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Euroopan ympäristökeskus

Tehtävä
Euroopan ympäristökeskus on Euroopan
unionin elin, jonka tehtävänä on
tuottaa luotettavaa ja riippumatonta
ympäristötietoa. Ympäristökeskus on
tärkeä tiedonlähde sekä niille, joiden
tehtävänä on kehittää, soveltaa, toteuttaa
ja arvioida ympäristöpolitiikkaa, että
suurelle yleisölle.

Jäsenet

Asiakkaat

Jäsenyys on avoin myös maille, jotka
eivät ole Euroopan unionin jäseniä.
Keskuksella on nyt 31 jäsenmaata: 25
EU:n jäsenvaltiota sekä Bulgaria, Islanti,
Liechtenstein, Norja, Romania ja Turkki.

Tärkeimpiä asiakkaita ovat Euroopan
komissio, Euroopan parlamentti ja
neuvosto — erityisesti vaihtuvan
puheenjohtajuuden vuoksi — samoin kuin
jäsenvaltiot.

Seuraavaksi mukaan liittyy Sveitsi.
Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kroatia,
entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
sekä Serbia ja Montenegro ovat myös
hakeneet jäsenyyttä.

Tämän eurooppalaisten poliittisten
toimijoiden ydinryhmän lisäksi EYK
palvelee myös muita EU:n toimielimiä,
kuten talous- ja sosiaalikomiteaa, alueiden
komiteaa ja Euroopan investointipankkia.
EU:n lisäksi tärkeitä tiedonkäyttäjiä
ovat liike-elämä, korkeakoulumaailma,
kansalaisjärjestöt sekä muut yhteiskunnan
toimijat.
EYK pyrkii kahdensuuntaiseen
tiedonvaihtoon asiakkaidensa kanssa
voidakseen selvittää mahdollisimman
tarkkaan heidän tiedontarpeensa sekä
varmistuakseen siitä, että tarjottava tieto
on ymmärrettävää ja asiakkaiden kannalta
käyttökelpoista.
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EYK:n verkkosivusto
Verkkosivustomme osoitteessa www.eea.
eu.int on yksi internetin kattavimmista
julkisista ympäristötietopalveluista sekä
samalla eniten käytetyin tietokanavamme,
jota kuukausittain jopa 100 000
tiedonetsijää käyttää apunaan.

Raporttien, yhteenvetojen ja tiedotteiden
tekstit sijoitetaan kokonaisuudessaan
verkkosivustolle maksuttomasti
ladattaviksi. Saatavilla on myös
raportteihin liittyvää tietoa.

EYK:n tuotteet

EYK:n tuotteiden tilaaminen

EYK:n tavoitteena on auttaa EU:ta ja sen
jäsenvaltioita tekemään tietoon perustuvia
päätöksiä ympäristön parantamisesta,
ympäristönäkökohtien liittämisestä osaksi
talouspolitiikkaa sekä siirtymisestä entistä
kestävämpään kehitykseen.

EYK:n myyntijulkaisuja voi tilata
kirjakaupoista ja EU:n julkaisutoimiston
kansallisilta myyntiedustajilta
(http://publications.eu.int). Tietoa tällä
hetkellä saatavissa olevista julkaisuista on
verkkosivustollamme.

Tässä tarkoituksessa EYK tuottaa
monenlaista tietoa ja arviointeja. Ne
koskevat mm. ympäristön tilaa ja siinä
havaittavia suuntauksia sekä ympäristöön
kohdistuvia paineita samoin kuin niiden
taustalla olevia taloudellisia ja sosiaalisia
tekijöitä. Mukana ovat niin ikään poliittiset
linjaukset ja niiden tehokkuus. Yritämme
määrittää mahdollisia tulevia suuntauksia,
näkymiä ja ongelmia käyttämällä
skenaarioita ja muita menetelmiä.

Kirjautumalla palveluun saa
sähköpostiviestin sivustolle tulevista
uusista raporteista. Maksuttomia
yksittäiskappaleita voi tilata niin
ikään sivustolta löytyvästä onlinetilauspalvelusta. Mukana on myös lomake
EYK:n tietokeskukselle osoitettavia
tiedusteluja varten.

Julkaisemme joka vuosi lukuisia
raportteja sekä yhä enemmän lyhyitä
tiedotteita erityiskysymyksistä. Usein
nämä katsaukset ja tärkeimmät raportit
käännetään EYK:n jäsenvaltioiden
virallisille kielille.

