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Taak
Het Europees Milieu Agentschap (EMA) streeft ernaar duurzame
ontwikkeling te ondersteunen en bij te dragen tot een aanzienlijke en
meetbare verbetering van het milieu in Europa door beleidsmakers en
het publiek vroegtijdig gerichte, relevante en betrouwbare informatie te
verstrekken.

Leden

Klanten en doelgroepen

De lidstaten van de Europese
Unie (EU) zijn bij het EMA
aangesloten; tevens staat het
lidmaatschap open voor andere
landen. Momenteel zijn 32 landen
lid: de 27 lidstaten van de EU,
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen,
Zwitserland en Turkije. Albanië,
Bosnië en Herzegovina, Kroatië,
de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, Montenegro
en Servië hebben gezamenlijk
het lidmaatschap aangevraagd en
werken al verscheidene jaren met
het EMA samen.

Onze belangrijkste
belanghebbenden zijn de
Europese Commissie, het
Europees Parlement, de Raad
van de Europese Unie — in het
bijzonder de roulerende EU
voorzitterschappen — en de
lidstaten van het EMA.

met EU-instellingen, waaronder
het Economisch en Sociaal Comité,
het Comité van de Regio’s, de
Europese Investeringsbank,
de Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling
en de EU‑agentschappen.
Buiten het EU‑kader zijn ook het
bedrijfsleven, de academische
wereld, niet-gouvernementele
organisaties en andere groepen
in de samenleving belangrijke
doelgroepen.

Naast deze kerngroep van
Europese en nationale
beleidsmakers werken wij samen

Wij streven naar een twee‑richting
dialoog met onze klanten
en doelgroepen om hun
informatiebehoeften juist te
kunnen vaststellen en ervoor te
zorgen dat de geleverde informatie
wordt begrepen en gebruikt.
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Informatiecentrum van
het EMA
Het Informatiecentrum van het
EMA geeft individuele antwoorden
op externe verzoeken om
informatie en is elke werkdag
geopend voor het algemene
publiek.

EMA-website

EMA-producten

Onze website, eea.europa.eu is
een van de meest uitgebreide
openbare informatiediensten
op internet voor het milieu
en het meest geraadpleegde
informatiekanaal van het EMA. De
volledige tekst van alle rapporten,
samenvattingen en artikelen
worden op de website geplaatst en
kunnen gratis worden gedownload.
Tevens is achtergrondinformatie
bij de rapporten beschikbaar. In
toenemende mate wordt informatie
multimediaal verspreid om de
communicatie te vergemakkelijken
en een breder publiek te bereiken.

Het EMA levert beoordelingen
en informatie in de vorm van
rapporten, korte briefings en
artikelen, persmateriaal en
onlineproducten en -diensten. De
materialen hebben betrekking
op de toestand van het milieu,
actuele trends en knelpunten,
en economische en sociale
ontwikkelingen, en identificeert
toekomstige trends, prognoses
en problemen met behulp van
scenario’s en andere technieken.
Samenvattingen van belangrijke
rapporten, diverse artikelen en
persberichten worden vaak in de
officiële talen van de lidstaten van
het EMA vertaald.

Bestellen van
EMA‑producten
Publicaties van het EMA kunnen
worden besteld bij boekwinkels, de
nationale verkoopagenten van het
Publicatiebureau van de Europese
Unie (http://publications.europa.
eu/others/agents/index_nl.htm)
of hun onlineboekwinkel (http://
bookshop.europa.eu). Voor een
actueel overzicht van beschikbare
publicaties kunt u de rubriek
“producten/publicaties” op onze
website raadplegen.
Door u op de RSS-streams van
het EMA of de berichtendienst te
abonneren, ontvangt u een e-mail
telkens wanneer nieuwe rapporten
op de website zijn geplaatst.
Voor het bestellen van
gratis materiaal kunt u via
het aanvraagformulier een
verzoek indienen bij ons
Informatiecentrum.

Europees gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem
In februari 2008 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een Europees gemeenschappelijk
Milieu-informatiesysteem (Shared Environmental Information System, SEIS) — een webgebaseerd
systeem waarmee verstrekkers van publieke informatie milieugegevens en -informatie kunnen uitwisselen.
SEIS zal bestaande gegevensstromen en informatie die op het milieubeleid en de milieuwetgeving
van de EU betrekking hebben samen brengen, en deze gebruiksvriendelijk toegankelijk maken voor
zowel beleidsmakers als de burger. Een belangrijke visie is SEIS te ontwikkelen tot een platform voor
twee‑richting communicatie, dat gebruikers in staat stelt informatie te uploaden en te delen.
In de komende jaren zullen het EMA en Eionet samenwerken met de Europese Commissie en andere
belanghebbenden om het SEIS te implementeren. Wij zullen dit doen door verder te bouwen op bestaande
rapportagesystemen en -instrumenten (Reportnet), initiatieven die verband houden met e-government, de
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Unie (INSPIRE), de wereldwijde monitoring voor
milieu en veiligheid (GMES) en het mondiale aarde-observatiesysteem (GEOSS).
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“Het publiek, beleidsmakers, wetenschappers en politici dragen allen bij aan het werk dat door het EMA
wordt gedaan, en deze trend zal naar verwachting versterkt doorzetten: klimaatverandering, verlies van
biodiversiteit, en de water- en luchtkwaliteit zijn allemaal problemen die tot verhitte debatten leiden. Ik
denk dat dit alleen zo zal blijven als een toekomstgericht EMA daarbij de kern vormt, een EMA dat in de
komende vijf jaar vernieuwende, tijdige, relevante en solide informatie blijft leveren.”
Voorzitter van de raad van bestuur van het EMA, dr. Karsten Sach

Organisatie

Bestuur

De verordening tot oprichting van het EMA is in 1990 door de
Europese Gemeenschap vastgesteld. Tevens werd het Europees
milieuobservatie- en –informatienetwerk (Eionet) in het leven
geroepen. In 1994 werd het EMA volledig operationeel.

