Aktivitetsområder
EEA arbejder på:
• at støtte det informationsbehov, der er fastlagt ved EU-lovgivning og international lovgivning om miljøet
• at levere vurderinger af miljøet i Europa og vurderinger af, om miljøpolitikkerne har været effektive
• at forbedre koordineringen og formidlingen af miljødata og -oplysninger på tværs af Europa.

‘En stabil, langsigtet politik
kræver bedre og mere
detaljerede oplysninger. Vi har
gjort store fremskridt i denne
retning, men vi begynder først
nu at se miljøoplysningernes
fulde potentiale. Agenturet
søger at styre teknologien,
navnlig internettet, i nye
retninger for så vidt angår
samspillet med miljøet
gennem det europæiske fælles
miljøinformationssystem
(SEIS).’
Jacqueline McGlade, EEA’s
administrerende direktør

Eionet og andre
EEA‑partnere
Informationerne, som leveres af
EEA, stammer fra en lang række
kilder. Der er etableret et netværk
af nationale miljøinstanser,
som skal samarbejde med
agenturet. Det drejer sig om Det
Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet (Eionet), der
omfatter over 300 institutioner
i hele Europa. EEA har ansvaret
for at udbygge nettet og
koordinere dets aktiviteter. Derfor
arbejder vi tæt sammen med de
nationale knudepunkter, typisk de
nationale miljømyndigheder eller
miljøministerier i medlemslandene.
De har ansvaret for at koordinere
Eionets aktiviteter på nationalt plan.
De vigtigste opgaver for de
nationale knudepunkter er at
udvikle og vedligeholde det
nationale netværk, identificere
nationale informationskilder,
indhente og videreformidle

data og informationer fra
overvågningsprogrammer og
andre aktiviteter, støtte EEA i dets
analyser af de indsamlede data og
medvirke til at formidle agenturets
informationer ud til slutbrugerne i
medlemslandene.
Andre vigtige partnere og
informationskilder for EEA er
europæiske og internationale
organisationer, såsom EuropaKommissionens Statistiske
Kontor (Eurostat) og Det Fælles
Forskningscenter, Organisationen
for Økonomisk Samarbejde
og Udvikling (OECD), De
Forenede Nationers Miljøprogram
(UNEP) og Levnedsmiddel- og
Landbrugsorganisation (FAO) og
Verdenssundhedsorganisationen
(WHO).
EEA arbejder tæt sammen
med disse organisationer om
udarbejdelse af oplysninger og
vurderinger for agenturets kunder
og målgrupper.
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’Det er vort mål, at EEA skal give beslutningstagere og borgere i Europa adgang til rettidig og
relevant information og viden med henblik på at sikre et pålideligt grundlag for miljøpolitikken, give
svar på dagligdagens miljøspørgsmål og sørge for, at miljøtænkning og miljøuddannelse bringes ind i
de generelle beslutningsprocesser.’
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Kontaktoplysninger:
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Fax: +45 33 36 71 99
Tlf.: +45 33 36 71 00
Websted: eea.europa.eu

Det Europæiske Miljøagentur
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Formål
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har til opgave at støtte en bæredygtig
udvikling og bidrage til en markant og målbar forbedring af miljøet i
Europa ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige
miljøoplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

Medlemmer

Kunder og målgrupper

Det Europæiske
Miljøagenturs medlemmer
er EU‑medlemsstaterne.
Medlemskabet er desuden
åbent for lande, der ikke
er EU-medlemsstater. Der
er på nuværende tidspunkt
32 medlemslande: de
27 EU‑medlemsstater samt Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz
og Tyrkiet. Albanien, Bosnien
og Hercegovina, Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, Montenegro og
Serbien har indgivet en fælles
ansøgning om medlemskab og
har allerede samarbejdet med
agenturet i flere år.

Agenturets vigtigste
samarbejdspartnere er EuropaKommissionen, EuropaParlamentet, Rådet for Den
Europæiske Union — især via de
skiftende EU-formandskaber — og
EEA-medlemslandene.

såsom Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg,
Regionsudvalget, Den Europæiske
Investeringsbank, Den Europæiske
Bank for Genopbygning og
Udvikling og EU‑agenturerne.
Uden for EU-systemet er
erhvervsliv, forskningsinstitutter,
ikke-statslige organisationer og
andre dele af civilsamfundet også
vigtige målgrupper.

I tillæg til denne centrale gruppe
af europæiske og nationale
politiske aktører samarbejder
agenturet med EU-institutioner,

Det Europæiske Miljøagentur
forsøger at opnå en
tovejskommunikation med sine
kunder og målgrupper, så det
nøjagtigt kan identificere deres
informationsbehov og sikre sig,
at de har forstået og kan gøre
brug af de oplysninger, agenturet
tilvejebringer.
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CYPERN

EEA’s informationscenter
EEA’s informationscenter
svarer individuelt på eksterne
anmodninger om oplysninger og er
åbent for personlige henvendelser
alle hverdage.

EEA’s websted

EEA’s resultater

eea.europa.eu er en af de
mest omfattende offentlige
miljøinformationstjenester
på internettet og agenturets
travleste informationskanal. Alle
rapporter, sammendrag og artikler
offentliggøres i deres helhed på
webstedet og kan downloades
vederlagsfrit. Her findes også
de data og oplysninger, som
rapporterne bygger på. Der
anvendes i stigende omfang
multimedieindhold, der skal
fremme kommunikationen og nå
ud til et bredere publikum.

