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Europees Milieuagentschap

Taak
Het Europees Milieuagentschap is de EUinstelling die tot taak heeft gefundeerde,
onafhankelijke informatie over het milieu
te verstrekken. Het Agentschap vormt een
belangrijke informatiebron voor het publiek,
maar vooral voor allen die betrokken zijn bij
de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering
en evaluatie van het milieubeleid.

Leden

Klanten

Het lidmaatschap staat ook open voor landen
die geen lid van de Europese Unie zijn. We
hebben nu 31 leden: de 25 EU-lidstaten,
alsmede Bulgarije, IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen, Roemenië en Turkije.

Onze voornaamste klanten zijn de Europese
Commissie, het Europees Parlement, de
Raad — met name vanwege de roulerende
voorzitter — en de EMA-lidstaten. Naast deze
centrale groep van Europese beleidsmakers,
verrichten we eveneens werkzaamheden voor
andere EU-instellingen zoals het Economisch
en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s
en de Europese Investeringsbank. Buiten
het EU-kader zijn het bedrijfsleven, de
academische wereld, niet-gouvernementele
organisaties en andere groepen in de
samenleving eveneens belangrijke gebruikers
van onze informatie.

Zwitserland zal waarschijnlijk de volgende
nieuwe lidstaat zijn. Albanië, BosniëHerzegovina, Kroatië, Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, en
Servië-Montenegro hebben eveneens het
lidmaatschap aangevraagd.

We proberen met onze klanten een
communicatie in twee richtingen te
bewerkstelligen, om de informatiebehoeften
juist vast te stellen en te waarborgen dat
de geleverde informatie wordt begrepen en
gebruikt.
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Website EMA
Onze website op www.eea.eu.int is een
van de meest uitgebreide openbare
informatiediensten op internet over milieu
en vormt ons meest geraadpleegde
informatiekanaal. In piekmaanden kunnen
de bezoekersaantallen oplopen tot 100 000.

De volledige rapporten, samenvattingen en
brieﬁngs die op de website zijn geplaatst
kunnen gratis gedownload worden. Tevens
is achtergrondinformatie bij de rapporten
beschikbaar.

EMA-producten

Bestellen van EMA-producten

Onze doelstelling is de EU en de EMA
lidstaten te ondersteunen met de juiste
informatie voor het nemen van weloverwogen
besluiten om het milieu te verbeteren, een
betere integratie van milieuaspecten in
economisch beleid te bewerkstelligen en te
komen tot duurzame ontwikkeling.

Publicaties van het EMA die te koop zijn,
kunt u bestellen bij de boekhandel en
bij de nationale verkoopagenten van
het Publicatiebureau van de EU
(http://publications.eu.int). Voor een actueel
overzicht van beschikbare publicaties kunt u
onze website raadplegen. U kunt u abonneren
op onze mededelingservice. U ontvangt dan
per e-mail bericht indien nieuwe rapporten op
de website zijn geplaatst.

Hiertoe leveren wij een verscheidenheid aan
informatie en evaluaties over de toestand van
het milieu en de zich daarbinnen afspelende
veranderingen, en over sociaal-economische
ontwikkelingen en de gevolgen voor het
milieu. Eveneens kijken we naar het beleid
en de effectiviteit ervan. Met behulp van
scenario’s en andere technieken trachten we
mogelijke toekomstige trends af te leiden,
prognoses te maken en problemen vast te
stellen.
Ieder jaar publiceren we een aantal rapporten
en — in toenemende mate — korte brieﬁngs
over speciﬁeke onderwerpen. Gewoonlijk
worden brieﬁngs en belangrijke rapporten
in de ofﬁciële talen van de EMA-lidstaten
vertaald.

Informatiecentrum EMA
Het informatiecentrum geeft individuele
antwoorden op externe verzoeken om
informatie. Maandelijks worden ongeveer 500
verzoeken ontvangen.
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Voor het bestellen van gratis materiaal
kunt u de on-linebesteldienst gebruiken die
eveneens op deze site vermeld is. Daar is
tevens een aanvraagformulier te vinden voor
vragen aan het EMA Informatiecentrum.

