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Mission og mål
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 oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.
Agenturets vigtigste mål er at være den primære kilde til viden om miljø på europæisk plan, at spille en
ledende rolle med hensyn til at støtte overgangen til et bæredygtigt samfund på lang sigt og at føre an
i udvekslingen af viden og kapacitetsopbygning på miljøområdet.

Medlemmer

en fælles ansøgning om medlemskab
og har samarbejdet med agenturet
i flere år. EEA samarbejder ligeledes
med Kosovo*, og Grønland
deltager som observatør i en række
processer.

Det Europæiske Miljøagentur
består af EU-medlemslandene.
Medlemskabet er desuden
åbent for andre lande, der deler
Fællesskabets og medlemslandenes
interesse i gennemførelsen af
agenturets målsætninger. De
nuværende 33 medlemmer er
de 28 EU-medlemslande samt
Island, Liechtenstein, Norge,
Schweiz og Tyrkiet. Albanien,
Bosnien‑Hercegovina, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien,
Montenegro og Serbien har indgivet

Ud over denne centrale gruppe af
europæiske og nationale politiske
aktører samarbejder agenturet med
andre EU-institutioner. Agenturet
samarbejder ligeledes med bredere
interessegrupper på politikområdet,
såsom ikke-statslige organisationer
(ngo'er), videnskabelige og akademiske
kredse, erhvervsorganisationer,
konsulenter og tænketanke.

Kunder og målgrupper
EEA's vigtigste samarbejdspartnere
er Europa-Kommissionen,
Europa‑Parlamentet, Rådet for Den
Europæiske Union – især via de
skiftende EU-formandskaber – og
EEA‑medlemslandene.
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EEA betragter ligeledes offentligheden
som en vigtig målgruppe. Dette
er i overensstemmelse med
eksisterende EU-lovgivning om
adgang til miljøoplysninger og EEA's
bestræbelser på at støtte den politiske
gennemførelse og opnå en bredere
forståelse for miljøaspekter og
klimaforandringer. Politikken bygger på
en bred samfundsdebat, og accept af
miljøpolitikker afhænger af opbakningen
blandt den brede befolkning.
EEA forsøger at opnå en
tovejskommunikation med sine
kunder og målgrupper, så agenturet
nøjagtigt kan identificere disses
informationsbehov og sikre sig, at de
har forstået og kan gøre brug af de
oplysninger, agenturet tilvejebringer.
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* Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til retsstilling
og er i overensstemmelse med FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244/99
og ICJ’s udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring
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Resultater
EEA leverer vurderinger og oplysninger i form af
rapporter, korte briefinger og artikler, pressemateriale
og en række onlineprodukter og -tjenesteydelser.
Materialet omfatter miljøtilstanden, aktuelle tendenser
og belastninger, økonomiske og samfundsmæssige
drivkræfter, effektiviteten af miljøpolitikken og
identifikation af mulige fremtidige tendenser,

perspektiver og problemer ved hjælp af scenarier og andre
metoder.
En række af rapporterne rettet mod et bredere publikum,
sammendrag af de vigtigste rapporter og forskellige artikler
og pressemeddelelser oversættes til EEA-medlemslandenes
officielle sprog.

EEA's webside

Netværkssamarbejde

Bestilling af EEA's produkter

eea.europa.eu er en af de
mest omfattende offentlige
miljøinformationstjenester på
internettet og agenturets travleste
informationskanal. EEA arbejder på
at overgå fra papir til webbaserede
publikationer for at imødegå et
stigende antal brugeres ønsker
og forbedre rettidigheden og
omkostningseffektiviteten – og for at
reducere agenturets eget miljøaftryk.

Det er af afgørende betydning for at
nå EEA's målsætninger, at agenturets
personale formidler fakta og resultater
direkte, bl.a. ved at indgå i et løbende
samarbejde med Eionet og andre
centrale interessenter, tale med
kontakter, deltage i ekspertmøder og
tale ved seminarer og konferencer, etc.
Trods mængden af trykte materialer
og den stadigt stigende mængde
internetbaseret kommunikation er
der stadig ikke noget, der kan erstatte
fordelene ved en direkte udveksling
mellem informationsformidlere og
-brugere.

Man kan tilmelde sig vores
abonnementservice, hvis man ønsker
at modtage vores nyhedsbrev,
oplysninger om nye publikationer, samt
rapporter og andet gratis materiale i
elektronisk format eller papirformat.

Personalet kommer fra EEA's
33 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 seks
europæiske temacentre (ETC), der
dækker de vigtigste miljømæssige og
operationelle områder i agenturets
arbejdsprogram. Temacentrene
er netværk bestående af omkring
90 specialiserede institutioner fordelt
i EEA's medlemslande.

Alle rapporter, sammendrag og
artikler offentliggøres i deres helhed
på EEA's webside sammen med
interaktive grafer og kortbaserede
applikationer samt de datasæt og
den baggrundsinformation, som
rapporterne bygger på. Sociale medier
og multimedieindhold anvendes aktivt
for at fremme kommunikationen og
nå ud til et bredere publikum.

Man kan ligeledes følge agenturet på
Facebook eller Twitter eller abonnere
på agenturets RSS-feeds.
Papirudgaver af agenturets
trykte publikationer kan
bestilles, som oftest gratis, på
EU‑Publikationskontorets online
EU Bookshop (http://bookshop.
europa.eu). I forbindelse
med overgangen fra papir til
webbaserede publikationer, er nogle
produktkategorier kun tilgængelige
i elektronisk format. Der findes en
ajourført publikationsoversigt under
“Rapporter” på agenturets webside.

