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Het beleid van de Europese Unie inzake de bescherming van
het milieu en de natuurlijke hulpbronnen is sedert de jaren
tachtig steeds belangrijker geworden. Dit komt omdat de
dreiging die van de beschadiging van het milieu en de 
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen uitgaat, bij lange
na nog niet onder controle is. Gelukkig is bij velen het
bewustzijn gegroeid van de gevaren die op de loer liggen en
gaan er stemmen op om op nationaal en vooral Europees
niveau meer te doen voor de bescherming van het milieu.

Een en ander heeft ertoe geleid dat het gamma van 
instrumenten waarover wij voor het voeren van milieubeleid
beschikken — en dat gaat van wetgeving tot financierings-
instrumenten — enorm is toegenomen. Zo heeft het Verdrag
van Amsterdam het beginsel van duurzame ontwikkeling en
een hoog niveau van milieubescherming tot een van de 
topprioriteiten gemaakt (artikel 2). Ons beleid is ook 
meeromvattend en meer gediversifieerd geworden; het
bestrijkt thans alle sectoren van de samenleving en omvat 
een breed scala van instrumenten.

Enkele onderwerpen zijn voor vele Europese burgers van 
bijzonder belang. Eén daarvan is de kwaliteit van de lucht.
Dat is tevens een van de gebieden waarop Europa de laatste
jaren bijzonder actief is geworden. De Europese Commissie
heeft gestreefd naar het ontwikkelen van een alomvattende
strategie. Zij vraagt de lidstaten de nieuwe richtlijnen over de
luchtkwaliteit, met langetermijnkwaliteitsdoelstellingen, in
nationaal recht om te zetten en ten uitvoer te leggen. Maar
het is ook onze eigen verantwoordelijkheid om dit probleem
aan te pakken, namelijk door ons dagelijks gedrag te 
veranderen. Laten we die auto maar eens in de garage staan
en gaan wandelen, fietsen of gebruik maken van het 
openbaar vervoer wanneer dat maar mogelijk is! Alleen op
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die manier zal het in onze steden weer aangenaam wonen
worden.

Waarschijnlijk wordt de luchtkwaliteit net als de beschik-
baarheid van kapitaal, arbeidskrachten en vervoers-
infrastructuur een doorslaggevende factor voor de vraag
waar investeringen zullen worden gedaan en derhalve voor
de economische groei van een regio. De manier waarop 
niet alleen steden maar ook ondernemingen hun transport
organiseren, zal zonder enige twijfel een van de grootste 
prioriteiten van de komende jaren worden.

Hoe moeten de burgers over de luchtkwaliteit worden 
geïnformeerd? In de Europese wetgeving zijn nauwkeurige
verplichtingen vastgelegd met betrekking tot de voorlichting
van het publiek bij gevallen van ernstige verontreiniging,
zoals de te hoge ozonconcentraties van de afgelopen jaren.
Ieder van ons heeft het recht van de nationale en de 
plaatselijke autoriteiten te verlangen dat zij in actie komen
om de kwaliteit van onze lucht te verbeteren.

In deze brochure gaat het om een Europese strategie voor de
luchtkwaliteit. De bedoeling is de lokale en de regionale 
spelers, de NGO’s, de beleidsmakers op alle niveaus, de 
sociale partners en de consumenten, alsook de gewone 
burgers te informeren. Wij hopen tevens dat deze informatie
u ideeën aanreikt over de vraag hoe u uw eigen bijdrage kan
leveren aan de oplossing van de milieuproblemen.



Voor onze eigen gezondheid en die van ons milieu hebben wij
allen een goede luchtkwaliteit nodig. Maar in de laatste paar
jaren hebben velen van ons krantenkoppen gelezen over de
gevaarlijke effecten van emissies in de lucht als gevolg van
menselijke activiteiten, bijvoorbeeld:

„Meer en meer kinderen met astma”,
„Gat in de ozonlaag wordt steeds groter”,
„Bossen sterven door zure regen”,
„Meer stormen én meer droogte in de toekomst”.

