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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 401/2009

frá 23. apríl 2009

um Umhverfisstofnun Evrópu og evrópska upplýsinga- og eftirlitsnetið 
á sviði umhverfismála (*)

(Kerfisbundin útgáfa)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
175. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1210/90 frá 7. maí 1990 um 
stofnun Umhverfisstofnunar Evrópu og evrópsks upp-
lýsinga og eftirlitsnets á sviði umhverfismála (3) hefur 
nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum (4). 
Til glöggvunar og hagræðingar ber því að kerfisbinda 
reglugerðina.

2) Í sáttmálanum er kveðið á um þróun og framkvæmd 
stefnu Bandalagsins í umhverfismálum og mælt fyrir um 
markmið og meginreglur sem varða slíka stefnu.

3) Kröfur um umhverfisvernd eiga að vera liður í öðrum 
stefnumálum Bandalagsins.

4) Samkvæmt 174. gr. sáttmálans skal Bandalagið m.a. taka 
tillit til fyrirliggjandi vísindalegra og tæknilegra gagna 
við undirbúning aðgerða á sviði umhverfismála.

5) Nauðsynlegt er að safna gögnum um umhverfismál, 
vinna úr þeim og greina þau á evrópskum vettvangi til að 
veita megi hlutlægar, áreiðanlegar og sambærilegar upp-
lýsingar sem gera Bandalaginu og aðildarríkjunum kleift 
að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda umhverfið, 
meta árangur slíkra ráðstafana og tryggja að almenningi 
séu veittar fullnægjandi upplýsingar um ástand umhverf-
isins.

6) Í Bandalaginu og aðildarríkjunum eru nú þegar stofnanir 
sem veita slíkar upplýsingar og þjónustu.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 126, 21.5.2009, bls. 13. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2012 frá 13. 
júlí 2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á 
sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 162, 25.6.2008, bls. 86.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 19. febrúar 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 23. mars 2009.
(3) Stjtíð. EB L 120, 11.5.1990, bls. 1.
(4) Sjá II. viðauka.

7) Þær skulu vera grundvöllur að evrópska upplýsinga- og 
eftirlitsnetinu á sviði umhverfismála sem samræmt verður 
á vettvangi Bandalagsins undir stjórn Umhverfisstofnunar 
Evrópu.

8) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 
frá 30. maí 2001 um almennan aðgang að skjölum Evr-
ópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar (5) er 
mælt fyrir um almennar meginreglur og takmarkanir að 
því er varðar aðgang að skjölum sem kveðið er á um í 
255. gr. sáttmálans.

9) Umhverfistofnunin skal hafa samvinnu við aðrar stofn-
anir á vettvangi Bandalagsins til að gera framkvæmda-
stjórninni kleift að tryggja fulla beitingu löggjafar Banda-
lagsins um umhverfismál.

10) Staða og skipulag Umhverfisstofnunarinnar skal vera í 
samræmi við hlutlægni niðurstaðnanna sem henni er ætl-
að að fá fram og vera með þeim hætti að hún geti starfað 
í náinni samvinnu við starfandi stofnun í hverju landi um 
sig og á alþjóðavettvangi.

11) Veita skal Umhverfisstofnuninni sjálfræði að lögum en 
halda nánum tengslum við stofnanir Bandalagsins og 
aðildarríkin.

12) Æskilegt er að kveða á um að Umhverfisstofnunin sé 
opin öðrum löndum, sem láta sig varða markmið hennar 
á sama hátt og Bandalagið og aðildarríkin, samkvæmt 
samningum sem gerðir yrðu milli þeirra og Bandalagsins.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

1.  Í þessari reglugerð er kveðið á um Umhverfisstofnun Evr-
ópu, hér á eftir nefnd „Umhverfisstofnunin“, með það að mark-
miði að koma á evrópsku upplýsinga- og eftirlitsneti á sviði 
umhverfismála.

2.  Til þess að ná markmiðunum á sviði umhverfisverndar 
og úrbóta í umhverfismálum, sem mælt er fyrir um í sáttmál-
anum og aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála, 
sem hafa fylgt í kjölfarið, og markmiðunum á sviði sjálfbærrar 
þróunar er stefnt að því að Umhverfisstofnunin og evrópska 
upplýsinga og eftirlitsnetið á sviði umhverfismála láti Banda-
laginu og aðildarríkjunum í té:

a)  hlutlægar, áreiðanlegar og sambærilegar upplýsingar á evr-
ópskum vettvangi sem gera þeim kleift að gera nauðsynleg-

(5) Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43.
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ar ráðstafanir til að vernda umhverfið, til að meta árangur 
af slíkum ráðstöfunum og til að tryggja að almenningur fái 
upplýsingar um ástand umhverfisins á tilhlýðilegan hátt, og 
í því skyni

b)  nauðsynlega tæknilega og vísindalega aðstoð.

2. gr.

