi taršos šaltiniai 

visoje jūroje tapo teisiškai pavaldūs vienai konvencijai. 

Mokslininkai F. Sherwoodas Rowlandas ir Mario Molina pirmą 
kartą iškėlė teiginį, kad chlorofl uorometanai (CFCs) kenkia 

ozono sluoksniui.

Pasaulio  gyventojų skaičius pasiekia 4 milijardus.
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IŠŠŪKIŲ KUPINA ATEITIS...

PIRMIEJI ATGARSIAI

REALŪS PASIEKIMAI

50 METŲ SAUGOMA EUROPOS APLINKA

Pagrindų direktyva dėl atliekų 
skatina atliekų atsiradimo prevenciją, 

perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą.1
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Seveso mieste, Italijoje, atsitiktinai į aplinką patekę dioksinai paskatino priimti 
I Seveso direktyvą (1982 m.) ir II Seveso direktyvą (1996 m.), kurių tikslas 

– apsaugoti nuo rimtų nelaimingų atsitikimų su pavojingomis medžiagomis.

Maudyklių vandens direktyva: pirmasis teisės aktas, apsaugantis tiek 
besimaudančiuosius nuo pavojaus sveikatai, tiek aplinką; pataisyta 2006 m.
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Paskelbiama Barselonos konvencija, 
siekiant sumažinti taršą ir apsaugoti 

jūros aplinką Viduržemio jūroje.1
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Naftos tanklaivis Amoco Cadiz išlieja 
68 milijonus galonų naftos prie 

Prancūzijos pakrantės. 1
9
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Radioaktyviųjų medžiagų nutekėjimas Trijų mylių salos atominėje 
elektrinėje sukelia abejones dėl atominės energijos ateities.

Pasaulio meteorologijos organizacija remia pirmą 
Pasaulio klimato konferenciją. 

Laukinių paukščių išsaugojimo direktyva yra pirmas žymesnis 
Europos gamtos išsaugojimo įstatymas. 1
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Direktyva, nustatanti minimalius 
geriamojo vandens kokybės ir kontrolės 

standartus; atnaujinta 1998 m.
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JT konvencija dėl Jūrų teisės nustato aplinkos standartus 
visiems pasaulio vandenynams ir jūroms. 
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Įsigalioja JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų 
pernašų konvencija, skirta mažinti oro teršalų 

pernešimui per valstybių sienas. 1
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JK mokslininkas Josephas Farmanas atranda 
„ozono skylę“ virš Antarktidos, todėl 1987 m. 

priimamas Monrealio protokolas, kuriame 
numatyta nutraukti chlorofl uorometanų 

(CFC) gamybą iki 2000 m. 1
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Ukrainoje sprogsta Černobylio atominės 
elektrinės reaktorius ir radioaktyvūs teršalai 

pasklinda tūkstančius kilometrų. 
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Bazelio konvencija nustato taisykles, apribojančias 
pavojingų atliekų atsiradimą ir kontroliuojančias jų 

tarptautinį pervežimą.
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JT perspėja dėl pavojų pasaulinei 
temperatūrai pakilus 2oC iki 2025 m., ir 

rekomenduoja visame pasaulyje sumažinti 
CO

2
 išmetimą.

Priimtos dvi direktyvos, apribojančios genetiškai 
modifi kuotų organizmų (GMO) naudojimą ir 

sąmoningą kūrimą; pataisytos 2001 m.
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 Bendrijos teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti 
vandenis nuo nitratų taršos, kurią sukelia žemės ūkio 

trąšos, miestų nuotekų vandens apdorojimas ir 
pavojingos medžiagos. 
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JT konferencija dėl aplinkos ir plėtros (Rio Žemės viršūnių susitikimas) suderina
- Darbotvarkę 21, išsamų veiksmų planą tvariai plėtrai, 

- Pagrindų konvenciją dėl klimato kaitos (UNFCCC), 
- Konvenciją dėl biologinės įvairovės (CBD) ir Pareiškimą dėl miškų principų,

- Rio principus: 20 / 25 gaires skatinti tvarumą.