De concrete actie die reeds op verschillende niveaus — inter-
nationaal, Europees, nationaal en plaatselijk — is ondernomen,
heeft weliswaar geholpen, maar er valt nog veel meer te doen.

Klimaatverandering

Er zijn altijd natuurlijke schommelingen in het klimaat op
aarde geweest. Maar de laatste tijd hebben er veranderingen
plaatsgevonden die, naar algemeen wordt aangenomen,
voortvloeien uit activiteiten van de mens. Het wereldwijde
opwarmingsproces is te wijten aan het vrijkomen van grotere
hoeveelheden zogeheten broeikasgassen, die invloed hebben
op de mate waarin de aardatmosfeer de zonnestraling
absorbeert en doorgeeft.

Hoofdoorzaken:

∑• koolstofdioxide (CO2), afkomstig van energieverbruik, 
vervoer, industriële processen, ontbossing;

∑• methaan (CH4), afkomstig van energieproductie en 
-verbruik, bepaalde soorten landbouw, stortplaatsen;

∑• stikstofoxide (N2O), afkomstig van grondbemesting, 
verbranding van biomassa en fossiele brandstoffen;

∑• chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s), afkomstig van de 
industrie, koelkasten, spuitbussen.
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Lucht in Europa:
waar gaat het 

precies om?



Voornaamste gevolgen:

• stijging van de zeespiegel;

• meer extreme weersomstandigheden zoals overstromingen,
stormen en droogte.

Afbraak van de ozonlaag

De ozonlaag, die de aarde tegen de schadelijke ultraviolette 
straling beschermt, is de laatste 25 jaar steeds dunner 
geworden. Boven Antarctica is de ozonlaag zo ernstig 
beschadigd dat een gat is ontstaan dat geleidelijk groter wordt.

Hoofdoorzaken:

∑• chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en in mindere mate
hydrochloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s), afkomstig van
koelkasten, piepschuim, spuitbussen en oplosmiddelen;

∑• methylbromide, afkomstig van grondontsmetting 
in de landbouw en van verbranding van biomassa.

Voornaamste gevolgen:

∑• huidkanker bij de mens;

∑• aantasting van mariene ecosystemen.

Verzuring

Verzurende stoffen die op de bodem en in het water 
neerslaan, kunnen voor bepaalde planten- en diersoorten
ernstige gevolgen hebben. Vele van deze stoffen komen voort
uit industriële activiteiten van de mens en worden, voordat zij
neerslaan, door de wind duizenden kilometers meegevoerd.
De zure neerslag ligt momenteel in vele ecosystemen duidelijk
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boven de tolerantieniveaus. Zo is bijvoorbeeld 20 % van de
Scandinavische bossen en meren dood en is nog eens 30 %
ernstig aangetast, meestal door verontreiniging uit andere
landen.

Hoofdoorzaken:

∑• zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx), afkomstig 
van verbranding van fossiele brandstoffen;

∑• ammoniak (NH3), afkomstig van de landbouw.

Voornaamste gevolgen:

∑• planten en vissen sterven omdat zij niet in de zuurdere
omgeving kunnen overleven;

∑• aantasting van bouwmaterialen;

∑• verontreinigende stoffen, zoals zware metalen en nitraten,
komen gemakkelijker in het grondwater terecht.

Problemen zoals de opwarming van de aarde, de aantasting
van de ozonlaag en de verzuring zijn zeer zorgwekkend, maar
kunnen de indruk wekken ver van ons bed te zijn. Voor vele
gezondheidsdeskundigen, beleidsmakers en gewone burgers
is het verband tussen slechte luchtkwaliteit en de menselijke
gezondheid van veel directer belang. Luchtverontreiniging is
een probleem, vooral in onze steden.