Í þeim tilgangi að ná markmiðinu sem sett er fram í 1. gr. skulu 
verkefni Umhverfisstofnunarinnar vera:

a)  að koma á fót netinu, sem um getur í 4. gr., í samvinnu 
við aðildarríkin og samræma það og í þessu samhengi 
skal Umhverfisstofnunin bera ábyrgð á söfnun, vinnslu og 
greiningu upplýsinga, einkum á þeim sviðum sem um getur 
í 3. gr.,

b)  að veita Bandalaginu og aðildarríkjunum hlutlægar upplýs-
ingar sem nauðsynlegar eru til mótunar og framkvæmdar 
á ábyrgri og skilvirkri stefnu í umhverfismálum, einkum í 
þeim tilgangi að láta framkvæmdastjórninni í té þær upp-
lýsingar sem hún þarfnast til að geta með góðum árangri 
skilgreint, undirbúið og metið aðgerðir og löggjöf á sviði 
umhverfismála,

c)  að aðstoða við eftirlit með aðgerðum í umhverfismálum 
með viðeigandi stuðningi við tilkynningarskyldu (m.a. með 
því að taka þátt í þróun spurningalista, vinnslu skýrslna frá 
aðildarríkjunum og dreifingu niðurstaðna) í samræmi við 
vinnuáætlunina til margra ára og með það að markmiði að 
samræma skýrslugerð,

d)  að ráðleggja einstökum aðildarríkjum varðandi þróun, 
stofnun og útvíkkun þeirra kerfa sem þau nota við eftirlit 
með aðgerðum í umhverfismálum, óski þau þess, og þar 
sem það samræmist árlegri vinnuáætlun Umhverfisstofn-
unarinnar, að því tilskildu að slíkar aðgerðir stofni ekki 
í hættu efndum á öðrum verkefnum í samræmi við þessa 
grein  en slík ráðgjöf mætti einnig felast í ritrýni sem unnin 
væri að sérstakri beiðni aðildarríkja,

e)  að skrá, bera saman og meta upplýsingar um ástand um-
hverfisins, að semja sérfræðiskýrslur um ástand umhverf-
isins á landsvæði Bandalagsins, hversu viðkvæmt það er 
og undir hve miklu álagi, að setja fram einsleitar matsvið-
miðanir fyrir upplýsingar um umhverfið sem unnt er að 
beita í öllum aðildarríkjunum, að þróa frekar og viðhalda 
miðstöðvum sem miðla upplýsingum um umhverfismál 
og ber framkvæmdastjórninni að nota þessar upplýsingar 
til að tryggja framkvæmd löggjafar Bandalagsins um um-
hverfismál,

f)  að stuðla að því að tryggja að upplýsingar um umhverfismál 
á evrópskum vettvangi séu sambærilegar og, ef nauðsyn 
krefur, að stuðla á viðeigandi hátt að aukinni samhæfingu á 
mæliaðferðum,

g)  að stuðla að því að upplýsingar um umhverfismál innan 
Evrópu verði teknar með í alþjóðlegar áætlanir um vöktun 
á umhverfinu, t.d. á vegum Sameinuðu þjóðanna og sér-
stofnana þeirra,

h)  að birta skýrslu á fimm ára fresti um ástand umhverfisins, 
stefnu og framtíðarhorfur í umhverfismálum og að auki 
skýrslur með vísbendingum varðandi einstök málefni,

i)  að stuðla að þróun og notkun forspártækni í umhverfismál-
um svo grípa megi til viðeigandi forvarnarráðstafana í tæka 
tíð,

j)  að stuðla að endurbótum á aðferðum til að meta kostnað 
vegna umhverfisspjalla og kostnað vegna stefnumótunar 
við forvarnaraðgerðir, umhverfisvernd og enduruppbygg-
ingu,

k)  að stuðla að upplýsingaskiptum um bestu, fáanlegu tækni 
til að koma í veg fyrir umhverfisspjöll eða draga úr þeim,

l)  að starfa í samvinnu við þær stofnanir og áætlanir sem um 
getur í 15. gr.,

m)  að tryggja víðtæka miðlun áreiðanlegra og sambærilegra 
upplýsinga um umhverfið til almennings, einkum um 
ástand umhverfisins, og að stuðla að notkun nýrrar tækni í 
gagnaflutningsþjónustu í því skyni,

n)  að styðja framkvæmdastjórnina í upplýsingaskiptum varð-
andi þróun aðferða og bestu starfsvenjur við umhverfismat,

o)  að styðja framkvæmdastjórnina í miðlun upplýsinga um 
niðurstöður viðkomandi umhverfisrannsókna í því formi 
sem er stefnumótun helst til framdráttar.

3. gr.

1.  Eins og kostur er skulu meginviðfangsefni Umhverf-
isstofnunarinnar felast í öllu því sem auðveldar henni að afla 
upplýsinga sem gera það kleift að lýsa núverandi og fyrirsjáan-
legu ástandi umhverfisins út frá eftirfarandi sjónarhornum:

a)  gæðum umhverfisins,

b)  álagi á umhverfið,

c)  hversu viðkvæmt umhverfið er,

og setja þau í samhengi við sjálfbæra þróun.

