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Det europeiske miljøbyrå

Oppgave
Det europeiske miljøbyrå er EUs organ
for formidling av pålitelig, uavhengig
informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en
viktig informasjonskilde for alle som er med
på å utforme, vedta, iverksette og evaluere
miljøpolitikk, samt for det brede publikum.

Medlemmer

Kunder

Også land utenfor Den europeiske union
kan delta i Miljøbyrået. Vi har nå 31
medlemsland: de 25 medlemsstatene i
EU foruten Bulgaria, Island, Liechtenstein,
Norge, Romania og Tyrkia.

Miljøbyråets største kunder er
Europakommisjonen, Europaparlamentet,
Rådet — hvor formannskapet skifter hvert
halvår — og medlemslandene.

Sveits blir nestemann ut. Dessuten har
Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den
tidligere jugoslaviske republikken Makedonia,
Serbia og Montenegro også søkt om
medlemskap.

I tillegg til disse, som alle er sentrale aktører
i europeisk politikk, betjener vi også andre
EU-institusjoner som Den økonomiske og
sosiale komité, Regionkomiteen og Den
europeiske investeringsbank. Av kunder
utenfor EU-systemet er næringsliv, den
akademiske verden, frivillige organisasjoner
og andre medlemmer av det sivile samfunn,
også viktige brukere av informasjon fra
Miljøbyrået.
Vi søker å oppnå en toveis kommunikasjon
med våre kunder slik at vi får god forståelse
av deres informasjonsbehov og sikrer at
informasjonen vi leverer blir forstått og kan
benyttes.
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KYPROS

Miljøbyråets nettsted
Nettstedet vårt, www.eea.eu.int, er en av
de aller største offentlige miljøinformasjonstjenestene på internett og vår travleste
informasjonskanal — med inntil 100 000
besøk i måneden.

Fullversjoner av alle rapporter, sammendrag
og orienteringer ligger på nettsidene våre
og kan lastes ned gratis. Der kan du også
ﬁnne data og informasjon som rapportene er
basert på.

Miljøbyråets produkter

Bestilling av Miljøbyråets
produkter

Vårt mål er å bidra til at EU og våre
medlemsland kan treffe informerte
avgjørelser med sikte på å forbedre
miljøet ved at miljøhensyn integreres i den
økonomiske politikken slik at utviklingen blir
bærekraftig.
Vi gjør dette ved å produsere et bredt
spekter av informasjon om og vurderinger
av blant annet miljøtilstand og trender for
miljøutviklingen, belastninger på miljøet
og de økonomiske og samfunnsmessige
drivkreftene bak dem, samt politikken på
de ulike områdene og hvor effektiv den er.
Vi prøver å identiﬁsere mulige framtidige
trender, prognoser og problemer ved hjelp av
scenarier og andre metoder.
Hvert år utgir vi en rekke rapporter og — i
stadig større omfang — korte orienteringer,
såkalte brieﬁngs, om forskjellige emner.
Oftest blir orienteringene og de viktigste
rapportene oversatt til de ofﬁsielle språkene i
Miljøbyråets medlemsland.

Miljøbyråets informasjonssenter
Informasjonssenteret gir personlig svar på
alle eksterne henvendelser om informasjon.
Hver måned kommer det inn rundt 500
henvendelser.
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Miljøbyråets publikasjoner for salg
kan bestilles i bokhandelen og hos de
nasjonale salgsrepresentantene for EUs
publikasjonskontor (http://publications.
eu.int). En oppdatert oversikt over
tilgjengelige publikasjoner er lagt ut på
nettstedet vårt.
Du har også mulighet for å tegne deg for vår
meldingstjeneste. Da vil du få en e-post hver
gang vi legger nye rapporter ut på nettet.
Ønsker du å få tilsendt gratismateriell, bes
du vennligst benytte bestillingstjenesten
på nettstedet. Der vil du også ﬁnne et
skjema du kan fylle ut for henvendelser til
Miljøbyråets informasjonssenter.

Eionet og andre
samarbeidspartnere
Miljøbyrået henter informasjonen fra en lang
rekke kilder.
En av de viktigste informasjonskildene er
Det europeiske nettet for miljøinformasjon
og miljøobservasjon (Eionet). Miljøbyrået har
ansvaret for å utvikle nettet og samordne
aktivitetene som foregår i nettet. For å
klare dette har vi et nært samarbeid med
de nasjonale knutepunktene, som typisk
er nasjonale organer på miljøområdet eller
miljøverndepartementet i medlemslandene.
De har ansvaret for å samordne de nasjonale
nettene, som består av mange institusjoner
(til sammen om lag 300).
De nasjonale knutepunktenes viktigste
oppgave er å bidra til å identiﬁsere
informasjonsbehov, innhente og
kanalisere data og informasjon fra
kartleggingsvirksomheten og andre aktiviteter
i Miljøbyråets medlemsland, bistå Miljøbyrået
i analysen og anvendelsen av informasjon
samt bidra til å formidle denne informasjonen
til sluttbrukere i medlemslandene.

For å bistå i innsamling, styring og analyse
av dataene har vi opprettet fem europeiske
emnesentre som vi har et nært samarbeid
med, henholdsvis på områdene vann, luft og
klimaendringer, biologisk mangfold, ressursog avfallsforvaltning samt terrestrisk miljø.
Andre viktige informasjonskilder er
europeiske og internasjonale organisasjoner,
f.eks. Det europeiske fellesskaps statistiske
kontor (Eurostat) og Europakommisjonens
Felles forskningssenter (JRC), Organisasjonen
for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD), FNs miljøprogram (UNEP) og FNs
organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)
samt Verdens helseorganisasjon (WHO).
I tillegg til å bruke deres informasjon
samarbeider vi også med dem og andre
organisasjoner om å utarbeide informasjon
for kunder og et bredt spekter av brukere.
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Organisasjon

Historikk

Miljøbyrået har et styre bestående av en
representant for hvert medlemsland, to
representanter for Kommisjonen og to
sakkyndige utpekt av Europaparlamentet.
Styret skal blant annet vedta et ﬂerårig
arbeidsprogram, årlige arbeidsprogrammer
og årsrapporter, utnevne administrerende
direktør og utpeke medlemmene av Den
vitenskapelige komité. Dette ﬂerårige
arbeidsprogrammet er Miljøbyråets strategi
for perioden 2004–2008.

Forordningen om opprettelse av Det
europeiske miljøbyrå (EEA) ble vedtatt av
Den europeiske union i 1990. Den trådte i
kraft i slutten av 1993, straks etter at det ble
bestemt at byrået skulle få sitt hovedkontor
i København. Virksomheten kom i gang for
fullt i 1994. Med denne forordningen ble også
Det europeiske nettet for miljøinformasjon og
miljøobservasjon (Eionet) opprettet.

Administrerende direktør skal rapportere til
styret om gjennomføringen av programmene
og den daglige driften av byrået.

Miljøbyråets styrende organer

Styret

Den vitenskapelige komité har en
rådgivende funksjon i forhold til styret og
administrerende direktør.

Arbeidsutvalget

Administrerende
direktør

Den
vitenskapelige
komité

Styret
Styreleder
31 representanter for landene
To medlemmer utpekt av
Europaparlamentet
To medlemmer som representerer
Europakommisjonen
Observatør: Leder for
Den vitenskapelige komité

Den vitenskapelige komité
Inntil 20 forskere utpekt av Styret
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European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Tel.: (45) 33 36 71 00
Fax: (45) 33 36 71 99
Website: www.eea.eu.int
Enquiries: www.eea.eu.int/enquiries
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