In de stedelijke gebieden is het grootste deel van onze 
industrie en ons verkeer geconcentreerd; er woont bijna 80 %
van de Europese bevolking. Door de maatregelen die de 
afgelopen 30 jaar zijn genomen om de ergste verontreiniging
van de lucht door de industrie in de Europese steden te

Luchtkwaliteit 
in de steden



bestrijden, is de situatie sterk verbeterd. Maar de enorme
groei van het autogebruik in dezelfde periode leidt ertoe dat
de slechte luchtkwaliteit als gevolg van de uitlaatgassen van
auto’s nog steeds een ernstig probleem voor de gezondheid
van de mens vormt.
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Verontreinigende stof Voornaamste bron Belangrijkste gezondheidseffecten

Benzeen Auto’s Kanker
Chemische industrie Aantasting van het centrale zenuwstelsel

Zware metalen Industriële processen Kanker
(bv. arsenicum, cadmium, Energieproductie Spijsverteringsproblemen
lood, kwik en nikkel) Auto’s Aantasting van het zenuwstelsel

Stikstofdioxide Auto’s Ziekten van de ademhalingswegen
Andere verbrandingsprocessen Aantasting van het longweefsel

Ozon Omzetting onder invloed van zonlicht Ademhalingsproblemen
van (van het verkeer afkomstige)  Vermindering van de longfunctie
stikstofoxiden en vluchtige  Verergering van astma
organische verbindingen Irritatie van ogen en neus

Minder weerstand tegen infecties

Stofdeeltjes Verbranding van brandstoffen –  Kanker
bv. dieselolie en hout Hartproblemen
Industrie Ziekten van de ademhalingswegen
Landbouw – bv. ploegen en  Stijging risico kindersterfte
afbranden van akkers
Secundaire chemische reacties

Zwaveldioxide Verbrandingsprocessen Ademhalingsproblemen

Bron: Europese Commissie: Schone lucht voor de steden in Europa, 1997.

Tabel 1

Luchtverontreiniging en volksgezondheid

Verkeer en luchtverontreiniging

Vandaag de dag reizen wij meer en verder met alle soorten
vervoer, maar vooral met de eigen auto. Voor bijna elke acht
van de tien kilometer die in de Europese Unie wordt afgelegd,
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wordt de auto gebruikt. De helft van alle autoritten is 
korter dan zes kilometer.

De toename van het autoverkeer is een gevolg van onder meer:

• ruimtelijke ordening — de planmatige scheiding van wonen,
werken, winkelen en recreatie dwingt ons de auto te nemen
daar ander vervoer niet beschikbaar of niet erg praktisch is;

• grotere steden — door deze manier van plannen zijn de 
steden uitgedijd. Velen van ons wonen in voorsteden. De af
te leggen afstanden zijn groter. Het organiseren van goed
openbaar vervoer naar deze gebieden is bijzonder duur;

• meer investeringen, zowel binnen als buiten de steden, 
in wegen dan in openbaar vervoer;

• de reële kosten van het autorijden — deze zijn ten opzichte
van de algemene kosten van levensonderhoud gedaald en
zullen nog verder dalen, hetgeen betekent dat wij vaker en
verder kunnen rijden. Daar wij over het algemeen welvarender
zijn dan vijfentwintig jaar geleden, kunnen velen zich een
tweede en een derde auto veroorloven;

• de autocultuur — ook al gebruiken wij meer en meer alle
vormen van vervoer, aan het bezit en het gebruik van een
auto is nog altijd een zekere status verbonden.

Gezien die enorme groei van het autoverkeer is het niet 
verwonderlijk dat onze steden met congestie- en vervuilings-
problemen te kampen hebben. In de tijd van paard en wagen
kon men zich in onze steden sneller verplaatsen dan tegen-
woordig op het spitsuur — niet bepaald de vrijheid en snelheid
van verplaatsing die wij nastreven! En ofschoon de automotoren
elk voor zich tegenwoordig schoner zijn dan voorheen, is de
winst van het terugdringen van de emissies per auto weer
tenietgedaan doordat meer auto’s meer kilometers rijden.

Grafiek 1

Personenvervoer (miljard 
passagierskilometer) en modale 
uitsplitsing ( % van alle afgelegde
kilometers), EU-15, 1970-1994

Bron: Europese Commissie (DG Vervoer, Eurostat).

LEGENDE

= auto

= bus

= treinverkeer

= luchtverkeer
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Wat doet de
Europese Unie 

hieraan?

