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Uppdrag och mål
Europeiska miljöbyrån (EEA) har som mål att stödja hållbar utveckling och bidra till en påtaglig och mätbar
förbättring av Europas miljö med hjälp av aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information till
beslutsfattare och allmänhet.
Våra viktigaste mål är att vara den främsta källan av miljökunskap på europeisk nivå, att spela en ledande
roll för att stödja en långsiktig övergång till ett hållbart samhälle och att vara en ledande organisation för
kunskapsdelning och kapacitetsuppbyggnad i miljöfrågor.

Medlemmar

miljöbyrån. Miljöbyrån samarbetar
också med Kosovo*, och Grönland
har observatörsstatus i ett antal
processer.

EU:s medlemsstater är medlemmar
i miljöbyrån. Dessutom kan andra
länder som delar Europeiska
unionens och medlemsstaternas
värderingar i fråga om miljöbyråns
mål ansluta sig. I dag är 33 länder
medlemmar: de 28 EU-länderna
samt Island, Liechtenstein, Norge,
Schweiz och Turkiet. Dessutom har
Albanien, Bosnien och Hercegovina,
f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, Montenegro och Serbien
gemensamt ansökt om medlemskap
efter flera år av samarbete med

politiska aktörer samarbetar miljöbyrån
med andra EU-institutioner och
EU‑organ. Vi samarbetar även med
bredare intressegrupper inom den
politiska ramen, som icke-statliga
organisationer, vetenskapliga
och akademiska samfund,
näringslivsorganisationer, konsultbyråer
och tankesmedjor.

Kunder och målgrupper
Miljöbyråns huvudsakliga intressenter
är Europeiska kommissionen,
Europaparlamentet och Europeiska
unionens råd – speciellt behoven
hos EU:s ordförandeskap – samt
medlemsländerna. Utöver denna
kärngrupp av europeiska och nationella
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Allmänheten är också en viktig
målgrupp för miljöbyrån. Detta är i linje
med den befintliga EU-lagstiftningen
om tillgång till miljöinformation
och miljöbyråns strävan att stödja
genomförandet av politiken och
skapa en större förståelse för miljöoch klimatfrågor. Politiken grundas
på en bredare samhällsdebatt och
acceptansen för miljöpolitiken vilar på
en bred allmän opinion.
Miljöbyrån strävar efter en ömsesidig
dialog med sina kunder och målgrupper
för att på bästa sätt identifiera deras
kunskapsbehov och se till att de förstår
och använder den information som
lämnas.
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* Denna beteckning ska inte påverka ståndpunkter om Kosovos
status och är i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99
och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos
självständighetsförklaring.
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Våra produkter
Miljöbyrån tillhandahåller utvärderingar och information i form
av rapporter, korta sammandrag och artiklar, pressmaterial
samt en rad olika webbaserade produkter och tjänster.
Materialet beskriver miljöns tillstånd, aktuella trender och
belastningar, ekonomiska och sociala drivkrafter och politikens
effektivitet samt identifierar framtida trender, utsikter och
problem med hjälp av scenarier och andra metoder.

Den del av rapporterna som riktar sig till en bredare publik,
liksom sammanfattningar av viktiga rapporter samt olika artiklar
och pressmeddelanden översätts till de officiella språken i
miljöbyråns medlemsländer.

På nätet

Nätverkande

På eea.europa.eu, som är miljöbyråns
främsta informationskanal, finns en
av de mest omfattande webbaserade
informationstjänsterna om miljö för
allmänheten. Vår målsättning är att
gå över från papperspublikationer till
onlinepublicering, för att tillgodose
önskemålen från allt fler användare,
samt påskynda publiceringen och
minska kostnaderna – och för att
minska vårt eget miljöavtryck.

Det viktigaste arbetet för att nå våra
mål utförs av miljöbyråns personal
som sprider våra uppgifter och
forskningsrön direkt, samverkar med
Eionet och andra viktiga intressenter,
talar med kontaktpersoner, deltar
i expertmöten, talar vid seminarier
och konferenser osv. Även om vi
ger ut mycket tryckt material och
hela tiden utökar vår webbaserade
kommunikation, finns det inget som
kan ersätta den personliga kontakten
mellan informatörer och dem som ska
använda informationen.