De raad van bestuur van het EMA bestaat
uit één vertegenwoordiger van iedere
lidstaat, twee vertegenwoordigers van de
directoraten-generaal Milieu en Onderzoek
van de Europese Commissie, en twee
wetenschappelijke deskundigen die door
het Europees Parlement zijn benoemd.
De raad van bestuur keurt onder andere
het werkprogramma van het EMA goed,
benoemt de uitvoerend directeur en wijst
de leden van het wetenschappelijke comité
aan. Dit comité adviseert de raad van
bestuur en de uitvoerend directeur.

De medewerkers van het EMA komen uit de 32 lidstaten van de
organisatie en zijn voornamelijk werkzaam in het hoofdkantoor
in Kopenhagen. Het betreft deskundigen op het gebied van het
milieu en duurzame ontwikkeling, informatiemanagement en
communicatie. Samen verzamelen, analyseren en interpreteren
zij informatie van lidstaten en verspreiden deze onder
belanghebbenden en het publiek in de EU en daarbuiten.
Ter ondersteuning van de verzameling, het beheer en de analyse
van de gegevens heeft het EMA Europese thematische centra
(ETC’s) gevormd, waarmee het samenwerkt op de belangrijke
milieuterreinen van het werkprogramma van het EMA. De
thematische centra bevinden zich verspreid over de lidstaten van
het EMA.

De uitvoerend directeur legt
verantwoording af aan de raad van
bestuur voor de tenuitvoerlegging van de
werkprogramma’s en voor de dagelijkse
gang van zaken van het EMA.
Het EMA organiseert zijn activiteiten in
jaarlijkse werkprogramma’s, die passen
in een vijfjarenstrategie en meerjarig
werkprogramma. De huidige strategie
omvat de periode 2009–2013.

Raad van bestuur

Bestuur van het EMA

Voorzitter
32 nationale vertegenwoordigers
Twee leden die door het Europees Parlement zijn benoemd
Twee leden die de Europese Commissie vertegenwoordigen
Waarnemer: voorzitter van het wetenschappelijk comité.

Raad van
bestuur
Bureau

Wetenschappelijk comité
Maximaal 20 wetenschappers die door de raad van bestuur
worden aangewezen en die een verscheidenheid aan
milieuonderwerpen bestrijken.
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Uitvoerend
directeur

Wetenschappelijk
comité

Werkterreinen
Het EMA streeft ernaar
• te voldoen aan de informatiebehoeften van de EU en aan de internationale milieuwetgeving;
• beoordelingen te maken van het Europese milieu, en de doeltreffendheid van het beleid te evalueren;
• de coördinatie en verspreiding van milieugegevens en informatie over Europa te verbeteren.

“Een robuust en vooruitziend
beleid vereist betere en meer
gedetailleerde informatie. Wij
hebben grote vooruitgang in
deze richting geboekt. Maar we
zijn nog maar net begonnen
het volledige potentieel van
milieu-informatie te bevatten.
Het EMA tracht met het
gemeenschappelijke milieuinformatiesysteem voor Europa
(SEIS) de technologie, en met
name het internet, in nieuwe
richtingen te sturen wat de
interactie met het milieu
betreft.”
Uitvoerend EMA-directeur,
professor Jacqueline McGlade

Eionet en andere partners
van het EMA
De informatie die het EMA
levert is afkomstig uit een grote
verscheidenheid aan bronnen. Er
werd een netwerk van nationale
milieuorganen gevormd dat met
het EMA samenwerkt — het
Europese milieuobservatie- en
-informatienetwerk (Eionet).
Bij dit netwerk zijn meer dan
300 instellingen verspreid over
Europa betrokken. 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 (NFP’s), gewoonlijk
de nationale milieuagentschappen
of milieuministeries. De NFP’s
zijn verantwoordelijk voor de
coördinatie van de activiteiten van
Eionet op nationaal niveau.
De belangrijkste taken van de
nationale focal points zijn de
ontwikkeling en instandhouding
van het nationale netwerk,
de identificatie van nationale

informatiebronnen, het vastleggen
en kanaliseren van gegevens en
informatie van monitoring en
van andere activiteiten, het EMA
van dienst zijn bij het analyseren
van de verzamelde informatie en
meewerken aan het doorgeven van
de informatie van het EMA naar de
eindgebruikers in de lidstaten.
Andere belangrijke partners en
informatiebronnen voor het EMA
zijn Europese en internationale
organisaties, zoals het Bureau
voor de Statistiek Eurostat en
het Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek van de Europese
Commissie, de Organisatie voor
Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO), het
Milieuprogramma van de Verenigde
Naties (UNEP), de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO) en
de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO).
Wij werken nauw samen met deze
organisaties bij het produceren van
informatie en beoordelingen voor
onze klanten en doelgroepen.
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“Ons doel is om Europese beleidsmakers en de burger toegang te geven tot tijdige en relevante
informatie en kennis, teneinde hen een solide basis voor milieubeleid te geven, hun vragen over
het milieu in hun dagelijkse leven te helpen beantwoorden en ervoor te zorgen dat milieudenken en
-educatie een vaste plaats in de besluitvorming krijgen.”
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