De luchtverontreiniging is een probleem dat ons allen raakt. En
wij hebben allemaal een taak bij het zoeken naar oplossingen. De
Europese Unie levert haar bijdrage op een groot aantal niveaus.

Op internationaal niveau
Luchtverontreiniging trekt zich niets aan van nationale 
grenzen en kan soms het best op internationaal niveau worden
aangepakt. De EU-acties bestrijken de volgende gebieden:

Klimaatverandering
Op de internationale milieutop in Kyoto van december 1997 
is overeengekomen dat de industrielanden hun uitstoot van
broeikasgassen met 5,2 % zullen verminderen. De EU heeft
toegezegd haar emissies met 8 % te verminderen.

Aantasting van de ozonlaag
De EU-doelstellingen voor 1996 betreffende de uitbanning 
van CFK’s zijn gehaald. Met de doelstelling om in 2004 het
niveau van de HCFK’s met 35 % te verminderen, gevolgd 
door een totaalverbod in 2030, verloopt alles volgens plan.

Verzuring
De EU heeft voor het geheel voldaan aan de vereisten van de
protocollen inzake verzurende stoffen die deel uitmaken 
van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.

Op Europees niveau
Op internationaal niveau kan de EU andere landen alleen
maar overtuigen en aanmoedigen om maatregelen te nemen.
Maar binnen Europa kan de Europese Commissie nieuwe 
wetgeving voorstellen die in de wetten van de lidstaten moet
worden opgenomen. Via de wetgeving is grote vooruitgang
geboekt bij het aanpakken van verontreinigende stoffen,
zoals zwaveldioxide, lood en CFK’s.
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De Europese Commissie beseft evenwel goed dat wetgeving alleen
niet voldoende is en via een heel gamma andere instrumenten
helpt zij de lidstaten hun luchtkwaliteit te verbeteren door:

• het aangaan van convenanten met het bedrijfsleven;

• het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek 
en technologische ontwikkeling;

• het verlenen van bijstand aan sectorale planning 
en ruimtelijke ordening;

• het verbeteren van de kwaliteit en de hoeveelheid van de
milieugegevens;

• het nagaan van alternatieve fiscale maatregelen ter 
bevordering van duurzame ontwikkeling;

• het ondersteunen van voorlichting van het publiek 
en onderwijscampagnes;

• het bevorderen van beroepsopleiding en -scholing;

• het verlenen van financiële bijstand.

Op het niveau van de steden

De nieuwe kaderrichtlijn inzake het beheer van de luchtkwaliteit
in stedelijke gebieden is een hoeksteen van de EG-strategie
voor een betere luchtkwaliteit. Daarin worden aan de steden
strenge eisen gesteld inzake het toezicht op een aantal veront-
reinigende stoffen. De steden wordt tevens de verplichting
opgelegd actieplannen op te stellen teneinde op korte en
lange termijn de luchtverontreiniging te bestrijden. De kader-
richtlijn biedt de stedelijke bestuurders een belangrijke optie,
namelijk het recht om activiteiten — waaronder het autoverkeer
— stil te leggen wanneer het gevaar bestaat dat de grenswaarden
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Kader 1

Een keur van EU-maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

• Invoering van een richtlijn inzake
milieueffectrapportage voor 
ruimtelijkeordeningsprojecten.

• Aanneming van een nieuwe 
kaderrichtlijn inzake luchtkwaliteit
en plannen voor zogeheten 
„dochterrichtlijnen”.

• Aanscherping van de wetgeving
inzake uitlaatgassen van auto’s, de
samenstelling van motorbrandstoffen
en een verlaging van het geluids-
niveau. Convenant met de oliesector
en de auto-industrie teneinde
schadelijke emissies te verminderen.