Alla rapporter, översikter och artiklar
publiceras i sin helhet på webbplatsen.
Där finns också interaktiv grafik och
kartbaserade applikationer, samt de
data och den information som ligger till
grund för rapporterna. Sociala medier
och multimedieinnehåll används aktivt
för att underlätta kommunikation och
nå en bredare målgrupp.

Beställa miljöbyråns
produkter

Du kan anmäla dig till vår
prenumerationstjänst för att
regelbundet få vårt nyhetsbrev,
information om nya rapporter och
annat gratismaterial, elektroniskt eller
på papper.
Du kan också följa oss på Facebook
och Twitter, eller prenumerera på vår
nyhetsservice (RSS-feed).
Papperskopior av miljöbyråns tryckta
publikationer kan beställas från
EU:s publikationsbyrås nätbutik
(http://bookshop.europa.eu). De flesta
är gratis. Som ett led i vår övergång
från papper till elektronisk publicering
finns vissa produktkategorier bara
i elektroniskt format. En aktuell
översikt över tillgängliga publikationer
finns under fliken ”Publikationer” på
EEA:s webbplats.

På miljöbyråns webbaserade forum
ger vi individuella svar på externa
förfrågningar om information.
Allmänheten kan också kontakta oss via
telefon eller göra ett personligt besök.

Organisation
Europeiska gemenskapen antog
1990 en förordning om inrättande
av miljöbyrån och dess nätverk för
miljöinformation och miljöövervakning
(Eionet). År 1994 inledde miljöbyrån sitt
arbete på allvar.
Miljöbyråns personal kommer från
organisationens 33 medlemsländer,
och de flesta finns vid huvudkontoret
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i Köpenhamn. Bland personalen
finns experter på miljö och hållbar
utveckling, informationshantering
och kommunikation. De arbetar
tillsammans för att samla in,
analysera och tolka information från
medlemsländer samt för att sprida den
vidare till intressenter och medborgare
inom och utanför EU.

För att stödja insamlingen, bearbetningen
och analysen av data har miljöbyrån
inrättat och driver sex europeiska
ämnescentrum (ETC), som omfattar de
viktigaste miljö- och verksamhetsområden
som ingår i miljöbyråns arbetsprogram.
Ämnescentrumen är nätverk
bestående av ett nittiotal specialiserade
institutioner, som är spridda i miljöbyråns
medlemsländer.

Miljöbyrån vill bidra till Europas ambition att bli en koldioxidsnål, resurseffektiv och ekologisk resilient
ekonomi till år 2050. De långvariga miljöproblemen hänger ihop och kärnan är de socioekonomiska
system som förser oss med det vi i dag kräver av ett modernt samhälle, såsom mat, energi och
transporter. Det krävs en grundläggande förändring av dessa centrala samhällssystem om vi ska kunna
följa en trovärdig linje mot målen för 2050.
Hans Bruyninckx
Verkställande direktör

Styrning

Miljöbyrån organiserar sin verksamhet i årliga arbetsprogram
som styrs av ett flerårigt arbetsprogram, som omfattar fem år.
Det aktuella fleråriga arbetsprogrammet täcker perioden
2014–2018 och är organiserat kring följande fyra huvudområden:

Miljöbyråns styrelse består av en företrädare för vart
och ett av de 33 medlemsländerna, två företrädare för
Europeiska kommissionen (GD Miljö och GD Forskning)
och två vetenskapsmän utsedda av Europaparlamentet.
Styrelsens uppgifter är bland annat att anta miljöbyråns
arbetsprogram, tillsätta den verkställande direktören och
utse ledamöter i den vetenskapliga kommittén.