2.  Umhverfisstofnunin skal láta í té upplýsingar sem hægt er 
að nota beint við framkvæmd umhverfisstefnu Bandalagsins.
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Farið verður með eftirfarandi málaflokka sem forgangsverk-
efni:

a)  gæði lofts og losun efna í andrúmsloftið,

b)  gæði vatns, mengunarvaldar og vatnsauðlindir,

c)  ástand jarðvegar, dýra- og plönturíkis og lífvistar,

d)  landnýtingu og náttúruauðlindir,

e)  meðhöndlun úrgangs,

f)  hávaðamengun,

g)  íðefni sem eru hættuleg umhverfinu,

h)  verndun strandlengjunnar og hafsins.

Einkum skal fjallað um milliríkja-, fjölþjóða- og alheimsfyrir-
bæri.

Einnig skal tekið tillit til félagslegra og hagrænna þátta.

3.  Umhverfistofnuninni er einnig heimilt að eiga samstarf 
um upplýsingaskipti við aðra aðila, þ.m.t. Evrópunetið fyrir 
framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar (IMPELnetið).

Umhverfisstofnunin skal forðast tvíverknað í starfsemi sem 
þegar er unnið að hjá öðrum stofnunum eða aðilum.

4. gr.

1.  Netið felur í sér:

a)  helstu þætti upplýsinganeta hverrar þjóðar,

b)  landsmiðstöðvar,

c)  verkefnamiðstöðvar.

2.  Aðildarríkin skulu skýra Umhverfisstofnuninni frá helstu 
þáttum í upplýsinganetum sínum á sviði umhverfismála, eink-
um á þeim forgangssviðum sem um getur í 2. mgr. 3. gr., þ.m.t. 
stofnanir sem að þeirra mati geta lagt henni lið, að teknu til-
liti til þess hve brýnt er að ná yfir eins stóran hluta landsvæðis 
þeirra og mögulegt er.

Aðildarríkin skulu vinna með Umhverfisstofnuninni, eftir því 
sem við á, og leggja sitt af mörkum til starfsemi evrópska upp-
lýsinga og eftirlitsnetsins á sviði umhverfismála, í samræmi 
við vinnuáætlun Umhverfisstofnunarinnar, með söfnun, sam-
anburði og greiningu upplýsinga á landsvísu.

Aðildarríki geta einnig sameinast um þátttöku í þessum aðgerð-
um með samvinnu milli landa.

3.  Einkum geta aðildarríkin tilnefnt sérstaka „landsmiðstöð“ 
úr röðum stofnananna sem um getur í 2. mgr., eða annarra sam-
taka sem starfa á yfirráðasvæði þeirra, til að samhæfa og/eða 
senda upplýsingar á landsvísu til Umhverfisstofnunarinnar og 
til þeirra stofnana eða aðila sem eru hluti af netinu, þ.m.t. verk-
efnamiðstöðvarnar sem um getur í 4. mgr.

4.  Aðildarríkjunum er einnig heimilt, fyrir 30. apríl 1994, að 
tilgreina þær stofnanir eða samtök sem starfa á yfirráðasvæði 
þeirra og sem sérstaklega væri unnt að fela samstarf við Um-
hverfisstofnunina að því er varðar ákveðin málefni sem eru 
ofarlega á baugi.

Stofnun, sem er tilgreind á þennan hátt, skal vera í þeirri að-
stöðu að hún geti samið við Umhverfisstofnunina um að starfa 
sem verkefnamiðstöð innan netsins við sérverkefni.

Miðstöðvarnar skulu hafa samvinnu við aðrar stofnanir innan 
netsins.

5.  Stjórnin, sem tilgreind er í 1. mgr. 8. gr., skal tilnefna 
verkefnamiðstöðvarnar fyrir tímabil sem er eigi lengra en sem 
nemur hverri vinnuáætlun til margra ára, eins og um getur í 4. 
mgr. 8. gr. Heimilt er þó að endurnýja allar tilnefningar.

6.  Úthlutanir sérverkefna til handa verkefnamiðstöðvum 
skulu birtar í vinnuáætlun Umhverfisstofnunarinnar til margra 
ára skv. 4. mgr. 8. gr.

7.  Einkum í ljósi vinnuáætlunarinnar til margra ára skal Um-
hverfisstofnunin endurskoða reglubundið þá þætti netsins sem 
um getur í 2. mgr. og gera þær breytingar sem stjórnin kann að 
ákveða með tilliti til nýrra tilnefninga af hálfu aðildarríkjanna.

5. gr.

Umhverfistofnuninni er heimilt að gera samninga við stofnanir 
eða aðila að netinu, eins og um getur í 4. gr., um nauðsynlegar 
ráðstafanir, einkum samninga um að þau ræki vel þau störf sem 
hún treystir þeim fyrir.

Aðildarríki er heimilt að kveða á um að slíkir samningar við 
Umhverfisstofnunina séu gerðir í samráði við landsmiðstöðina 
þegar um er að ræða stofnanir eða samtök á yfirráðasvæði þess.

6. gr.

