
Pastāvīgs smogs nogalina 
tūkstošiem londoniešu, un tiek 

pieņemts likums par tīru gaisu.

Žaks Kusto un Monako princis 
Renjē III publiski pretojas Francijas 

priekšlikumam Vidusjūrā apglabāt 
radioaktīvos atkritumus, un plāns 

tiek noraidīts.
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Tiek izveidots Pasaules 
Dabas fonds. 
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Reičelas Kārsones grāmata „Klusais 
pavasaris” par pesticīdu kaitīgo 
ietekmi uz vidi liek dzimt zaļo 

kustībai rietumos. 
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Tiek parakstīta Bernes konvencija 
par Reinas aizsardzību; tie ir 

pārrobežu sadarbības aizsākumi 
ūdeņu aizsardzības jomā. 

Starptautiskā dabas un dabas resursu 
aizsardzības savienība (IUCN) pieņem 

rezolūciju par savvaļas faunas un 
fl oras apdraudēto sugu starptautiskās 

tirdzniecības ierobežošanu, kas rosina 
pieņemt CITES konvenciju 1975. gadā.1

9
6

3

Direktīva par bīstamu vielu 
klasifi kāciju, iepakošanu un 

marķēšanu ir pirmais Eiropas 
tiesību akts vides jomā. 1
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Nejauša endosulfāna insekticīda noplūde 
piesārņo vairāk nekā 600 km Reinas un 

nogalina vairāk nekā 20 miljonus zivju.1
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IZPRATNES VEIDOŠANĀS

Tiek izveidota organizācija 

Greenpeace.

1
9

7
1

Pirmajā ANO Konferencē par cilvēka vidi (Stokholmā) 
tiek pieņemta ANO Vides programma (UNEP).

Atsaucoties uz Parīzes galotņu sanāksmes aicinājumu 
rīkoties vides jomā, 1973. gadā tiek izveidota Eiropas 

Komisijas Vides un patērētāju tiesību aizsardzības iestāde 
un ieviesta pirmā Eiropas Rīcības programma vides jomā.
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Septiņas Baltijas jūras piekrastes valstis paraksta Helsinku 
konvenciju – pirmo reizi vēsturē visi piesārņojuma avoti 

vienas jūras piekrastē nonāk vienas konvencijas jurisdikcijā. 

Zinātnieki F. Šervuds Roulends un Mario Molina pirmo reizi 
paziņo, ka freoni kaitē ozona slānim.

Pasaules iedzīvotāju skaits sasniedz 4 miljardus.
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NĀKOTNE, PILNA IZAICINĀJUMU....

PIRMIE PASĀKUM

I

TAUSTĀMI SASNIEGUMI

EIROPAS VIDES AIZSARDZĪBAS 50 GADI

Atkritumu pamatdirektīva veicina 
atkritumu veidošanās novēršanu, 

pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.1
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Nejauša dioksīnu noplūde Seveso, Itālijā, rosina pieņemt Seveso I (1982) 
un Seveso II (1996) direktīvas, lai novērstu nelaimes gadījumus, 

kuros iesaistītas bīstamas vielas.

Peldūdeņu direktīva: novatorisks tiesību akts, kas pasargā peldētājus no 
veselības apdraudējuma un aizsargā vidi; tā pārskatīta 2006. gadā.
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Barselonas konvencija, kuras mērķis 
ir mazināt piesārņojumu un aizsargāt 

jūras vidi Vidusjūrā.1
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Naftas tankkuģis Amoco Cadiz nopludina 
68 miljonus galonu naftas Francijas 

piekrastē. 1
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Avārija Three Mile Island kodolspēkstacijā (ASV) rada bažas par 
kodolenerģijas nākotni.

Pasaules meteoroloģijas organizācijas paspārnē notiek pirmā 
Pasaules klimata konference. 

Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību ir pirmais nozīmīgākais 
Eiropas tiesību akts dabas aizsardzības jomā. 1
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Direktīva, ar ko nosaka dzeramā ūdens 
obligātos kvalitātes un kontroles 

standartus – atjaunināta 1998. gadā.
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ANO Jūras tiesību konvencija nosaka vides standartus 
attiecībā uz visiem pasaules okeāniem un jūrām. 
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Stājas spēkā ANO Konvencija par 
robežšķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos 

attālumos, kuras mērķis ir samazināt 
pārrobežu gaisa piesārņojumu. 
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AK zinātnieks J. Fārmans atklāj „ozona 
caurumu” virs Antarktikas; tas rosina 1987. 

gadā pieņemt Monreālas protokolu, kas 
paredz, ka līdz 2000. gadam pilnībā 

jāpārtrauc freonu ražošana. 1
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Ukrainā uzsprāgst Černobiļas kodolreaktors, 
un radioaktīvais piesārņojums pārklāj zemi 

tūkstošiem kilometru attālumā. 