Direktyva dėl natūralių buveinių, laukinės faunos ir fl oros išsaugojimo: 
pagrindas – kartu su Laukinių paukščių direktyva – „Natura 2000“ tinklui.
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Mastrichto sutartis suteikia ES politikai 
įgaliojimus dėl aplinkos apsaugos veiksmų.1
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Europos aplinkos apsaugos agentūra (EEA) pradeda darbą 
Kopenhagoje ir paskelbia pirmą visos Europos apžvalgą apie 

aplinkos būklę 1995 m. 

Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų yra orientuota į 
surinkimą ir utilizavimą.
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JT tvarios plėtros komisija įkuria 
tarpvyriausybinę grupę spręsti miškų 

klausimus (dabar JT forumas dėl miškų), 
kad spręstų miškų  naikinimo problemą.
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  Direktyva dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo siekia 
pagerinti oro kokybę Europoje.

  Direktyva dėl integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (IPPC) 
siekia sumažinti taršą iš pramonės šaltinių.
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Priimtas Kioto protokolas, nustatantis šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo apribojimus išsivysčiusioms šalims iki 2012 m.; tampa 

teisiškai įpareigojančiu nuo 2005 m.
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Šilčiausi metai per visą temperatūros stebėjimo laikotarpį, pasaulinė vidutinė paviršiaus temperatūra siekia 14,52°C.

 Orhuso konvencija dėl teisės susipažinti su informacija, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkos klausimais pirmą kartą susieja aplinkos ir žmogaus teises.

ES Miškų strategija palaiko tvarų miškų valdymą.

   Tarptautinė komisija apsaugoti Dunojaus upę (ICPDR) yra įkurta tam, kad įgyvendintų Dunojaus 
konvenciją ir apsaugotų ilgiausią Europos upę.

Roterdamo konvencija dėl išankstinio informuoto sutikimo procedūros įgyvendinimo.
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Amsterdamo sutartis aplinkosaugos politiką 
paverčia pagrindiniu ES politiniu tikslu.

Naftos tanklaivis Erika sudūžta ir išlieja nuodingas chemines medžiagas į 
Prancūzijos pakrantę.

Direktyva sprendžia žalos aplinkai problemas dėl užkastų atliekų vietų.

Pasaulio gyventojų skaičius pasiekia 6 milijardus. 1
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Prie Konvencijos dėl biologinės įvairovės yra pridedamas Kartagenos protokolas dėl biologinės saugos, kad 
apsaugotų nuo biologinei įvairovei gresiančio pavojaus, kurį sukelia moderniomis biotechnologijomis 

sukurti gyvi modifi kuoti organizmai.

Vandens pagrindų direktyva siekia įtraukti piliečius į Europos vandenų valymo veiklą iki 2012 m.

   ES teisės aktai dėl atliekų deginimo, kad sumažėtų oro, vandens ir dirvos 
tarša bei pavojus žmonių sveikatai, taip pat dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 

pabrėžiant gamintojų atsakomybę. 
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Europos Komisija paskelbia Biologinės įvairovės veiksmų planą, skirtą išsaugoti gamtos išteklius.

Pradeda veikti programa „Grynas oras Europai“ (CAFE), kuri prisideda prie Teminės oro taršos 
strategijos plėtros.  

Europos Gioteborgo tarybos deklaracija apie Tvarią Europą geresniam pasauliui: 
Europos tvarios plėtros strategija. 2
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Pasaulio viršūnių susitikimas dėl tvarios plėtros Johanesburge, Pietų Afrikoje, nustato siekius: iki 2015 m. per pusę sumažinti 
žmonių, gyvenančių be sanitarinių sąlygų, skaičių ir sumažinti žalą, kurią sukelia cheminių medžiagų gamyba.