1.  Reglugerð (EB) nr. 1049/2001 gildir um skjöl í vörslu 
Umhverfisstofnunarinnar.

2.  Ákvarðanir, sem Umhverfisstofnunin tekur skv. 8. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1049/2001, geta orðið tilefni kæru til um-
boðsmanns Evrópusambandsins, samkvæmt þeim skilyrðum 
sem mælt er fyrir um í 195. gr. sáttmálans, eða málshöfðunar 
fyrir Dómstóli Evrópubandalaganna, samkvæmt þeim skilyrð-
um sem mælt er fyrir um í 230. gr. sáttmálans.
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7. gr.

Umhverfisstofnunin skal hafa réttarstöðu lögaðila. Hún skal 
njóta þess rétthæfis og gerhæfis í öllum aðildarríkjunum sem 
löggjöf þeirra framast veitir lögaðilum.

8. gr.

1.  Stjórn Umhverfisstofnunarinnar skal skipuð einum full-
trúa frá hverju aðildarríkjanna og tveimur fulltrúum fram-
kvæmdastjórnarinnar. Að auki er heimilt að einn fulltrúi sé 
frá hverju öðru landi, sem á aðild að Umhverfisstofnuninni, í 
samræmi við viðeigandi ákvæði.

Að auki skal Evrópuþingið tilnefna í stjórnina tvo vísindamenn 
með sérþekkingu á sviði umhverfisverndar og skal velja þá á 
grundvelli líklegs ávinnings af framlagi þeirra til starfs Um-
hverfisstofnunarinnar.

Heimilt er að varamaður komi í stað sérhvers stjórnarmanns í 
stjórninni.

2.  Stjórnin kýs sér formann úr röðum stjórnarmanna til 
þriggja ára og setur sér starfsreglur. Allir stjórnarmenn hafa at-
kvæðisrétt.

Stjórnin skal kjósa framkvæmdastjórn sem hún getur vísað 
framkvæmdaákvörðunum til, samkvæmt þeim reglum sem hún 
setur sér.

3.  Ákvarðanir stjórnarinnar skulu samþykktar með atkvæð-
um tveggja þriðju hluta stjórnarmanna.

4.  Stjórnin skal gera vinnuáætlun til margra ára og skal hún 
byggð á forgangssviðunum, sem um getur í 2. mgr. 3. gr., með 
drög framkvæmdastjórans, sem um getur í 9. gr., til grundvall-
ar, að höfðu samráði við vísindanefndina sem um getur í 10. gr. 
og að fengnu áliti framkvæmdastjórnarinnar. Þessi vinnuáætlun 
til margra ára skal fela í sér langtímafjárhagsáætlun með fyrir-
vara um árlega fjárlagagerð Bandalagsins.

5.  Samkvæmt áætluninni til margra ára skal stjórnin ár 
hvert samþykkja vinnuáætlun Umhverfisstofnunarinnar sem 
byggð er á drögum framkvæmdastjórans, að höfðu samráði við 
vísindanefndina og að fengnu áliti framkvæmdastjórnarinnar. 
Heimilt er að breyta áætluninni síðar á árinu með sama hætti.

6.  Stjórnin skal samþykkja ársskýrsluna um starfsemi Um-
hverfisstofnunarinnar og senda hana Evrópuþinginu, ráðinu, 
framkvæmdastjórninni, Endurskoðunarréttinum og aðildarríkj-
unum eigi síðar en 15. júní.

7.  Umhverfisstofnunin skal senda fjárveitingavaldinu árlega 
allar upplýsingar sem varða matsniðurstöðurnar.

9. gr.

1.  Framkvæmdastjóri, sem stjórnin skipar að tillögu fram-
kvæmdastjórnarinnar, fer fyrir Umhverfisstofnuninni á fimm 
ára tímabili sem unnt er að framlengja.

Framkvæmdastjórinn er lagalegur fyrirsvarsmaður Umhverfis-
stofnunarinnar.

Framkvæmdastjórinn skal bera ábyrgð á:

a)  viðeigandi undirbúningi og framkvæmd ákvarðana og 
áætlana sem stjórnin hefur samþykkt,

b)  daglegum rekstri Umhverfisstofnunarinnar,

c)  framkvæmd verkefnanna sem skilgreind eru í 12. og 13. 
gr.,

d)  undirbúningi og birtingu skýrslnanna sem tilgreindar eru í 
h-lið 2. gr.,

e)  öllu sem lýtur að starfsmannahaldi og framkvæmd verkefn-
anna sem um getur í 4. og 5. mgr. 8. gr.

Við ráðningu vísindamanna til Umhverfisstofnunarinnar skal 
hann fá álit vísindanefndarinnar sem um getur í 10. gr.

2.  Framkvæmdastjórinn skal standa skil á gjörðum sínum 
gagnvart stjórninni.

10. gr.

1.  Vísindanefnd skal vera stjórninni og framkvæmdastjór-
anum til aðstoðar og skila þeim áliti sínu í samræmi við það 
sem kveðið er á um í þessari reglugerð og um öll vísindaleg mál 
er varða starfsemi Umhverfisstofnunarinnar og sem stjórnin 
eða framkvæmdastjórinn kunna að leggja fyrir hana.

