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Umhverﬁsstofnun Evrópu

Hlutverk
Umhverﬁsstofnun Evrópu, EEA, er ein af
stofnunum ESB. Henni er ætlað að veita traustar
og hlutlausar upplýsingar um umhverﬁsmál. Við
erum helsti upplýsingabanki þeirra sem móta og
aðlaga stefnuna í umhverﬁsmálum, beita henni
og meta áhrif hennar og einnig fyrir almenning.

Aðildarríki EEA

Hverjir nýta sér þjónustu EEA?

Aðild er einnig heimil ríkjum sem ekki eru
aðilar að Evrópusambandinu. Aðildarlöndin
eru nú 31 talsins, þ.e. 25 aðildarríki ESB og að
auki Búlgaría, Ísland, Liechtenstein, Noregur,
Rúmenía og Tyrkland.

Helstu notendur þjónustu EEA eru
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,
Evrópuþingið, Evrópusambandsráðið og
aðildarlöndin.

Það land sem næst mun fá aðild er Sviss.
Albanía, Bosnía-Hersegóvína, Króatia,
fyrrverandi Júgóslavíulíðveldið Makedónía svo og
Serbía-Svartfjallaland hafa einnig sótt um aðild.

Til viðbótar við þessa megin stefnumótendur í
Evrópu þá þjónum við einnig öðrum stofnunum
ESB, eins og Efnahags- og félagsmálanefndinni,
Svæðanefndinni og Fjárfestingabanka Evrópu.
Auk ESB eru atvinnuvegurinn, háskólarnir,
stofnanir utan opinbera geirans og hinn almenni
borgari mikilvægir notendur upplýsingaþjónustu
okkar.
Við reynum að tryggja gagnkvæm samskipti
við aðila sem nýta sér þjónustu okkar, bæði
til að meta upplýsingaþörﬁna réttilega og til
að ganga úr skugga um að þessir aðilar skilji
upplýsingarnar og geti þannig nýtt sér þær sem
best.
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Vefur EEA
Vefurinn okkar, www.eea.eu.int, er ein
yﬁrgripsmesta almenna upplýsingaþjónusta um
umhverﬁsmál sem til er á netinu. Umferðin er
mikil á vefnum, enda fer upplýsingaveita okkar
að mestu fram þar, með allt upp í 100 000 gesti
á mánuði þegar mest er.

Skýrslur, samantektir og stutt yﬁrlit eru
aðgengileg á vefnum sem allir geta nýtt sér án
gjalds. Einnig er á vefnum mikið af gögnum og
upplýsingum til að styðja við skýrslurnar.

Hvaða upplýsingar sendir EEA
frá sér?

Hvernig á að panta upplýsingar
frá EEA?

Okkur er ætlað að aðstoða ESB og aðildarlöndin
svo að þau geti tekið upplýstar ákvarðanir
um aðgerðir til að bæta umhverﬁð, komið
umhverﬁssjónarmiðum að við stefnumótun í
efnahagsmálum og unnið að því að koma á
sjálfbærri þróun.

Prentað efni frá EEA er hægt að panta og kaupa
hjá bóksölum eða hjá söluaðilum Útgáfustofu
ESB (http://publications.eu.int) í hverju landi.
Til að fá nýtt yﬁrlit yﬁr þau rit sem fáanleg eru,
þarf ekki annað en að fara inn á vef EEA.

Til að stuðla að öllu þessu sendum við frá
okkur mikið magn hverskonar upplýsinga
og matsgerða, bæði um ástandið í
umhverﬁsmálunum og hver þróunin er, um
helstu áhættuþætti og um efnahagsleg og
félagsleg öﬂ sem máli skipta í því samhengi. Við
fylgjumst einnig með stefnumörkun í þessum
efnum og hvernig til tekst með hana, og að auki
reynum við að sjá fyrir hvaða stefnu þróunin
tekur og hvaða vandamál muni brenna á okkur
síðar meir. Í því skyni búum við til sviðsmyndir
til að sýna hvert þróunin stefnir og beitum
ýmsum ﬂeiri aðferðum.
Á hverju ári gefum við út mikið af allskonar
skýrslum og á síðustu árum höfum við gert
meira og meira af því að gefa út stutt yﬁrlit yﬁr
afmörkuð svið. Þessi stuttu yﬁrlit og nokkrar
af stærri skýrslum okkar eru ﬂest þýdd á öll
opinber tungumál aðildarríkja EEA.

Upplýsingamiðstöð EEA
Í upplýsingamiðstöðinni fá þeir sem biðja
um upplýsingar milliliðalausa og persónulega
þjónustu. Að jafnaði berast um 500 fyrirspurnir
á mánuði.
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Hægt er að skrá sig á lista og fá sendar
tilkynningar þegar nýjar skýrslur birtast
á netinu. Þeim sem hyggjast hagnýta sér
gjaldfrjálsan aðgang að efni frá EEA skal bent
á pöntunarþjónustuna sem einnig er að ﬁnna
á vefnum. Ennfremur eru þar eyðublað fyrir
fyrirspurnir til Upplýsingamiðstöðvar EEA.