• Bevordering van goede gedragswijzen
inzake duurzaam vervoer. Zo steunt
de Europese Commissie bijvoorbeeld
het netwerk van autoloze steden, dat
momenteel 60 leden telt, waaronder
Amsterdam, Barcelona, Kopenhagen
en Palermo. Zij heeft werkgroepen
ingesteld voor beroepsvervoer,
openbaar vervoer, gezamenlijk
gebruik van auto’s (carsharing) 
en carpooling, rekeningrijden,
forenzenverkeer, minder 
verontreinigende stadsvoertuigen,
fietsen en wandelen. Ook steunt de
Europese Commissie Eltis — Europees
informatiesysteem voor plaatselijk

vervoer — een on-linedatabase 
inzake goede gedragswijzen.

• Evaluatie en ontwikkeling van 
nieuwe technologieën, met 
inbegrip van rekeningrijden en 
routegeleidingssystemen voor de
gehele EU.

• Bevordering van de fiets als 
vervoermiddel, bijvoorbeeld via 
het ∑„Eurovelo”-programma met het
geplande trans-Europese netwerk
van fietspaden.

Successen uit het
verleden — Hoop
voor de toekomst

worden overschreden. Voorlichting is een belangrijke vereiste
van de kaderrichtlijn. Wanneer de normen inzake luchtkwaliteit
worden overschreden, moeten de steden hun plannen 
bekendmaken om verbetering in de situatie te brengen.

Ofschoon de problematiek van de luchtkwaliteit zorgwekkend
blijft, vooral in de steden als gevolg van het toegenomen
autoverkeer, vertoont het beeld niet alleen kommer en kwel.
Er zijn wel degelijk successen geboekt en hun aantal groeit
nog steeds.

Als onderdeel van de internationale inspanningen om te
komen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen,
heeft de EU in 1996 een strategie aangenomen inzake het



13

terugdringen van de CO2-emissies van nieuwe personen-
auto’s. In het kader van die strategie heeft de Commissie 
op basis van vrijwilligheid een convenant met de Europese 
autofabrikanten gesloten waarbij de bedrijfstak de 
verplichting op zich heeft genomen om de gemiddelde 
CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in het komende
decennium met 25 % te verminderen. Als volgende stap 
zullen er nu convenanten met de importeurs worden gesloten.
Als aanvulling op de convenanten met de autofabrikanten
heeft de Europese Commissie een voorlichtingsprogramma
inzake brandstofverbruik voorgesteld, dat de consumenten
objectieve informatie over het brandstofverbruik van 
personenauto’s zal verschaffen.

Vergeleken met de topjaren is de jaarlijkse productie van
stoffen die de ozonlaag aantasten met 80 à 90 % gedaald.

De uitstoot van zwaveldioxide in Europa is tussen 1980 en 1995
met 50 % verminderd.

De kortgeleden in verschillende Europese steden in gebruik
genomen nieuwe openbaarvervoersystemen hebben door hun
hoge dienstverlenings- en kwaliteitsniveau, in combinatie
met maatregelen tot ontmoediging van het autogebruik, een
groeiend aandeel van passagiers aangetrokken.

Vele steden hebben hun centra autovrij gemaakt, waardoor zij
veiligere, schonere en aangenamere plaatsen zijn geworden
om te wonen, te werken, te winkelen en zich te ontspannen.

Terwijl planologen en politici veelal hun aandacht blijven
richten op de behoeften van het autoverkeer, groeit alom het
besef dat voor vervoer in de stad de fiets een reëel alternatief
is. Voorbeelden van nieuwe fietspadennetten in steden zijn er
van Volos in Griekenland tot Dublin in Ierland.
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Wat kan ieder van
ons doen?

Enkele oplossingen voor onze luchtkwaliteitsproblemen zijn te
vinden in nieuwe technologieën. Maar technologie alleen is
niet voldoende. Wij moeten alle opties nagaan die voor ons
openstaan bij het kiezen van de manier waarop wij plannen,
reizen en leven. Wij, met ons allen, wij kunnen het verschil
uitmaken!

Als gewone burger

1. Denk eens goed na voordat u met de wagen op stap gaat!
Denk aan de voordelen van andere vervoerwijzen, zoals
daar zijn:

• meer veiligheid,
• minder files,
• beter voor de gezondheid,
• besparing van tijd,
• besparing van geld.