Birta skal álit vísindanefndarinnar.

2.  Fulltrúar í vísindanefndinni skulu einkum sérhæfðir á 
sviði umhverfismála og tilnefndir af stjórninni til fjögurra ára í 
senn og má endurnýja skipunartímann einu sinni, m.a. að teknu 
tilliti til þeirra vísindasviða sem fjalla þarf um í nefndinni til 
stuðnings Umhverfisstofnuninni og verkefnasviðum hennar. 
Hún skal lúta þeim reglum um málsmeðferð sem kveðið er á 
um í 2. mgr. 8. gr. 

11. gr.

1.  Gera skal áætlun um allar tekjur og útgjöld Umhverfis-
stofnunarinnar fyrir hvert fjárhagsár, sem skal vera hið sama 
og almanaksárið, og skal hún færð í fjárhagsáætlun stofnunar-
innar.

2.  Jöfnuður skal vera á milli tekna og útgjalda í fjárhags-
áætlun.

3.  Með fyrirvara um aðra tekjustofna skulu tekjur Umhverf-
isstofnunarinnar samanstanda af framlögum frá Bandalaginu, 
sem eru af almennum fjárlögum Evrópubandalaganna, og 
greiðslum fyrir veitta þjónustu.
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4.  Til útgjalda Umhverfisstofnunarinnar skal m.a. telja 
launagreiðslur, stjórnunar- og skipulagskostnað, rekstrarkostn-
að og útgjöld í tengslum við gerð samninga við stofnanir eða 
aðila að netinu og við þriðju aðila.

12. gr.

1.  Stjórn Umhverfisstofnunarinnar skal árlega leggja fram 
yfirlit yfir áætlaðar tekjur og áætluð útgjöld stofnunarinnar fyrir 
næsta fjárhagsár sem byggt er á drögum frá framkvæmdastjóra. 
Eigi síðar en 31. mars skal stjórnin framsenda þessa fjárhags-
áætlun, sem inniheldur drög að yfirliti um stöðugildi, til fram-
kvæmdastjórnarinnar.

2.  Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu og ráðinu 
(hér á eftir nefnd fjárveitingavaldið) fjárhagsáætlunina ásamt 
fyrstu drögum að fjárlögum Evrópubandalaganna.

3.  Á grundvelli fjárhagsáætlunarinnar skal framkvæmda-
stjórnin fella inn í fyrstu drög að fjárlögum Evrópubandalag-
anna þá þætti fjárhagsáætlunarinnar sem hún telur nauðsynlega 
með hliðsjón af yfirlitinu um stöðugildi og vegna þess styrks 
sem veita skal af fjárlögum og leggja þá fyrir fjárveitingavaldið 
í samræmi við 272. gr. sáttmálans.

4.  Fjárveitingavaldið skal heimila fjárveitingar í formi 
styrks til Umhverfisstofnunarinnar.

Fjárveitingavaldið skal samþykkja yfirlitið um stöðugildi fyrir 
Umhverfisstofnunina.

5.  Stjórn Umhverfisstofnunarinnar skal samþykkja fjárhags-
áætlunina. Hún verður endanleg í framhaldi af lokasamþykkt 
fjárlaga Evrópubandalaganna. Ef við á skal henni breytt til 
samræmis við þau.

6.  Hafi stjórn Umhverfisstofnunarinnar í hyggju að hrinda 
í framkvæmd verkefni sem kann að hafa veruleg áhrif á fjár-
mögnun fjárhagsáætlunarinnar skal hún tilkynna fjárveitinga-
valdinu það eins skjótt og unnt er, einkum ef um er að ræða 
verkefni er varða fasteignir, s.s. að taka á leigu eða kaupa hús-
eignir. Hún skal tilkynna framkvæmdastjórninni um þetta.

Hafi aðili, sem er hluti af fjárveitingavaldinu, tilkynnt að hann 
hafi í hyggju að skila áliti skal hann framsenda stjórn Umhverf-
isstofnunarinnar álit sitt innan sex vikna frá því að tilkynnt er 
um verkefnið.

13. gr.

1.  Framkvæmdastjórinn sér um framkvæmd fjárhagsáætl-
unar Umhverfisstofnunarinnar.

2.  Gjaldkeri Umhverfisstofnunarinnar skal senda gjaldkera 
framkvæmdastjórnarinnar bráðabirgðareikningsskil eigi síðar 
en 1. mars eftir lok fjárhagsársins ásamt skýrslu um stjórn fjár-
hagsáætlunar og fjármála á því fjárhagsári. Gjaldkeri fram-
kvæmdastjórnarinnar skal gera samstæðu úr bráðabirgðareikn-
ingsskilum stofnananna og sjálfstæðra aðila í samræmi við 128. 
gr. reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 
2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög Evrópu-
bandalaganna (1).

(1) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.