På EEA's onlineforum besvares
eksterne anmodninger om
oplysninger individuelt.
Offentligheden kan ligeledes
fremsætte forespørgsler telefonisk
eller ved personligt fremmøde.

Organisation
EU vedtog i 1990 en forordning
om oprettelse af Det
Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnetværk (Eionet),
og agenturet påbegyndte for alvor
sit arbejde i 1994.
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EEA ønsker at bidrage til Europas ambition om at omstille sig til et CO2-besparende og ressourceeffektivt
samfund med modstandsdygtige økosystemer inden 2050. De mangeårige miljøproblemer hænger
sammen og udspringer grundlæggende af de socioøkonomiske systemer i et moderne samfund, der stiller
krav på områder som fødevarer, energi og transport. Det bliver nødvendigt at ændre grundlæggende ved
disse centrale samfundssystemer, hvis vi skal sikre en troværdig udvikling hen imod 2050-målet.
Dr. Hans Bruyninckx
Administrerende direktør

Ledelse
EEA's bestyrelse består af en repræsentant for hvert af de
33 medlemslande, to repræsentanter for Kommissionen
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.

Agenturet tilrettelægger sine aktiviteter i årlige
arbejdsprogrammer som led i et femårigt arbejdsprogram.
Det nuværende femårige arbejdsprogram dækker
perioden 2014-2018 og har fokus på fire hovedområder:

EEA's Videnskabelige Udvalg er sammensat af højst
20 forskere, som er kvalificerede inden for en række
miljørelaterede områder. Udvalget rådgiver bestyrelsen
og den administrerende direktør om videnskabelige
spørgsmål.
Formanden for Det Videnskabelige Udvalg har
observatørstatus i bestyrelsen. Den administrerende
direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for
gennemførelsen af arbejdsprogrammerne og for
EEA's daglige drift.

• bidrag til gennemførelsen af politikken gennem feedback
og input til EU's politiske rammer, målsætninger og mål
ved løbende rapportering om udviklingen inden for
vigtige miljøtemaer
• vurdering af systemiske udfordringer gennem
vurderinger ud fra et tværsektorielt, langsigtet
makroperspektiv til støtte for de langsigtede visioner
i EU's syvende miljøhandlingsprogram
• medskabelse, deling og brug af viden gennem opbygning
og vedligeholdelse af de forskellige netværk af mennesker
og informationssystemer, som danner grundlag og er en
forudsætning for agenturets rapportering
• ledelse af EEA med henblik på at sikre overholdelsen
af de love og bestemmelser, der gælder for agenturet,
og løbende forbedre organisationens effektivitet og
gennemslagskraft.

Bestyrelsen
Forretningsudvalget

Administrerende
direktør
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Det
Videnskabelige
Udvalg

Som det fremgår af det femårige arbejdsprogram vedtaget af bestyrelsen, er det EEA's ambition
fortsat at spille en ledende rolle i tilvejebringelsen af de centrale oplysninger, der er nødvendige
for at forbedre resultaterne af miljøpolitikken. EEA ønsker ligeledes at bidrage til skabelsen af ny
indsigt og viden, som er en forudsætning for at forstå og støtte samfundets mere grundlæggende
omstilling til langsigtet bæredygtighed.
Elisabeth Freytag-Rigler
Formand – EEA's bestyrelse

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 Eionet, der omfatter
over 300 institutioner i hele Europa.
EEA har ansvaret for at udbygge
netværket og koordinere dets
aktiviteter. Agenturet arbejder
derfor tæt sammen med de
nationale kontaktpersoner (NFP)
(se figuren nedenfor), typisk de
nationale miljømyndigheder eller
miljøministerier i medlemslandene.
De har ansvaret for at koordinere
Eionets aktiviteter på nationalt plan.

De nationale kontaktpersoner
har bl.a. til opgave 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 data og medvirke til at
formidle agenturets informationer til
slutbrugerne i medlemslandene.
Andre vigtige partnere og
informationskilder er europæiske
og internationale organisationer
såsom Europa-Kommissionens
Statistiske Kontor (Eurostat) og
Det Fælles Forskningscenter (JRC),

Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udvikling (OECD),
De Forenede Nationers Miljøprogram
(UNEP), Levnedsmiddel- og
Landbrugsorganisationen (FAO) og
Verdenssundhedsorganisationen
(WHO). EEA arbejder tæt sammen
med disse organisationer om
udarbejdelse af informationsmateriale
og vurderinger for agenturets
kunder og målgrupper. EEA deltager
ligeledes i og fungerer som sekretariat
for det uformelle netværk af
miljøbeskyttelsesagenturer i Europa.

Det Europæiske Miljøoplysnings og Miljøovervågningsnetværk (Eionet)
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EEA opererer i en kompleks ledelsesstruktur på mange niveauer og med mange aktører på EU‑plan
samt på nationalt og globalt plan. Denne struktur omfatter ligeledes forskningsinstitutioner,
virksomheder og ngo'er. EEA's specifikke rolle er at støtte politikudformningen på EU-plan og at
opbygge kapacitet i medlemslande gennem Eionet som agenturets unikke partner, med henblik på
at sikre tovejskommunikation af kvalitetssikrede miljødata og -oplysninger.

EEA's femårige arbejdsprogram for 2014-2018
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