1
9

8
6

1
9

8
7

 Bāzeles konvencija paredz noteikumus bīstamo 
atkritumu veidošanās ierobežošanai un  starptautisko 

pārvadājumu kontrolei.
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ANO brīdina par bīstamību, ja 2oC 
temperatūras pieaugums līdz 2025. gadam 

tiek  pārsniegts, un iesaka visā pasaulē 
samazināt CO

2
 emisijas.

Tiek pieņemtas divas direktīvas, kas ierobežo 
ģenētiski modifi cētu organismu (ĢMO) 

izmantošanu un apzinātu izplatīšanu; tās tiek 
pārskatītas 2001. gadā.
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Kopienas tiesību akti par ūdeņu aizsardzību no 
lauksaimnieciskā mēslojuma izraisīta nitrātu 

piesārņojuma, komunālo notekūdeņu attīrīšanu un 
bīstamām vielām. 
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ANO Vides un attīstības konferencē (Rio Zemes sammitā) panāktās vienošanās:
- Agenda 21, visaptverošs rīcības plāns ilgtpējīgai attīstībai,

- Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC),
- Konvencija par bioloģisko daudzveidību un Mežsaimniecības principu deklarācija,

- Rio principi: 20/25 ilgtspējības veicināšanas pamatnostādnes.

Direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un fl oras aizsardzību:  
kopā ar Putnu direktīvu tā veido pamatu Natura 2000 tīklam.
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Māstrihtas līgums pasākumiem vides jomā 
piešķir ES politikas statusu.1
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Kopenhāgenā darbu sāk Eiropas Vides aģentūra (EVA), 
kas 1995. gadā publicē pirmo pārskatu par Eiropas vidi.

Direktīvā par iepakojumu un izlietoto iepakojumu galvenā 
uzmanība pievērsta savākšanai un reģenerācijai.
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ANO Ilgtspējīgas attīstības komisija 
izveido Valstu Meža ekspertu darba grupu 

(tagad ANO Mežu forumu) cīņai ar mežu 
izciršanu.
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  Direktīva par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību, 
kuras mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā.

  Direktīva par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, lai 
mazinātu piesārņojumu no rūpnieciskiem avotiem.
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Tiek pieņemts Kioto protokols, ieskaitot juridiski saistošu apņemšanos 
industrializētajām valstīm samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 

2012. gadam (protokols stājas spēkā  2005. gadā). 
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Siltākais reģistrētais gads, pasaules vidējā virsmas temperatūra sasniedz 14,52°C.

   Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem pirmo reizi sasaista vides tiesības un cilvēktiesības.

ES Mežu stratēģija ilgspējīgai mežu apsaimniekošanai.

   Tiek izveidota Starptautiskā komisija Donavas upes aizsardzībai (ICPDR), lai īstenotu Donavas 
konvenciju un aizsargātu Eiropas garāko upi.

Roterdamas konvencija par iepriekš norunātas piekrišanas procedūras ieviešanu.
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Līdz ar Amsterdamas Līgumu vides politika 
kļūst var vienu no galvenajiem ES politiskajiem mērķiem.

Naftas tankkuģa Erika avārija rada toksisku ķimikāliju noplūdi Francijas piekrastē.

Direktīva cīņai ar atkritumu poligonu nodarīto kaitējumu videi.

Pasaules iedzīvotāju skaits sasniedz 6 miljardus.
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    Konvencijai par bioloģisko daudzveidību tiek pievienots Kartahenas protokols 
par bioloģisko drošību, lai bioloģisko daudzveidību pasargātu no modernās 

biotehnoloģijas radīto dzīvo modifi cēto organismu draudiem.

Ūdens pamatdirektīvas mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus Eiropas ūdeņu attīrīšanā līdz 2012. gadam.

