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Formål
Det europeiske miljøbyrå (EEA) har som mål å støtte bærekraftig
utvikling og bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas
miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til
politiske beslutningstakere og offentligheten.

Medlemmer

Kunder og målgrupper

Alle EU-medlemsstatene er
medlemmer av EEA, men også
land utenfor Den europeiske
union kan delta. Det er for
tiden 32 medlemsland: de
27 medlemsstatene i EU pluss
Island, Liechtenstein, Norge,
Sveits og Tyrkia. Albania, Bosnia
og Hercegovina, Kroatia, Den
tidligere jugoslaviske republikken
Makedonia, Montenegro og Serbia
har søkt om medlemskap og har
allerede samarbeidet med EEA i en
årrekke.

EEA viktigste interessenter
er Europakommisjonen,
Europaparlamentet, Rådet for
Den europeiske union — særlig
i forhold til å møte de skiftende
EU-formannskapenes behov — og
medlemslandene.

EU‑institusjoner som Den
økonomiske og sosiale komité,
Regionkomiteen, Den europeiske
investeringsbank, Den europeiske
bank for gjenoppbygging og
utvikling og de forskjellige
EU‑byråene. Utenfor EU-systemet
er næringsliv, den akademiske
verden, frivillige organisasjoner
og andre medlemmer av det sivile
samfunn også viktige målgrupper.

I tillegg til disse sentrale
aktørene i europeisk og nasjonal
politikk samarbeider EEA med

EEA søker å oppnå toveis
kommunikasjon med sine kunder
og målgrupper for å identifisere
deres informasjonsbehov og sikre
at informasjonen EEA leverer, blir
forstått og kan benyttes.
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KYPROS

Miljøbyråets
informasjonssenter
EEAs informasjonssenter gir
personlig svar på alle eksterne
henvendelser om informasjon.
Det er åpent for publikum alle
virkedager.

Miljøbyråets nettsted

Miljøbyråets produkter

eea.europa.eu er en av
de aller største offentlige
miljøinformasjonstjenestene
på internett og EEAs travleste
informasjonskanal. Fullversjoner
av alle rapporter, sammendrag
og artikler ligger på nettsidene
våre og kan lastes ned gratis.
Her kan du også finne data og
informasjon som rapportene er
basert på. Multimedieinnhold
brukes i stadig større grad for å
lette kommunikasjonen og nå ut til
et større publikum.

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
miljøtilstanden, 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
scenarier og andre metoder.
Sammendrag av de viktigste
rapportene samt artikler og
pressemeldinger blir ofte
oversatt til de offisielle språkene i
Miljøbyråets medlemsland.

Bestilling av Miljøbyråets
produkter
Miljøbyråets publikasjoner for
salg kan bestilles i papirutgave i
bokhandelen, hos de nasjonale
salgsrepresentantene for EUs
publikasjonskontor (http://
publications.europa.eu/others/
agents/index_en.htm) eller fra EUs
nettbokhandel (http://bookshop.
europa.eu). En oppdatert oversikt
over tilgjengelige publikasjoner
finnes i seksjonen “Produkter/
publikasjoner” på nettstedet vårt.
Du kan abonnere på Miljøbyråets
RRS-nyhetsstrøm eller
varslingstjenesten for å få tilsendt
en e-post når nye rapporter blir
lagt ut på nettstedet.
Ønsker du å få tilsendt
gratismateriell, bes du vennligst
benytte skjemaet for henvendelser
til EEAs informasjonssenter.

Det felles europeiske miljøinformasjonssystemet
I februar 2008 foreslo Europakommisjonen å opprette et felles europeisk miljøinformasjonssystem (SEIS),
et nettbasert system der offentlige informasjonsleverandører kan dele miljødata og -informasjon. SEIS vil
knytte sammen eksisterende datastrømmer og informasjon knyttet til EUs miljøpolitikk og miljølovgivning,
og gjøre informasjonen lett tilgjengelig for både beslutningstakere og borgere. En viktig utfordring vil bli å
utvikle SEIS som en plattform som kan brukes til toveis kommunikasjon slik at det blir mulig for brukerne å
laste opp og dele informasjon med hverandre.
I årene som kommer, vil EEA og Eionet samarbeide med Europakommisjonen og andre interessenter om
implementeringen av SEIS. Dette skal vi gjøre ved å bygge videre på eksisterende systemer og verktøyer
for rapportering (Reportnet), initiativer knyttet til e-styring, Infrastruktur for geografisk informasjon i
Europa (Inspire), Global overvåking av miljø og sikkerhet (GMES) og Global Earth Observation System of
Systems (GEOSS).
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— Allmennheten, beslutningstakerne, det vitenskapelige samfunn og politikere drar alle nytte av arbeidet
byrået gjør, og vil dra enda større nytte av det i framtiden, for klimaendringer, tap av biologisk mangfold,
vann- og luftkvalitet er alle temaer som får temperaturen i debatten opp. Etter min mening vil dette bare
være mulig hvis Det europeiske miljøbyrå fortsetter å ha blikket rettet framover og i de kommende fem
årene fortsetter å framskaffe informasjon som er aktuell, relevant og solid.
Leder for Det europeiske miljøbyrås styre, Dr. Karsten Sach