Eionet en andere partners
De door het EMA geleverde informatie is
afkomstig uit een grote verscheidenheid aan
bronnen.
Een belangrijke bron vormt het Europees
milieuobservatie- en -informatienetwerk
(Eionet). Het EMA is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van het netwerk en de
coördinatie van zijn activiteiten. Hiertoe
werken we nauw samen met de nationale
focal points, gewoonlijk de nationale
milieuagentschappen of milieuministeries in
de EMA-lidstaten. Zij zijn verantwoordelijk
voor het coördineren van nationale
netwerken waar veel instellingen bij
betrokken zijn (ongeveer 300 in totaal).
De voornaamste taken van nationale focal
points zijn ondersteuning bij het vaststellen
van informatiebehoeften, vastlegging en
kanalisering van gegevens en informatie
afkomstig van monitoring en van andere
activiteiten in de EMA-lidstaten, ondersteuning
van het EMA bij het analyseren en gebruiken
van informatie, alsmede ondersteuning bij
het communiceren van EMA-informatie naar
eindgebruikers in de lidstaten.

Om het verzamelen, beheren en analyseren
van gegevens te ondersteunen zijn vijf
Europese thematische centra opgericht
waarmee we nauw samenwerken op de
gebieden water, lucht en klimaatverandering,
biologische diversiteit, beheer van
hulpbronnen en afval, en de terrestrische
omgeving.
Daarnaast zijn Europese en internationale
organisaties belangrijke bronnen van
informatie, zoals het Bureau voor de Statistiek
(Eurostat) en het Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek (GCO) van de Europese
Commissie, de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties
(UNEP), de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Niet alleen gebruiken we gegevens van deze
organisaties, we werken ook met hen samen
bij het samenstellen van informatie voor onze
klanten en vele andere gebruikers.
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Geschiedenis

Het EMA heeft een raad van bestuur
bestaande uit een vertegenwoordiger van
iedere lidstaat, twee vertegenwoordigers
van de Europese Commissie en twee, door
het Europees Parlement aangewezen,
vooraanstaande wetenschappers. De raad
van bestuur neemt onder andere het
meerjarig werkprogramma, het jaarlijks
werkprogramma en de jaarverslagen aan,
benoemt de uitvoerend directeur en wijst de
leden van het wetenschappelijk comité aan.
Het huidige meerjarig werkprogramma is de
EMA Strategie 2004–2008.

De verordening tot oprichting van het EMA
is vastgesteld door de Europese Unie in
1990. Deze verordening trad eind 1993 in
werking, onmiddellijk na het besluit het
EMA in Kopenhagen te huisvesten. Met de
volledige werkzaamheden is een aanvang
gemaakt in 1994. De verordening riep
tevens het Europees milieuobservatie- en
- informatienetwerk (Eionet) in het leven.

Bestuur EMA

De uitvoerend directeur legt verantwoording
af aan de raad van bestuur voor de uitvoering
van de programma’s en voor de dagelijkse
leiding van het EMA.

Raad van
bestuur
Bureau

Het wetenschappelijk comité adviseert de
raad van bestuur en de uitvoerend directeur.

Uitvoerend
directeur

Wetenschappelijk comité

Raad van bestuur
Voorzitter
31 vertegenwoordigers van de landen
Twee door het Europees Parlement
benoemde leden
Twee leden namens de
Europese Commissie
Waarnemer: voorzitter van het
wetenschappelijk comité

Wetenschappelijk comité
Maximaal 20 wetenschappers
benoemd door de raad van bestuur
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European Environment Agency (Europees Milieuagentschap)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Tel. +45 33 36 71 00
Fax +45 33 36 71 99
Website: www.eea.eu.int
Vragen: www.eea.eu.int/enquiries

Publicatiebureau

Europees Milieuagentschap