ES tiesību akti par atkritumu sadedzināšanu, lai samazinātu gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu 
un draudus cilvēku veselībai, un par nolietiem transportlīdzekļiem, uzsverot ražotāju atbildību. 
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Eiropas Komisija publicē Bioloģiskās daudzveidības rīcības plānu dabas resursu saglabāšanai.

  Sāk darboties programma „Tīru gaisu Eiropā” (CAFE), kas sekmē darbu pie Tematiskās 
stratēģijas par gaisa piesārņojumu. 

  Gēteborgas Eiropadomes deklarācija „Ilgtspējīga Eiropa labākai pasaulei:  Eiropas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija”. 2
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Pasaules galotņu sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību (Johannesburgā, Dienvidāfrikā) tiek noteikti šādi mērķi: līdz 2015. gadam uz 
pusi samazināt to cilvēku skaitu, kam nav pieejas kanalizācijai, un cita starpā samazināt ķimikāliju ražošanas radīto kaitējumu.

Tiek rīkota Eiropas mobilitātes nedēļa un Diena bez auto.

   No naftas tankkuģa Prestige Galīcijas piekrastes ūdeņos noplūst 77 000 tonnu naftas. Tiek ieviesti tiesību 
akti par dubultkorpusa tankkuģiem.

   Tiesību akti par bīstamajām vielām elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai cīnītos ar šo iekārtu 
atkritumiem un padarītu ražotājus atbildīgākus. 
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Regula par ĢMO izsekojamību un marķēšanu.

Karstuma vilnis Eiropā izraisa veselības krīzi un iznīcina sējumus.

Dienvideiropā plosās mežu ugunsgrēki; tiek izveidota programma „Forest Focus”.
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ES ievieš Vides tehnoloģiju rīcības plānu, lai rosinātu „zaļas” rūpnieciskās inovācijas un attīstību.

Desmit jaunu dalībvalstu pievienošanās paplašina ES vides tiesību aktu darbības jomu. 

Spēkā stājas Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem.

Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Komisija izveido slaveno Eiropas piesārņojošo vielu emisiju reģistru (EPER).

   ES INSPIRE (Telpiskās informācijas infrastruktūra Kopienā) tīkls, kura mērķis ir uzlabot valstu sniegto datu 
(piem., satelītattēlu, temperatūras un nokrišņu datu) kvalitāti. 
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ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) kļūst par pasaulē 
pirmo starptautisko siltumnīcefekta gāzu emisiju tirdzniecības sistēmu. 

Karstākais gads pasaulē, kopš ieraksti tiek veikti.

Eirobarametra aptauja liecina – gandrīz 9 no 10 iedzīvotājiem uzskata, 
ka ekonomikas un nodarbinātības politikā būtu jāņem vērā vides faktori.
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Ofi ciāli tiek pieņemta REACH regula par rūpniecisko ķimikāliju kontroli. 

Tiek ierosināti tiesību akti par civilās aviācijas iekļaušanu ES ETS no 2011. gada, 
lai mazinātu gaisa pārvadājumu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Tiek pieņemts ES rīcības plāns „Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos līdz 2010. gadam un turpmāk”.2
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Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās tālāk ģeogrāfi ski paplašina ES vides politikas darbības jomu. 

Komisija ierosina jaunu Eiropas enerģētikas politiku, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām un uzlabotu 
energoapgādes drošību un konkurētspēju, un nosaka globālu mērķi – līdz 2020. gadam attīstītajām valstīm 

jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30 %. Kā pirmo soli šī mērķa sasniegšanai ES nolemj samazināt tās 
emisijas par vismaz 20 % attiecīgajā periodā neatkarīgi no tā, ko citas valstis nolemj.  
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Pasaules meteoroloģijas organizācija un UNEP nodibina Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomi (IPCC).

Direktīvas par lielajām sadedzināšanas iekārtām mērķis ir samazināt 
paskābināšanos, piezemes ozonu un daļiņu emisijas no lielām 

sadedzināšanas iekārtām visā Eiropā.
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Vienotais Eiropas akts vides aizsardzību integrē Romas 
Līgumā – tas ir ES vides politikas pagrieziena punkts.

Bruntlandes ziņojumā „Mūsu kopējā nākotne” ilgtspējīga attīstība 
defi nēta kā „attīstības veids, kas apmierina šodienas vajadzības, 
neradot šķēršļus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”.

Pasaules iedzīvotāju skaits sasniedz 5 miljardus.