3.  Gjaldkeri framkvæmdastjórnarinnar skal senda endur-
skoðunarréttinum bráðabirgðareikningsskil Umhverfisstofn-
unarinnar eigi síðar en 31. mars eftir lok fjárhagsársins ásamt 
skýrslu um stjórn fjárhagsáætlunar og fjármála á því fjárhags-
ári. Skýrslan um stjórn fjárhagsáætlunar og fjármála á fjárhags-
árinu skal einnig framsend til Evrópuþingsins og ráðsins.

4.  Þegar framkvæmdastjóra Umhverfisstofnunarinnar berast 
athugasemdir endurskoðunarréttarins við bráðabirgðareikn-
ingsskil stofnunarinnar, skv. 129. gr. reglugerðar (EB, KBE) 
nr. 1605/2002, skal hann ganga frá endanlegum reiknings-
skilum stofnunarinnar á eigin ábyrgð og senda þau til stjórnar 
stofnunarinnar til umsagnar.

5.  Stjórnin skal skila áliti um endanleg reikningsskil Um-
hverfisstofnunarinnar.

6.  Framkvæmdastjórinn skal framsenda endanleg reiknings-
skil, eigi síðar en 1. júlí eftir lok fjárhagsársins, til Evrópu-
þingsins, ráðsins, framkvæmdastjórnarinnar og endurskoð-
unarréttarins, ásamt áliti stjórnarinnar.

7.  Endanleg reikningsskil skulu birt.

8.  Framkvæmdastjórinn skal senda Endurskoðunarréttinum 
svar við athugasemdum réttarins eigi síðar en 30. september. 
Hann skal einnig senda svarið til stjórnar Umhverfisstofnunar-
innar.

9.  Fari Evrópuþingið þess á leit skal framkvæmdastjórinn 
láta því í té allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að greið-
lega gangi að leysa hann undan ábyrgð fyrir viðkomandi fjár-
hagsár eins og mælt er fyrir um í 3. mgr. 146. gr. reglugerðar 
(EB, KBE) nr. 1605/2002.

10.  Fyrir 30. apríl árið N + 2 skal Evrópuþingið, að fengnum 
tilmælum frá ráðinu sem tekur ákvörðun með auknum meiri-
hluta, leysa framkvæmdastjórann undan ábyrgð á framkvæmd 
fjárhagsáætlunarinnar fyrir árið N.

14. gr.

Stjórnin skal samþykkja fjárhagsreglur fyrir Umhverfisstofn-
unina að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Þær mega 
ekki víkja frá reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) 
nr. 2343/2002 frá 19. nóvember 2002 um fjárhagslega ramma-
reglugerð fyrir þá aðila sem um getur í 185. gr. reglugerðar 
ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 frá 25. júní 2002 um fjárhags-
reglugerðina sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (2), 
nema sérstök þörf sé á slíku fráviki vegna rekstrar Umhverf-
isstofnunarinnar og framkvæmdastjórnin hafi áður veitt sam-
þykki sitt.

15. gr.

1.  Umhverfisstofnunin skal beita sér fyrir samstarfi við aðrar 
stofnanir og áætlanir á vegum Bandalagsins, einkum Sameigin-
legu rannsóknarmiðstöðina, Hagstofu Evrópubandalaganna 
(Eurostat) og rannsóknar- og þróunaráætlanir Bandalagsins í 
umhverfismálum. Einkum:

a)  skal samvinna við Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðina 
fela í sér verkefnin sem tilgreind eru í A-lið I. viðauka,

(2) Stjtíð. EB L 357, 31.12.2002, bls. 72.
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b)  skal við samtenginguna við Hagstofu Evrópubandalaganna 
og hagskýrsluáætlun Evrópubandalagsins fylgja viðmið-
unarreglum sem settar eru fram í B-lið I. viðauka.

2.  Umhverfisstofnunin skal einnig vera í virku samstarfi 
við aðra aðila, s.s. Geimvísindastofnun Evrópu, Efnahags- og 
framfarastofnunina (OECD), Evrópuráðið og Alþjóðaorku-
málastofnunina, sem og Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir 
þeirra, einkum Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna, Al-
þjóðaveðurfræðistofnunina og Alþjóðakjarnorkumálastofn-
unina.

3.  Umhverfisstofnuninni er heimilt að eiga samvinnu á svið-
um þar sem hagsmunir eru sameiginlegir við stofnanir í löndum 
sem eru ekki aðilar að Bandalaginu en geta lagt fram gögn, 
upplýsingar og sérþekkingu, upplýsingar um aðferðir við öflun 
gagna, greiningu og mat sem er í beggja þágu og nauðsynleg til 
að ljúka vinnu stofnunarinnar með fullnægjandi árangri.

4.  Við samvinnuna, sem um getur í 1. mgr., 2. mgr. og 3. 
mgr., skal einkum taka mið af nauðsyn þess að forðast tví-
verknað.

16. gr.

Bókunin um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna gildir 
um Umhverfisstofnunina.

17. gr.

Starfsfólk Umhverfisstofnunarinnar skal lúta þeim reglugerð-
um og reglum sem gilda um opinbera starfsmenn og aðra í 
þjónustu Evrópubandalaganna.