• Informera om politikens genomförarande, vilket innebär
att vi ska återkoppla och bidra till EU:s politiska ramverk,
syften och mål genom fortlöpande rapportering om
framstegen inom viktiga miljöområden.
• Utvärdera systemrelaterade utmaningar och ge
bedömningar som är sektorsövergripande med
långsiktiga perspektiv på makronivå, för att därigenom
stödja de långsiktiga visionerna i EU:s sjunde
miljöhandlingsprogram.
• Gemensamt skapa, dela och nyttja kunskap, vilket
innebär att vi bygger upp och underhåller de nätverk av
människor och information som utgör ryggraden i och
förutsättningen för vår rapportering.
• Miljöbyråns förvaltning, ska följa alla de regler och
förordningar som gäller miljöbyrån och samtidigt
ständigt förbättra organisationens effektivitet och
ändamålsenlighet.

Miljöbyråns vetenskapliga kommitté består av högst
20 vetenskapsmän med kompetens i en rad miljörelaterade
ämnen. Kommittén ger råd i vetenskapliga frågor till
styrelsen och verkställande direktören.
Den vetenskapliga kommitténs ordförande sitter med som
observatör i styrelsen.
Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för
genomförandet av arbetsprogrammen och för miljöbyråns
löpande verksamhet.

Styrelsen
Byrån

Verkställande
direktören
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Vetenskapliga
kommittén

Som återspeglas i det fleråriga arbetsprogram som antagits av styrelsen, är miljöbyråns ambition att
fortsätta vara en ledande aktör för den grundinformation som behövs för att förbättra miljöpolitikens
resultat. Miljöbyrån vill också delta i att skapa de nya insikter och kunskap, som kommer att krävas
för att förstå och ge stöd till mer grundläggande förändringar mot en mer långsiktig hållbarhet i våra
samhällen.
Elisabeth Freytag-Rigler
Ordförande i miljöbyråns styrelse

Eionet och andra partner
Den information som miljöbyrån
tillhandahåller kommer från en rad
olika källor. Ett nätverk av nationella
miljöorgan – Eionet – har inrättats för
att samarbeta med miljöbyrån och
innefattar mer än 300 institutioner i
hela Europa. Miljöbyrån ansvarar för att
utveckla nätverket och samordna dess
verksamhet. Det gör vi i nära samarbete
med nationella kontaktpunkter (NFP)
(se figuren nedan) – som oftast är
nationella miljömyndigheter eller
miljöministerier i medlemsländerna.
Dessa ansvarar i sin tur för
samordningen av verksamheten inom
Eionet på nationell nivå.

De nationella kontaktpunkternas
uppgift är bland annat att utveckla
och upprätthålla det nationella
nätverket, identifiera nationella
informationskällor, samla in och
kategorisera data och information från
övervakning och annan verksamhet,
hjälpa miljöbyrån att analysera den
information som samlats in och
medverka till att vidarebefordra
information från miljöbyrån till
slutanvändare i medlemsländerna.
Andra viktiga partners och
informationskällor för miljöbyrån
är europeiska och internationella
organisationer, t.ex. Europeiska
kommissionens statistikkontor Eurostat

och Gemensamma forskningscentret
(JRC), Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD), FN:s
miljöprogram (UNEP), FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation (FAO) och
Världshälsoorganisationen (WHO).
Miljöbyrån har ett nära samarbete
med dessa organisationer för att
kunna tillhandahålla information
och utvärderingar till sina kunder
och målgrupper. Miljöbyrån deltar
också i det informella nätverket av
miljövårdsmyndigheter i Europa, där vi
även tillhandahåller sekretariatet.

Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet)
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Miljöbyrån verkar i en komplex miljö på flera nivåer och med flera aktörer på EU-, nationell
och global nivå. Den omfattar även forskningsinstitut, företag och icke-statliga organisationer.
Miljöbyråns specifika roll är att ge stöd till beslutsfattande på EU-nivån och bygga upp kapacitet
i medlemsländerna, med hjälp av Eionet som unik partner, för att skapa ett tvåvägsflöde av
kvalitetssäkrad miljödata och miljöinformation.

Europeiska miljöbyråns fleråriga arbetsprogram 2014–2018

Kontaktinformation:
Europeiska miljöbyrån
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon: +45 33 36 71 00
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