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Oppgaver og mål
Det europeiske miljøbyrå (EEA) har som mål å støtte en bærekraftig utvikling og bidra til å oppnå en
betydelig, målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig
informasjon til politiske beslutningstakere og offentligheten.
Vår hovedmålsetting er å være den viktigste kilden til miljøkunnskap på europeisk plan, å spille en
ledende rolle som støttespiller i den langsiktige omstillingen til et bærekraftig samfunn og å være en
ledende organisasjon for kunnskapsutveksling og kapasitetsbygging på miljøområdet.

Medlemmer

allerede samarbeidet med EEA i en
årrekke. EEA samarbeider også
med Kosovo*, mens Grønland
har observatørstatus i en rekke
prosesser.

Alle EU-medlemsland er
medlemmer av EEA. Medlemskap
er også åpent for andre land som
deler Det europeiske fellesskapets
og medlemslandenes engagement
i det som er byråets mål. De
nåværende 33 medlemmene
er de 28 medlemslandene i EU
pluss Island, Liechtenstein,
Norge, Sveits og Tyrkia. Albania,
Bosnia-Hercegovina, Den
tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia, Montenegro og Serbia
har søkt om medlemskap og har

I tillegg til disse sentrale aktørene
i europeisk og nasjonal politikk
samarbeider EEA med andre
EU‑institusjoner. Vi er også i kontakt
med bredere interessegrupper i den
politiske sfære, som ikke‑statlige
organisasjoner (NGO‑er),
vitenskapelige og akademiske
miljøer, næringslivsorganisasjoner,
konsulentselskaper og tankesmier.

Oppdragsgiver og målgrupper
EEAs viktigste interessenter
er Europakommisjonen,
Europaparlamentet, Rådet for
Den europeiske union – særlig
i forhold til å møte de skiftende
EU-formannskapenes behov –
og medlemslandene.
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EEA ser også på offentligheten som
en viktig målgruppe. Dette er i tråd
med gjeldende EU-regelverk om
tilgang til miljøinformasjon og EEAs
innsats for å støtte gjennomføringen
av europeisk politikk og oppnå
en bredere forståelse av
miljø- og klimaendringsspørsmål.
Politikken er forankret i en større
samfunnsmessig debatt, og aksepten
for miljøpolitikken er basert på en
bred konsensus.
EEA søker å oppnå toveis
kommunikasjon med sine
oppdragsgivere og målgrupper
for å identifisere deres
informasjonsbehov og sikre at
informasjonen EEA leverer, blir
forstått og kan benyttes.
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* Denne betegnelsen innebærer ikke noe standpunkt mht. Kosovos
status og er i tråd med FNs sikkerhetsrådets resolusjon 1244/99
og Den internasjonale domstolen i Haags (ICJ) rådgivende uttalelse
om Kosovos uavhengighetserklæring.
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Resultater
EEA leverer vurderinger og informasjon i form av
rapporter, korte orienteringer – såkalte briefings –
og artikler, pressestoff og nettbaserte produkter og
tjenester. Disse omhandler emner som miljøets tilstand,
aktuelle trender og pressfaktorer og de økonomiske og
samfunnsmessige drivkreftene bak dem, effekten av
politiske tiltak og identifisering av framtidige trender,

utsikter og problemer ved hjelp av framskrivninger og
andre metoder.
En del av rapportene som er beregnet på et bredt publikum,
sammendrag av de viktigste rapportene samt artikler og
pressemeldinger blir oversatt til de offisielle språkene
i Miljøbyråets medlemsland.

På internett

Nettverksbygging

eea.europa.eu er en av
de aller største offentlige
miljøinformasjonstjenestene
på internett og EEAs travleste
informasjonskanal. EEA bestreber
seg på å gå over fra papir til
nettpublisering for å tilpasse seg
ønskene til et stadig større antall
brukere, for å øke aktualiteten og
kostnadseffektiviteten – og for
å krympe sitt økologiske fotavtrykk.