2. Mocht u dan toch besluiten de auto te nemen, kunt u dan
niet met iemand samen rijden? Vele werkgevers hebben
regelingen voor carpooling en carsharing. En houd uw auto
in goede conditie, want een auto waarvan motor, banden
en filters in orde zijn, produceert minder uitlaatgassen en
kost u minder!

3. Koop „groen”: profiteer bijvoorbeeld, wanneer u een 
nieuwe wagen koopt, van de Europese etiketteringsregeling
voor auto’s inzake koolstofdioxide (die in 2001 van kracht
moet worden) om een minder verontreinigend voertuig 
te kopen.

4. Laat uw gemeentebestuur merken dat u achter maatregelen
staat ter verbetering van de faciliteiten voor openbaar 
vervoer, voor fietsers en voetgangers. Wijs het erop wat er
gedaan wordt in andere plaatsen die u hebt bezocht!
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Als werkgever

Files benadelen het bedrijfsleven; zij kosten in Europa naar
schatting jaarlijks 120 miljard euro (of 2 % van het Europese
BBP). Uw bedrijf wordt beslist niet beter van al die drukte op de
wegen. Als werkgever kunt u een scala van maatregelen nemen.

1. Overleg samen met andere bedrijven uit uw omgeving 
over het gezamenlijk vervoeren van grondstoffen 
en eindproducten. Op die manier kunt u zowel kosten 
uitsparen als het milieu ontzien!

2. Zet samen met uw gemeentebestuur of met andere bedrijven
een „forenzenplan” op om uw personeel aan te moedigen niet
met de auto naar het werk te komen, maar gebruik te maken
van alternatieve vervoerwijzen. U kunt bijvoorbeeld uw 
werknemers aanmoedigen om samen naar het werk te komen,
auto’s samen te gebruiken (carsharing) of te carpoolen. U kunt
kaarten voor het openbaar vervoer aanbieden of een minibus
laten rijden om personeelsleden op centrale punten op te
halen, of de faciliteiten voor fietsers in uw bedrijf verbeteren.

3. Licht eens uw ondernemingsbeleid inzake bedrijfswagens
door: moeten echt zoveel mensen een wagen van de zaak
gebruiken?

Als lokaal bestuurder

Hetzelfde ontwikkelingspatroon — concentratie van woningen,
industrie en verkeer — dat heeft geleid tot de luchtveront-
reiniging in de steden, biedt ook een kans om deze problemen
op een geïntegreerde en uit kostenoogpunt doelmatige manier
aan te pakken. Bovendien is het zo dat, in deze tijd van
globalisering, een toegankelijke stad met een aangenaam en
gezond milieu voor investeerders van buiten net zo goed
aantrekkelijk is als voor uw eigen burgers. Hier spelen enkele
belangrijke overwegingen.
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1. Plan uw stad zodanig dat de mensen niet zo vaak en zo 
ver hoeven te reizen. Concentreer nieuwe ontwikkelingen
binnen de stad (en niet aan de rand) en bij knooppunten
van openbaar vervoer (trein- en metrostations, tram- en 
bushaltes). Meng de verschillende functies — wonen, 
werken, winkelen en recreatie.

2. Beperk in bepaalde zones de toegang voor auto’s, alsook
het parkeren.

3. Ga partnerschappen met plaatselijke bedrijven aan om 
hen bij te staan bij het opstellen van forenzenplannen en 
het uitdokteren van alternatieve systemen voor het 
goederentransport.

4. Investeer in openbaar vervoer om er zeker van te zijn dat
dit van goede kwaliteit is en frequent, betrouwbaar, stipt,
veilig en schoon, maar ook weer niet duur. Zorg voor 
overstapplaatsen waar de passagiers gemakkelijk en snel
kunnen overstappen op een andere vervoerwijze (bv. auto/
tram, tram/bus). Bevorder het openbaar vervoer door voor
bussen eigen rijstroken te reserveren, voorrang bij ver-
keerslichten te geven en toegang te verlenen tot zones
waar het autoverkeer aan beperkingen onderhevig is.

5. Zorg ervoor dat voetgangers en fietsers zich veilig door uw
stad kunnen verplaatsen. Zorg voor autovrije zones, veilige
oversteekplaatsen, fietspaden en fietsenstallingen.

