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Det Europæiske Miljøagentur

Opgave
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er
det EU-organ, som skal sikre solid og
uafhængig information om miljøet. Vi
er en betydelig informationskilde for
dem, der er inddraget i udformning,
vedtagelse, gennemførelse og evaluering
af miljøpolitik, og også for offentligheden.

Medlemmer

Kunder

Medlemskabet er åbent for lande, som
ikke er EU-medlemsstater. Vi har nu 31
medlemslande: De 25 EU-medlemsstater
og Bulgarien, Island, Liechtenstein, Norge,
Rumænien og Tyrkiet.

De vigtigste kunder er EuropaKommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet
— især via de skiftende formandskaber
— og medlemslandene.

Schweiz bliver ifølge planerne det næste
medlemsland, og Albanien, BosnienHercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien
og Montenegro har også ansøgt om
medlemskab.

I tillæg til denne centrale gruppe af
europæiske politiske aktører betjener
vi også andre EU-institutioner såsom
Det Økonomiske og Sociale Udvalg,
Regionsudvalget og Den Europæiske
Investeringsbank. Uden for EU-systemet
er erhvervsliv, forskningsinstitutter, ikkestatslige organisationer og andre dele af
civilsamfundet også vigtige brugere af
vores informationer.
Vi forsøger at opnå tovejskommunikation
med vores kunder, så vi nøjagtigt kan
identiﬁcere deres informationsbehov
og sikre, at de forstår og anvender de
leverede informationer.
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CYPERN

EEA’s websted
Vores websted på www.eea.eu.int er en
af de mest omfattende offentlige miljøinformationstjenester på internettet og
vores travleste informationskanal med
op til 100 000 brugerbesøg i de måneder,
hvor der er spidsbelastning.

Alle rapporter, sammendrag og brieﬁnger
offentliggøres i sin helhed på vores
websted og kan downloades vederlagsfrit.
Her ﬁndes også de data og oplysninger,
som rapporterne bygger på.

EEA’s resultater

Bestilling af EEA-produkter

Det er vores mål at bistå EU og
medlemslandene med at træffe
begrundede beslutninger om
miljøforbedringer, integrering af
miljøhensyn i den økonomiske politik og
tiltag hen imod bæredygtighed.

EEA’s salgspublikationer kan bestilles
hos boghandlere og hos de nationale
forhandlere af publikationer fra EU’s
Publikationskontor (http://publications.
eu.int). På vores websted ﬁnder De en
ajourført publikationsoversigt. De kan
abonnere på vores meddelelsesservice og
få tilsendt en e-mail, når vi uploader nye
rapporter på webstedet.

Vi leverer derfor en bred vifte af
oplysninger og vurderinger, som
omfatter miljøtilstanden og tendenser
i denne i tillæg til miljøbelastninger og
de økonomiske og samfundsmæssige
drivkræfter bag dem. De omfatter også
politikker og effektiviteten af disse. Vi
forsøger at identiﬁcere mulige fremtidige
tendenser, perspektiver og problemer ved
hjælp af scenarier og andre metoder.
Vi offentliggør en række rapporter hvert år
og — i stigende grad — korte brieﬁnger om
særlige problemstillinger. Brieﬁngerne og
de vigtigste rapporter oversættes normalt
til EEA-medlemslandenes ofﬁcielle sprog.

EEA’s informationscenter
Informationscentret svarer individuelt på
eksterne anmodninger om oplysninger.
Det modtager ca. 500 anmodninger om
måneden.

hvem er vi | hvad laver vi | hvordan gør vi det

Ønsker De personlige kopier af
vederlagsfrit materiale, bedes De
benytte den onlinebestillingsservice, som
også ﬁndes på webstedet. Der ﬁndes
ligeledes en anmodningsformular, som
skal benyttes ved forespørgsler til EEA’s
informationscenter.

Eionet og andre
samarbejdspartnere
Informationerne, som leveres af EEA,
stammer fra en lang række kilder.
En vigtig kilde er Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
(Eionet). 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 de nationale net, som omfatter
mange institutioner (ca. 300 i alt).
De vigtigste opgaver for de nationale
knudepunkter er dels at medvirke til at
identiﬁcere informationsbehov, indhente
og videreformidle data og informationer
fra overvågningsprogrammer og andre
aktiviteter i medlemslandene til EEA
til støtte for EEA i dets analyser og
anvendelse af disse informationer,
dels at medvirke til at formidle EEAinformationerne til slutbrugerne i
medlemslandene.

Til støtte for dataindsamling, -håndtering
og –analyse har vi oprettet fem
europæiske temacentre, som vi har et tæt
samarbejde med, og som omfatter vand,
luft og klimaændring, biologisk diversitet,
ressourceforvaltning og affaldshåndtering
samt terrestrisk miljø.
Andre vigtige informationskilder er
andre europæiske og internationale
organisationer såsom EuropaKommissionens Statistiske Kontor
(Eurostat) og Det Fælles Forskningscenter
(JRC), Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udvikling (OECD),
De Forenede Nationers Miljøprogram
(UNEP) og Levnedsmiddel- og
Landbrugsorganisation (FAO) og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).
Udover at gøre brug af deres informationer
samarbejder vi også med dem og andre
organisationer om udarbejdelse af
oplysninger for kunder og en lang række
andre brugere.
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Historie

EEA har en bestyrelse, som består af en
repræsentant for hvert medlemsland,
to repræsentanter for Kommissionen og
to forskere, der er udpeget af EuropaParlamentet. Bestyrelsen vedtager bl.a.
det ﬂerårige arbejdsprogram, de årlige
arbejdsprogrammer og årsberetningerne
og udnævner den administrerende direktør
og medlemmerne af Det Videnskabelige
Udvalg. Det nuværende ﬂerårige
arbejdsprogram er EEA’s strategi for 2004–
2008.

Forordningen om oprettelse af Det
Europæiske Miljøagentur (EEA) blev
vedtaget af Den Europæiske Union i
1990. Den trådte i kraft i slutningen
af 1993 umiddelbart efter, at der var
truffet beslutning om at placere EEA i
København. Arbejdet indledtes for alvor i
1994. Det Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet (Eionet) blev også
oprettet ved denne forordning.

Den administrerende direktør er ansvarlig
over for bestyrelsen for gennemførelsen af
programmerne og for den daglige drift af
EEA.

EEA-ledelse

Bestyrelsen

Det Videnskabelige Udvalg rådgiver
bestyrelsen og den administrerende
direktør.

Forretningsudvalget

Administrerende
direktør

Det
Videnskabelige
Udvalg

Bestyrelsen
Formanden
Repræsentanter for 31 lande
To medlemmer udnævnt af
Europa-Parlamentet
To medlemmer, som repræsenterer
Europa-Kommissionen
Observatør: Formanden for
Det Videnskabelige Udvalg

Det Videnskabelige Udvalg
Højst 20 eksperter udnævnt af bestyrelsen
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