 Įvedama Europos mobilumo savaitė ir diena be automobilio.

Naftos tanklaivis Prestige išlieja 77 000 tonų naftos prie Galisijos pakrantės. Priimti teisės aktai dėl dvikorpusių laivų.

Teisės aktai dėl pavojingų medžiagų elektrinėje ir elektroninėje įrangoje siekia spręsti daugėjančių atliekų iš šių šaltinių 
problemą ir priskirti gamintojams daugiau atsakomybės.  
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Reglamentas dėl genetiškai modifi kuotų organizmų susekamumo ir ženklinimo.

Europoje kilusi karščio banga sukelia sveikatos krizę ir pakenkia derliui.

Dėl pietų Europoje siautėjančių miško gaisrų sukuriama „Forest Focus“ sistema.
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ES pradeda Aplinkos apsaugos technologijų veiksmų planą, kad paskatintų ekologines naujoves ir vystymąsi pramonėje.

Prisijungus dešimčiai naujų valstybių narių, geografi škai išplečiama ES aplinkos apsaugos teisės aktų bazė. 

Pradeda galioti Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (POP).

Europos aplinkos agentūra ir Europos Komisija ima kurti puikiai įvertintą Europos teršalų išmetimo registrą (EPER).

ES tinklas INSPIRE (Erdvinės informacijos infrastruktūra Bendrijoje) siekia pagerinti tokių nacionalinių duomenų, kaip palydovų 
nuotraukos, temperatūros ir kritulių įrašai, kokybę. 
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ES prekybos leidimais išmesti teršalus sistema (ES ETS) yra pirma pasaulyje tarptautinė prekybos 
leidimais išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas sistema. 

Karščiausi metai pasaulyje per visą stebėjimo istoriją.

Eurobarometro apklausa rodo, jog beveik devyni iš dešimties piliečių mano, kad politika tokiose srityse, 
kaip ekonomika ar užimtumas, turi atsižvelgti į aplinkos apsaugos veiksnius.
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Formaliai priimamas REACH reglamentas dėl  pramoninių cheminių medžiagų kontrolės. 

Pasiūlytas teisės aktas, įtraukiantis civilinę aviaciją į ES ETS nuo 2011 m., 
kad būtų sumažinta klimato kaita dėl kelionių orlaiviais.

Priimamas ES veiksmų planas Biologinės įvairovės praradimo sustabdymas iki 2010 m. ir vėliau.2
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Įstojus Rumunijai ir Bulgarijai, padidėja ES aplinkos politikos geografi nė apimtis. 

Komisija siūlo naują Europos energetikos politiką, kad būtų įveikta klimato kaita ir sustiprintas energetinis 
saugumas bei konkurencingumas, ir nustato pasaulinį tikslą iki 2020 m. 30 % sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą išsivysčiusiose šalyse. Žengdama pirmą žingsnį į šį tikslą ES įsipareigoja sumažinti savo 
emisiją mažiausiai 20 % nepriklausomai nuo to, ką nuspręs kitos šalys. 
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Pasaulio meteorologijos organizacija ir UNEP įkuria 
Tarpvyriausybinę klimato kaitos grupę (IPCC).

Europos direktyva dėl stambių deginimo įrengimų iškelia tikslą 
sumažinti rūgštinimą, žemės lygmens ozoną ir  kietųjų dalelių 

išmetimą iš stambių deginimo įrengimų visoje Europoje.

1
9

8
8

  Suvestinis Europos aktas įtraukia aplinkos 
apsaugą į Romos sutartį. Tai esminis lūžis ES 

aplinkosaugos politikoje. 

Brundtlando ataskaita Mūsų bendra ateitis apibrėžia tvarią 
plėtrą kaip „plėtros formą, kuri tenkina dabarties poreikius ir 

neblogina ateities kartų galimybių patenkinti savo poreikius“.

Pasaulio gyventojų skaičius pasiekia 5 milijardus.