6. Organiseer voorlichtingscampagnes om burgers en onder-
nemers ertoe aan te sporen minder de auto te gebruiken.

7. Wissel informatie uit met andere steden in Europa — vele
zijn of waren in dezelfde situatie. U hoeft het wiel niet
opnieuw uit te vinden.
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Nadere informatie en bestelformulier

Directoraat-generaal Milieu is de afdeling van de Europese
Commissie die verantwoordelijk is voor milieuzaken, civiele
bescherming en nucleaire veiligheid. De eenheden die in 
eerste linie verantwoordelijk zijn voor de in deze brochure
besproken punten zijn:

Eenheid D.3 Luchtkwaliteit, stedelijk milieu, lawaai en vervoer
Eenheid A.2 Klimaatverandering

DG Milieu brengt regelmatig verslagen en andere publicaties
uit die het gehele spectrum van de milieuproblematiek
bestrijken. Als u meer informatie wilt hebben over het optreden
van de Europese Unie ter verbetering van onze luchtkwaliteit,
kunt u het aangehechte bestelformulier invullen en opsturen
of faxen naar:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Milieu
Eenheid 5 Voorlichting en communicatie
Wetstraat 200
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int

Europese informatie over het milieu is ook on line
beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment

Andere nuttige informatiebronnen:

Europees Milieuagentschap

Kongens Nytorv 6
DK-1050 Kopenhagen K
Fax (45) 33 36 71 99
eea@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int

Eurostat Datashop

Etterbeeksesteenweg 13
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 295 01 25
datashop.brussels@eurostat.cec.be
http://europa.eu.int/eurostat.html



Goede gedragswijzen in duurzaam
stadsbeheer

http://europa.eu.int/comm/urban

ELTIS

(Europees informatiesysteem 
plaatselijk vervoer)
POLIS
p/a Eurocities
De Meeûssquare 18
B-1050 Brussel
Tel. (32-2) 552 08 52
Fax (32-2) 552 08 61
eltis@pophost.eunet.be
http://www.eltis.org

EPOMM

(Europees platform voor 
mobiliteitsbeheer)
Contactpersoon bij DG VII: Marcel
Rommerts
Tel. (32-2) 295 53 34

Autovrije steden

De Meeûssquare 18
B-1050 Brussel
Fax (32-2) 552 08 89
cfc@eurocities.be
http://www.carfree.com

Campagne 
„Duurzame Europese steden”

Trierstraat 49-51
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 230 53 51
Fax (32-2) 230 88 50
campaign.office@skynet.be

Energie-Cités

2, chemin de Palente
F-25000 Besançon
Tel. (33) 381 65 36 80
Fax (33) 381 50 73 51
*@energie-cites.org
http://www.ergie-cites.org

UITP

(Internationale Unie van het
Openbaar Vervoer)
Herman Debrouxlaan 17
B-1160 Brussel
Tel. (32-2) 673 61 00
Fax (32-2) 660 10 72
administration@uitp.com

Vervoer en Milieu

Waterloolaan 34
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 502 99 09
Fax (32-2) 502 99 08

European Cyclists’ Federation

(Europese Wielrijdersbond)
Broquevillelaan 158 (b3)
B-1200 Brussel
Fax (32-2) 762 30 03

European Car Sharing

Manteuffelstr. 40
D-10997 Berlin
Tel. (49-30) 611 90 25
Fax (49-30) 611 37 27
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Bestelformulier

Gelieve mij de recentste EU-documentatie toe te zenden over:

❐ Luchtkwaliteit ❐ Water ❐ Afvalstoffen ❐ Groene banen

Gelieve uw twee voorkeurtalen aan te duiden. Wij zenden u de informatie toe in de talen   
die beschikbaar zijn.

Naam:

Onderneming/organisatie:

Adres:

Stad/Gemeente: Postcode: Land:

Opsturen of faxen naar:

Europese Commissie
DG Milieu Documentatiecentrum
TRMF 0/50
Wetstraat 200
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int

✃