EYK:n tietokeskus
Tietokeskus vastaa ulkopuolelta tuleviin
yksittäisiin tietopyyntöihin, joita on noin
500 kuukausittain.
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Eionet ja muut kumppanit
EYK:n tuottama tieto on peräisin monesta
eri lähteestä.
Yksi tärkeimmistä lähteistä on
Euroopan ympäristön tieto- ja
seurantaverkosto (Eionet). EYK vastaa
verkoston kehittämisestä ja sen
toiminnan koordinoinnista. Tämän
toteuttamiseksi se työskentelee tiiviisti
kansallisten tietokeskusten kanssa.
Kansallinen tietokeskus on yleensä
jäsenvaltion ympäristöviranomainen
tai ympäristöministeriö, joka vastaa
kansallisten laitosten (kaikkiaan noin 300)
muodostamien verkostojen koordinoinnista.
Kansallisten tietokeskusten keskeisimpiin
tehtäviin kuuluu tiedontarpeiden
tunnistamisessa avustaminen,
seurantatyöstä ja muusta toiminnasta
jäsenvaltioissa saatavan datan ja
informaation keruu ja kanavointi EYK:lle,
EYK:n tukeminen analysointityössä ja
informaation käytössä sekä EYK:n
tuottaman tiedon siirtäminen
loppukäyttäjille jäsenvaltioissa.

Tietojen keräämisen, hallinnan ja
analysoinnin tukemiseksi EYK on
perustanut viisi eurooppalaista
aihekeskusta, joiden kanssa se toimii
läheisessä yhteistyössä seuraavilla
erikoisaloilla: vesi, ilma ja ilmastonmuutos,
luonnon monimuotoisuus, resurssien ja
jätteen hallinta sekä maaympäristö.
Muita tärkeitä tietolähteitä ovat
eurooppalaiset ja kansainväliset
organisaatiot, kuten tilastotoimisto
Eurostat ja Euroopan komission yhteinen
tutkimuskeskus JRC, taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestö
OECD, Yhdistyneiden Kansakuntien
ympäristöohjelma UNEP, elintarvike- ja
maatalousjärjestö FAO sekä maailman
terveysjärjestö WHO.
Sen lisäksi, että EYK käyttää edellä
mainittujen tahojen tarjoamaa tietoa, se
myös on yhteistyössä niiden ja muiden
organisaatioiden kanssa uuden tiedon
tuottamiseksi asiakkaille ja monille
käyttäjille.
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EYK:n johtokuntaan kuuluu edustaja
jokaisesta jäsenmaasta, kaksi Euroopan
komission edustajaa sekä kaksi Euroopan
parlamentin nimittämää tieteellistä
asiantuntijaa. Johtokunnan tehtävänä
on mm. monivuotisen työohjelman,
vuosittaisten työohjelmien sekä
vuosikertomusten hyväksyminen.
Se nimittää myös EYK:n johtajan ja
tieteellisen komitean jäsenet. Tällä hetkellä
toteutettava monivuotinen työohjelma on
nimeltään Euroopan ympäristökeskuksen
strategia 2004–2008.

Euroopan ympäristökeskuksen
perustamisasetus hyväksyttiin vuonna
1990. Asetus tuli voimaan vuoden
1993 lopussa heti, kun oli tehty
päätös keskuksen sijoittamisesta
Kööpenhaminaan. Varsinainen toiminta
alkoi vuonna 1994. Samalla asetuksella
perustettiin myös Euroopan ympäristön
tieto- ja seurantaverkko (Eionet).

EYK:n hallinto

Johtaja vastaa johtokunnalle ohjelmien
toteuttamisesta ja EYK:n päivittäisestä
toiminnasta.

Johtokunta

Tieteellinen komitea antaa neuvoja
johtokunnalle ja johtajalle.

Johtoryhmä

Johtaja

Tieteellinen
komitea

Johtokunta
Puheenjohtaja
31 maiden edustajaa
Kaksi Euroopan parlamentin nimittämää
jäsentä
Kaksi Euroopan komissiota edustavaa
jäsentä
Tarkkailija: tieteellisen komitean
puheenjohtaja

Tieteellinen komitea
Enintään 20 johtokunnan nimittämää
tieteellistä asiantuntijaa
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European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Puh. +45 33 36 71 00
Faksi +45 33 36 71 99
Verkkosivusto: www.eea.eu.int
Tiedustelut: www.eea.eu.int/enquiries
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