Organisasjon

Styring og ledelse

Det europeiske felleskap vedtok forordningen om opprettelse
av Det europeiske miljøbyrå og Det europeiske nettet for
miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) i 1990, og
Miljøbyråets virksomhet kom i gang for fullt i 1994.

Miljøbyråets styre består av en
representant for hvert medlemsland, to
representanter for 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. Komiteen er styrets og
administrerende direktørs rådgivende
organ i vitenskapelige spørsmål.

EEAs personell kommer fra alle organisasjonens 32 medlemsland,
og de fleste av dem arbeider ved organisasjonens hovedkontor i
København. Blant personellet finner vi eksperter innen miljø og
bærekraftig utvikling, informasjonsforvaltning og kommunikasjon.
De har til oppgave å samle inn, analysere og tolke informasjon fra
medlemslandene og distribuere den til interessenter og borgere i
og utenfor EU.
For å bistå i innsamling, administrasjon og analyse av dataene
har EEA opprettet flere europeiske emnesentre (ETC) innen de
viktigste miljørelaterte og operasjonelle områdene som inngår i
EEAs arbeidsprogram. Emnesentrene ligger forskjellige steder i
Miljøbyråets medlemsland.

Administrerende direktør skal rapportere
til styret om gjennomføringen av
arbeidsprogrammene og den daglige
driften av byrået.
EEA organiserer sine aktiviteter i årlige
arbeidsprogrammer innenfor rammen
av en overordnet femårig strategi og et
flerårig arbeidsprogram. Den inneværende
strategien dekker perioden 2009–2013.

Styret

Miljøbyråets styrende organer

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

Styret
Arbeidsutvalget

Den vitenskapelige komité
Inntil 20 forskere utpekt av styret, som dekker et bredt spekter
av miljørelaterte kompetanseområder.
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Administrerende
direktør

Den
vitenskapelige
komité

Aktivitetsområder
EEA har som mål å:
• oppfylle informasjonskravene i henhold til EUs og internasjonal miljølovgivning,
• vurdere miljøtilstanden i Europa og evaluere effekten av politikken som føres,
• styrke samordningen og spredningen av miljødata og -informasjon om Europa.

— En solid, langsiktig politikk
krever bedre og mer detaljert
informasjon. Vi har tatt store
skritt i denne retningen.
Men vi er bare i startgropen
når det gjelder å realisere
miljøinformasjonens fulle
potensial. Det europeiske
miljøbyrå søker å drive
teknologien, særlig internett,
i nye retninger når det gjelder
interaksjon med miljøet
gjennom det felles europeiske
miljøinformasjonssystemet
SEIS.
Professor Jacqueline McGlade,
EEAs administrerende direktør

Eionet og andre
EEA‑partnere
Miljøbyrået henter informasjonen
fra en lang rekke kilder. Et nettverk
av nasjonale miljøorganer —
Eionet — er blitt etablert for å
samarbeide med EEA og teller i
dag mer enn 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 det nasjonale miljøbyrået
eller miljøverndepartementet i
medlemslandene. De nasjonale
knutepunktene har ansvaret for å
samordne Eionets aktiviteter på
nasjonalt nivå.
De nasjonale knutepunktenes
viktigste oppgaver 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 innsamlet 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. 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).
EEA samarbeider tett med disse
organisasjonene i utarbeidelsen av
informasjon og vurderinger for sine
kunder og målgrupper.
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Det europeiske miljøbyrås strategi for 2009–2013
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”Det europeiske miljøbyrås mål er å gi Europas beslutningstakere og borgere tilgang til aktuell,
relevant informasjon og kunnskap slik at de har et solid grunnlag for utforming av miljøpolitikken,
bidra til å besvare spørsmålene de har om miljøet i det daglige, og sikre at miljøtenking og
miljøutdanning blir en integrert del av enhver beslutningsprosess.”
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Kontaktinformasjon:
Det europeiske miljøbyrå
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Faks +45 33 36 71 99
Tlf. +45 33 36 71 00
Nettsted: eea.europa.eu