Eionet og aðrir notendur þjónustu
EEA
Upplýsingarnar sem EEA miðla eiga
sér margskonar uppruna. Ein helsta
heimildauppsprettan er Evrópska
umhverﬁsupplýsinga- og eftirlitsnetið (Eionet).
Það er hlutverk EEA að þróa áfram og fullkomna
þetta upplýsinganet og að samræma aðgerðir
þess. Til að vinna að framgangi þessara mála,
erum við í náinni samvinnu við landsskrifstofur
Eionets, sem oftast eru við umhverﬁsstofnanir
eða umhverﬁsráðuneyti viðkomandi landa. Þær
bera ábyrgð á að samhæfa upplýsingagjöﬁna,
en að henni koma fjöldamargar stofnanir innan
aðildarlandanna (um 300 í allt).
Eitt helsta hlutverk landsskrifstofanna er að
aðstoða við að ﬁnna hver upplýsingaþörﬁn
er, svo og að safna og miðla upplýsingum
frá vöktunarstöðvum og öðrum aðilum
í aðildarlöndunum. Ennfremur ber
landsskrifsstofunum að styðja EEA við greiningu
og notkun upplýsinganna, svo og að hjálpa til
við að koma upplýsingum frá EEA til notenda í
aðildarlöndunum.

Til að styðja við gagnaöﬂun, stjórnun og
greiningarvinnu höfum við sett á stofn ﬁmm
málefnamiðstöðvar sem við höfum mjög nána
samvinnu við. Þessar miðstöðvar eru á sviði
vatns, andrúmslofts- og loftlagsbreytinga,
líffræðilegs fjölbreytileika, sorps og
landnýtingar.
Einnig berst mikið af upplýsingum frá öðrum
evrópskum og alþjóðlegum stofnunum, eins
og t.d. Tölfræðistofnun Evrópusambandsins
(Eurostat), Sameiginlegu rannsóknamiðstöðinni
Evrópusambandsins (JCR), Efnahagssamvinnus
tofnunni (OECD), Umhverﬁsáætlun Sameinuðu
þjóðanna (UNEP) Alþjóða matvælastofnuninni
(FAO) og Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni
(WHO).
Við notum upplýsingarnar sem okkur berast frá
þessum stofnunum og erum í samstarﬁ við þær
og ýmsar aðrar stofnanir við vinnslu gagna fyrir
hina ýmsu notendur.

Evrópska umhverﬁsupplýsinga- og eftirlitsnetið (Eionet)
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EEA er stýrt af framkvæmdasjórn sem í eru
fulltrúar aðildarríkjanna, einn frá hverju landi,
tveir frá Framkvæmdastjórn ESB og tveir
vísindamenn tilnefndir af Evrópuþinginu.
Meðal verkefna framkvæmdanefndarinnar er
að staðfesta fjölára áætlun EEA, verkáætlun
hvers árs og að ganga frá ársskýrslu,
skipa framkvæmdastjóra og tilnefna aðila í
vísindanefnd EEA. Fjöláraætlunin sem nú er í
gildi nefnist Stefnumörkun EEA 2004–2008.

Reglugerðin sem stofnun EEA byggir á var
samþykkt af Evrópusambandinu árið 1990.
Hún tók gildi síðla árs 1993, um leið og búið
var að ákveða að EEA skyldi fundinn staður
í Kaupmannahöfn. Vinnan hófst fyrir alvöru
á árinu 1994. Með þessari reglugerð var
jafnframt lagður grunnurinn að Evrópska
umhverﬁsupplýsinga- og eftirlitsnetinu (Eionet).

Framkvæmdastjórinn er ábyrgur gagnvart
framkvæmdasjórninni hvað varðar framkvæmd
áætlananna og daglegan rekstur EEA.

Stjórn EEA

Vísindanefndin er framkvæmdastjórninni og
framkvæmdastjóranum til ráðgjafar.

Stjórnarnefnd
skrifstofa
EEA

Framkvæmdastjóri

Vísindanefndin

Framkvæmdastjórnin
Formaður
31 landsfulltrúi
Tveir nefndarmenn tilnefndir af
Evrópuþinginu
Tveir nefndarmenn sem koma fram fyrir hönd
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
Formaður Vísindanefndarinnar
(án atkvæðis- og tillöguréttar)

Vísindanefndin
Allt að 20 vísindamenn tilnefndir af
Framkvæmdastjórninni
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European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Købanhavn K
Danmark
Sími +45 33 36 71 00
Fax +45 33 36 71 99
Vefur: www.eea.eu.int
Fyrirspurnir: www.eea.eu.int/enquiries
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