Stofnunin skal fara með það vald gagnvart starfsfólki sem hún 
fær frá því yfirvaldi sem skipar í stöður.

Stjórnin skal, með samþykki framkvæmdastjórnarinnar, sam-
þykkja viðeigandi framkvæmdarreglur.

18. gr.

1.  Skaðabótaábyrgð innan samninga Umhverfisstofnunar-
innar skal falla undir gildissvið laga sem gilda um viðkomandi 
samning. Evrópudómstóllinn skal hafa vald til að kveða upp 
dóma á grundvelli gerðardómsákvæða í samningi sem stofn-
unin hefur gert.

2.  Þegar um er að ræða skaðabótaábyrgð utan samninga ber 
Umhverfisstofnuninni, samkvæmt almennum meginreglum í 
lögum aðildarríkjanna, að bæta allt tjón sem Umhverfisstofn-
unin eða starfsmenn hennar kunna að valda við skyldustörf sín.

Evrópudómstóllinn skal fara með lögsögu í skaðabótamálum 
vegna allra slíkra tjóna.

3.  Persónuleg ábyrgð starfsmanna gagnvart Umhverfis-
stofnuninni lýtur þeim ákvæðum er gilda um starfsfólk stofn-
unarinnar.

19. gr.

Aðild að Umhverfisstofnuninni er opin öðrum ríkjum en 
aðildarríkjum Bandalagsins, enda hafi þau lýst sig sammála 
Bandalaginu og aðildarríkjunum um markmið stofnunarinnar í 
samningum sem gerðir hafa verið á milli þeirra og Bandalags-
ins samkvæmt málsmeðferðinni í 300. gr. sáttmálans.

20. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 1210/90, eins og henni var breytt með 
reglugerðunum sem skráðar eru í II. viðauka, er felld úr gildi.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir 
í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af sam-
svörunartöflunni í III. viðauka.

21. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 23. apríl 2009.

 fyrir hönd Evrópuþingsins  Fyrir hönd ráðsins,

 Forseti   Forseti

 H.G. PÖTTERING P. NEČAS

______
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I. VIÐAUKI

A. Samvinna við Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðina

– samhæfing aðferða við umhverfismælingar (1),

– samkvörðun mælitækja (8),

– stöðlun gagnaeyðublaða,

– þróun nýrra aðferða og tækja fyrir umhverfismælingar,

– önnur verkefni samkvæmt samkomulagi framkvæmdastjóra Umhverfisstofnunarinnar og framkvæmdastjóra 
Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar.

B. Samvinna við Hagstofu Evrópubandalaganna

1.  Umhverfisstofnunin skal nýta, eins og hægt er, upplýsingar sem safnað er í gegnum opinbera hagskýrslu-
þjónustu Bandalagsins. Þær eru árangur af vinnu Hagstofu Evrópubandalaganna (HEB) og hagstofa ein-
stakra aðildarríkja við söfnun, staðfestingu og miðlun félagslegra og efnahagslegra hagskýrslna, þ.á m. þjóð-
hagsreikninga og tengdra upplýsinga.

2.  Framkvæmdastjóri Umhverfisstofnunarinnar og framkvæmdastjóri Hagstofu Evrópubandalaganna skulu 
koma sér saman um hagskýrsluáætlun á sviði umhverfismála sem verður lögð fyrir stjórn Umhverfisstofnun-
arinnar og hagskýrsluáætlunarnefnd til samþykkis.

3.  Hagskýrsluáætlunin skal samin og framkvæmd innan rammans sem alþjóðlegar hagskýrslustofnanir hafa 
sett, t.d. hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna, þing evrópskra tölfræðinga og Efnahags- og framfarastofnunin.

______

(1) Við samstarf á þessum sviðum skal tekið tillit til starfa Viðmiðunarefna- og mælingastofnunarinnar.
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II. VIÐAUKI

Niðurfelld reglugerð með skrá yfir síðari breytingar hennar

(sem um getur í 20. gr.)

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1210/90 (Stjtíð. EB L 120, 11.5.1990, bls. 1).

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 933/1999 (Stjtíð. EB L 117, 5.5.1999, bls. 1).

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1641/2003

(Stjtíð. ESB L 245, 29.9.2003, bls. 1).

______
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III. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Reglugerð (EBE) nr. 1210/90 Þessi reglugerð

1. mgr. 1. gr. 1. mgr. 1. gr.

Inngangsorðin í 2. mgr. 1. gr. Inngangsorðin í 2. mgr. 1. gr.

Fyrsti undirliður 2. mgr. 1. gr. a-liður 2. mgr. 1. gr.

Annar undirliður 2. mgr. 1. gr. b-liður 2. mgr. 1. gr.

Inngangsorðin í 2. gr. Inngangsorðin í 2. gr.

i. liður 2. gr. a-liður 2. gr.

Fyrsti undirliður ii. liðar 2. gr. b-liður 2. gr.

Annar undirliður ii. liðar 2. gr. c-liður 2. gr.