EEA leverer vurderinger og
oplysninger i form af rapporter,
korte briefinger og artikler,
pressemateriale og onlineprodukter
og -tjenesteydelser. Materialet
omfatter miljøtilstanden, aktuelle
tendenser og belastninger, de
økonomiske og samfundsmæssige
drivkræfter bag dem, effektiviteten
af miljøpolitikken og identifikation
af mulige fremtidige tendenser,
perspektiver og problemer ved
hjælp af scenarier og andre
metoder.
Sammendrag af de vigtigste
rapporter og forskellige artikler og
pressemeddelelser oversættes ofte
til EEA-medlemslandenes officielle
sprog.

Bestilling af EEA’s
produkter
Papirudgaver af agenturets
salgspublikationer kan bestilles
hos boghandlere, hos de
nationale salgsagenter for EU’s
Publikationskontor
(http://publications.europa.eu/
others/agents/index_da.htm) eller
på EU Bookshop online
(http://bookshop.europa.
eu). Der findes en ajourført
publikationsoversigt under
‘produkter/rapporter’ på
agenturets websted.
De kan abonnere på agenturets
RSS Feeds eller meddelelsesservice
og få tilsendt en e-mail, når nye
rapporter uploades på webstedet.
Ønsker De personlige kopier af
vederlagsfrit materiale, bedes De
benytte ansøgningsformularen
ved forespørgsler til agenturets
informationscenter.

Det europæiske fælles miljøinformationssystem
I februar 2008 foreslog Europa-Kommissionen at etablere et europæisk fælles miljøinformationssystem
(SEIS), som er et webbaseret system, hvor offentlige informationsformidlere deler miljøoplysninger. SEIS
skal samle eksisterende datastrømme og oplysninger om EU’s miljøpolitikker og -lovgivning og gøre dem let
tilgængelige for både politiske beslutningstagere og borgere. En vigtig udfordring er at udvikle SEIS som en
platform for tovejskommunikation, som gør det muligt for brugerne at uploade og dele information.
EEA og Eionet vil over de kommende år samarbejde med Europa-Kommissionen og andre
samarbejdspartnere om at implementere SEIS. Dette skal ske ved at bygge videre på eksisterende
indberetningssystemer og -værktøjer (Reportnet), initiativer i forbindelse med e-forvaltning, infrastrukturen
for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE), global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og det
globale system af jordobservationssystemer (GEOSS).
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‘Offentligheden, de politiske beslutningstagere, det videnskabelige samfund og politikerne drager alle
fordel af agenturets arbejde, og dette vil i endnu højere grad blive tilfældet i fremtiden. Klimaændringer,
tab af biodiversitet samt vand- og luftkvalitet er alle sammen emner, der er under intensiv debat. Jeg tror
kun, dette kan fortsætte med et fremsynet EEA som samlingspunkt, der gennem de næste fem år leverer
innovativ, rettidig, relevant og holdbar information.’
Dr. Karsten Sach, formand for EEA’s bestyrelse

Organisation

Ledelse

Den Europæiske Union vedtog i 1990 en forordning om
oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet), og agenturet
påbegyndte for alvor sit arbejde i 1994.

EEA’s bestyrelse består af en
repræsentant for hvert medlemsland, to
repræsentanter for Europa-Kommissionen
(henholdsvis GD Miljø og GD Forskning)
og to videnskabelige eksperter, der
er udpeget af Europa-Parlamentet.
Bestyrelsen vedtager bl.a. agenturets
arbejdsprogrammer, udnævner den
administrerende direktør og udpeger
medlemmerne af Det Videnskabelige
Udvalg. Udvalget rådgiver bestyrelsen
og den administrerende direktør om
videnskabelige spørgsmål.

Personalet kommer fra EEA’s 32 medlemslande og sidder primært
i agenturets hovedkontor i København. Medarbejderne omfatter
eksperter i miljø og bæredygtig udvikling, informationsstyring og
kommunikation. De arbejder sammen om at indsamle, analysere
og fortolke oplysninger fra medlemslandene og formidle dem til
interesserede parter og borgere i og uden for EU-systemet.
EEA har med henblik på at støtte dataindsamling, -håndtering og
-analyse oprettet og leder europæiske temacentre, der dækker
de vigtigste miljømæssige og operationelle områder i agenturets
arbejdsprogram. Temacentrene er fordelt i EEA’s medlemslande.

Den administrerende direktør er ansvarlig
over for bestyrelsen for gennemførelsen af
arbejdsprogrammerne og for EEA’s daglige
drift.
Agenturet tilrettelægger sine aktiviteter
i årlige arbejdsprogrammer som led
i en femårig strategi og i et flerårigt
arbejdsprogram. Den nuværende strategi
dækker perioden 2009–2013.

Bestyrelsen

EEA’s ledelse

Formand
32 landerepræsentanter
To medlemmer, der udpeges af Europa-Parlamentet
To medlemmer, der repræsenterer Europa-Kommissionen
Observatør: Formanden for Det Videnskabelige Udvalg

Bestyrelsen
Forretningsudvalget

Det Videnskabelige Udvalg
Højst 20 forskere, der udpeges af bestyrelsen, og som er
kvalificerede på en række miljørelaterede områder.
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