Innsatsen EEAs ansatte legger ned
for å formidle fakta og resultater
direkte, er helt avgjørende for at vi
skal kunne oppnå våre mål, så de
er i kontinuerlig kontakt med Eionet
og andre nøkkelaktører, de snakker
med kontakter, deltar i ekspertmøter,
holder innlegg på seminarer og
konferanser osv. Til tross for den
store andelen trykket materiale og
den stadige veksten i internettbasert
kommunikasjon, er det ingenting som
kan erstatte det personlige møtet
mellom informasjonsprodusent og
bruker.

Alle rapporter, sammendrag og
artikler publiseres i sin helhet på
nettsiden, i likhet med interaktive
grafer og kartbaserte applikasjoner,
datasett og bakgrunnsinformasjon
til rapportene. Sosiale media og
multimedieinnhold brukes aktivt for
å lette kommunikasjonen og nå ut til
et større publikum.
Det nettbaserte EEA Forum gir
personlig svar på alle eksterne
henvendelser om informasjon. Det
er også mulig å ringe inn forespørsler
eller presentere henvendelser
personlig.

Bestilling av Miljøbyråets
produkter
Du kan registrere deg på vår
abonnementstjeneste for å motta
vårt nyhetsbrev, informasjon om nye
publikasjoner og elektroniske versjoner
eller papirkopier av rapporter og annet
gratismateriale på regelmessig basis.
Du kan også følge oss på Facebook
og Twitter eller abonnere på EEAs
RSS‑feed .
Papirutgaver av Miljøbyråets
publikasjoner kan bestilles, de fleste
gratis, fra nettbokhandelen eller EUs
publikasjonskontor
(http://bookshop.europa.eu). På grunn
av omstillingen fra papir til nett vil noen
produktkategorier kun være tilgjengelig
i elektronisk format. En oppdatert
oversikt over tilgjengelige publikasjoner
finnes i seksjonen ”Publikasjoner” på
nettstedet vårt.

Organisering
Europakommisjonen vedtok
forordningen om opprettelse av
Det europeiske miljøbyrået og Det
europeiske nettet for miljøinformasjon
og miljøobservasjon (Eionet) i 1990, og
Miljøbyråets virksomhet kom i gang
for fullt i 1994.
EEAs medarbeidere rekrutteres
fra alle 33 EEA-medlemsland, og

de fleste av dem arbeider ved
organisasjonens hovedkontor
i København. Blant dem finner vi
eksperter innen miljø og bærekraftig
utvikling, informasjonsforvaltning
og kommunikasjon. Deres oppgave
er å samle inn, analysere og fortolke
informasjon fra medlemslandene og
distribuere den til interessenter og
borgere i og utenfor EU.
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For å bistå i innsamling,
administrasjon og analyse av
dataene har EEA opprettet seks
europeiske temasentre (ETC) som
dekker de viktigste miljørelaterte og
operasjonelle områdene som inngår
i EEAs arbeidsprogram. Temasentrene
er et nettverk av nitti spesialiserte
institusjoner fordelt på Miljøbyråets
medlemsland.

EEA vil bidra til Europas ambisjon om å få i stand omstillingen til et ressurseffektivt samfunn med et
lavt karbonforbruk og motstandskraftige økosystemer innen 2050. Alle de gamle miljøproblemene
henger sammen, og i bunnen finner vi de sosioøkonomiske systemene som møter det moderne
samfunnets krav, som mat, energi og transport. For at vi skal kunne nå 2050-målet, er det nødvendig
med en grunnleggende endring i disse kjernesystemene.
Dr. Hans Bruyninckx
Administrerende direktør

Styring og ledelse

EEA organiserer sine aktiviteter i årlige arbeidsprogrammer
innenfor rammen av et overordnet femårig arbeidsprogram.
Det nåværende arbeidsprogrammet dekker perioden
2014–2018 og er organisert rundt fire hovedtemaer:

Miljøbyråets styre består av en representant for hvert
av de 33 medlemslandene, to representanter fra
Europakommisjonen (DG Miljø og DG Forskning) og to
sakkyndige utpekt av Europaparlamentet. Styret skal
blant annet vedta EEAs arbeidsprogrammer, utnevne
administrerende direktør og utpeke medlemmene av
Den vitenskapelige komité.
EEAs vitenskapelige komité består av inntil 20 forskere
som dekker et bredt spekter av miljørelaterte
kompetanseområder. Komiteen er det rådgivende organ
til styret og administrerende direktør i vitenskapelige
spørsmål. Lederen for Den vitenskapelige komité har
observatørstatus i styret.
Administrerende direktør skal rapportere til styret
om gjennomføringen av arbeidsprogrammene og den
daglige driften av byrået.

• skape grunnlag for gjennomføring av politikken,
basert på tilbakemeldinger og innspill til EUs politiske
rammeverk og målsettinger gjennom løpende
rapportering om framdrift innen sentrale miljøtemaer,
• vurdere systemiske utfordringer, levere vurderinger
som tar høyde for makroperspektiver og langsiktig
tenking på tvers av sektorer og dermed støtter de
langsiktige visjonene i EUs 7. miljøhandlingsprogram,
• bidra til å skape, dele og utnytte kunnskap, dvs.
bygge og opprettholde nettverk med mennesker og
informasjonssystemer som utgjør selve ryggraden i vår
rapportering, og som ikke kan finne sted uten den,
• lede EEA, med mål om å følge alt regelverk Miljøbyrået
er underlagt, og kontinuerlig forbedre organisasjonens
effektivitet.

Styret
Arbeidsutvalget

Administrerende
direktør
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Den
vitenskapelige
komité

Som det framgår av det flerårige arbeidsprogrammet styret har vedtatt, er EEAs ambisjon
å fortsette å være en ledende leverandør av den sentrale informasjonen som er nødvendig
for å forbedre de miljøpolitiske resultatene. EEA ønsker også å engasjere seg i utviklingen
av ny innsikt og kunnskap som vil være nødvendig for å forstå og støtte opp under den mer
grunnleggende omstillingen til langsiktig bærekraft i våre samfunn.
Elisabeth Freytag-Rigler
Leder for Det europeiske miljøbyråets styre

Eionet og andre EEA-partnere
Miljøbyrået henter informasjon fra
en lang rekke kilder. Et nettverk av
nasjonale miljøorganer – Eionet – er
etablert for å samarbeide med EEA.
Det teller i dag over 300 institusjoner
rundt om i Europa. EEA har ansvaret
for å utvikle nettet og samordne
aktivitetene som foregår i det. For å
klare dette, har vi et nært samarbeid
med de nasjonale knutepunktene,
som typisk er miljødirektoratet
eller miljøverndepartementet
i medlemslandene. De nasjonale
knutepunktene har ansvaret for
å samordne Eionets aktiviteter på
nasjonalt nivå.

Noen av de andre oppgavene
til de nasjonale knutepunktene
er å utvikle og vedlikeholde det
nasjonale nettet, identifisere
nasjonale informasjonskilder,
innhente og kanalisere
data og informasjon fra
overvåkingsvirksomheten og andre
aktiviteter, bistå Miljøbyrået med
å analysere informasjon samt
bidra til å formidle informasjon
fra Miljøbyrået til sluttbrukere
i medlemslandene.
Andre viktige partnere og
informasjonskilder for EEA er
europeiske og internasjonale
organisasjoner, f.eks. EUs

statistikk-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).
EEA samarbeider tett med disse
organisasjonene i utarbeidelsen
av informasjon og vurderinger
for sine oppdragsgivere og
målgrupper. EEA tar også del i og
fungerer som sekretariat for det
uformelle nettverket av lederne
for miljømyndighetene i Europa
(EPA‑nettverket).

Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet)
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