Þriðji undirliður ii. liðar 2. gr. d-liður 2. gr.

iii. liður 2. gr. e-liður 2. gr.

iv. liður 2. gr. f-liður 2. gr.

v. liður 2. gr. g-liður 2. gr.

vi. liður 2. gr. h-liður 2. gr.

vii. liður 2. gr. i-liður 2. gr.

viii. liður 2. gr. j-liður 2. gr.

ix. liður 2.gr. k-liður 2. gr.

x. liður 2. gr. l-liður 2. gr.

xi. liður 2. gr. m-liður 2. gr.

xii. liður 2. gr. n-liður 2. gr.

xiii. liður 2. gr. o-liður 2. gr.

Inngangsorðin í 1. mgr. 3. gr. Inngangsorðin í 1. mgr. 3. gr.

i. liður 1. mgr. 3. gr. a-liður 1. mgr. 3. gr.

ii. liður 1. mgr. 3. gr. b-liður 1. mgr. 3. gr.

iii. liður 1. mgr. 3. gr. c-liður 1. mgr. 3. gr.

Lokaorð 1. mgr. 3. gr. Lokaorð 1. mgr. 3. gr.

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 3. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 3. gr.

Inngangsorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. Inngangsorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Fyrsti undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. a-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Annar undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. b-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Þriðji undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. c-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Fjórði undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. d-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Fimmti undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. e-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Sjötti undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. f-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Sjöundi undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. 
gr.

g-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Áttundi undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr. h-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 3. gr.

Þriðja undirgrein 2. mgr. 3. gr. Þriðja undirgrein 2. mgr. 3. gr.

Fjórða undirgrein 2. mgr. 3. gr. Fjórða undirgrein 2. mgr. 3. gr.

3. mgr. 3. gr. 3. mgr. 3. gr.

Inngangsorðin í 1. mgr. 4. gr. Inngangsorðin í 1. mgr. 4. gr.

Fyrsti undirliður 1. mgr. 4. gr. a-liður 1. mgr. 4. gr.

Annar undirliður 1. mgr. 4. gr. b-liður 1. mgr. 4. gr.

Þriðji undirliður 1. mgr. 4. gr. c-liður 1. mgr. 4. gr.
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Reglugerð (EBE) nr. 1210/90 Þessi reglugerð

Fyrsta undirgrein, frá „svo“ til „umhverfismála“, 2. 
mgr. 4. gr.

—

Fyrsta undirgrein, frá „einkum“ til „mögulegt er“, 2 
mgr. 4. gr.

Lokaorð fyrstu undirgreinar 2. mgr. 4. gr.

Önnur undirgrein 2. mgr. 4. gr. Fyrsta, önnur og þriðja undirgrein 2. mgr. 4. gr.

3. mgr. 4. gr. 3. mgr. 4. gr.

4. mgr. 4. gr. Fyrsta, önnur og þriðja undirgrein 4. mgr. 4. gr.

Fyrsta undirgrein 5. mgr. 4. gr. —

Önnur undirgrein 5. mgr. 4. gr. 5. mgr. 4. gr.

6. og 7. mgr. 4. gr. 6. og 7. mgr. 4. gr.

5. gr. Fyrsta og önnur undirgrein 5. gr.

1. mgr. 6. gr. 1. mgr. 6. gr.

2. mgr. 6. gr. —

3. mgr. 6. gr. 2. mgr. 6. gr.

7. og 8. gr. 7. og 8. gr.

Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 9. gr.

Annar málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 9. gr.

Inngangsorð fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. Inngangsorð þriðju undirgreinar 1. mgr. 9. gr.

Fyrsti undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. a-liður þriðju undirgreinar 1. mgr. 9. gr.

Annar undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. b-liður þriðju undirgreinar 1. mgr. 9. gr.

Þriðji undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. c-liður þriðju undirgreinar 1. mgr. 9. gr.

Fjórði undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. d-liður þriðju undirgreinar 1. mgr. 9. gr.

Fimmti undirliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 9. gr. e-liður þriðju undirgreinar 1. mgr. 9. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr. 9. gr. Fjórða undirgrein 1. mgr. 9. gr.

2. mgr. 9. gr. 2. mgr. 9. gr.

10. gr. 10. gr.

11. gr. 11. gr.

12. gr. 12. gr.

13. gr. 13. gr.

14. gr. 14. gr.

Inngangsorðin í 1. mgr. 15. gr. Inngangsorðin í 1. mgr. 15. gr.

Fyrsti undirliður 1. mgr. 15. gr. a-liður 1. mgr. 15. gr.

Annar undirliður 1. mgr. 15. gr. b-liður 1. mgr. 15. gr.

2. mgr. 15. gr. 2. mgr. 15. gr.

2. mgr. a í 15. gr. 3. mgr. 15. gr.

3. mgr. 15. gr. 4. mgr. 15. gr.

16. gr. 16. gr.

17. gr. 17. gr.

18. gr. 18. gr.

19. gr. 19. gr.

20. gr. —

— 20. gr.

21. gr. 21. gr.

Viðauki I. viðauki

— II. viðauki

— III. viðauki


