Področja dejavnosti
Agencija EEA si prizadeva:
• pomagati pri zahtevah po informacijah, ki jih za okoljsko zakonodajo potrebujejo EU in mednarodni organi;
• ocenjevati evropsko okolje in presojati učinkovitost politik;
• izboljšati usklajevanje in razširjanje okoljskih podatkov in informacij o Evropi.

„Zanesljiva in daljnovidna
politika zahteva boljše in
podrobnejše informacije. V tej
smeri smo zelo napredovali.
Vendar se šele začenjamo
zavedati vseh možnosti, ki jih
podatki o okolju ponujajo. EEA
si prizadeva, da bi tehnologija,
zlasti svetovni splet, šla v novo
smer, kajti prek skupnega
okoljskega informacijskega
sistema (SEIS) prihaja do
medsebojnih vplivov z okoljem.
Izvršna direktorica agencije
EEA profesorica Jacqueline
McGlade

Eionet in drugi partnerji
agencije EEA
Informacije, ki jih zagotavlja
agencija EEA, prihajajo iz zelo
različnih virov. Za delo z njo
je bila vzpostavljena mreža
državnih okoljskih organov —
Evropsko okoljsko informacijsko in
opazovalno omrežje (Eionet) —,
v katero je vključenih več kot
300 institucij iz vse Evrope. EEA
je pristojna za razvoj omrežja in
usklajevanje njegovih dejavnosti.
V ta namen tesno sodelujemo z
državnimi koordinacijskimi točkami
v posameznih državah članicah,
ki so običajno državne agencije
za okolje ali ministrstva za okolje.
Odgovorne so za usklajevanje
dejavnosti omrežja Eionet na ravni
države.
Glavne naloge državnih
koordinacijskih točk so razvoj
in vzdrževanje državnega
omrežja, opredeljevanje državnih

virov informacij, zajemanje in
usmerjanje podatkov in informacij
iz drćavnega spremljanja stanja
okolja in drugih dejavnosti ter
pomoč agenciji EEA pri analizi
zbranih podatkov in posredovanju
informacij agencije EEA končnim
uporabnikom v državah članicah.
Drugi pomembni partnerji in
viri informacij za agencijo EEA
so evropske in mednarodne
organizacije, kot so Statistični urad
(Eurostat) in Skupno raziskovalno
središče (SRC) Evropske komisije,
Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD),
Program Združenih narodov za
okolje (UNEP), Organizacija za
prehrano in kmetijstvo (FAO) ter
Svetovna zdravstvena organizacija
(SZO).
EEA s temi organizacijami tesno
sodeluje pri pripravi informacij
in ocen za svoje stranke in ciljne
skupine.
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„Naš cilj v agenciji EEA je evropskim nosilcem odločanja in državljanom zagotoviti dostop do
pravočasnih in ustreznih informacij in znanja, ki so trdna osnova za okoljske politike, ki jim
pomagajo odgovarjati na vprašanja o okolju iz vsakdanjega življenja ter zagotavljajo, da sta okoljska
zavest in izobraževanje bistvena pri oblikovanju političnih odločitev.“
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Kontaktni podatki:
Evropska agencija za okolje
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Faks +45 33367199
Tel. +45 33367100
Spletna stran: eea.europa.eu

Evropska agencija za okolje
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Poslanstvo
Namen Evropske agencije za okolje (EEA) je spodbujati trajnostni
razvoj in pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v
Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti daje pravočasne, ciljno
naravnane, ustrezne in zanesljive informacije.

Člani

Stranke in ciljne skupine

Članice agencije EEA so države
članice EU, članstvo pa je
omogočeno tudi državam, ki niso
članice EU. EEA ima trenutno
32 članic: 27 držav članic EU ter
Islandijo, Lihtenštajn, Norveško,
Švico in Turčijo. Albanija,
Bosna in Hercegovina, Hrvaška,
Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija, Črna gora in Srbija so
prošnjo za članstvo vložile skupaj,
z agencijo EEA pa sodelujejo že več
let.

Glavne zainteresirane strani
agencije EEA so Evropska komisija,
Evropski parlament, Svet Evropske
unije – ki obravnava zlasti potrebe
menjajočih se predsedstev EU — in
države članice EEA.

drugimi institucijami EU, kot so
Ekonomsko-socialni odbor, Odbor
regij, Evropska investicijska banka,
Evropska banka za obnovo in
razvoj ter agencije EU. Pomembne
ciljne skupine zunaj okvira EU so
tudi poslovna skupnost, univerze,
nevladne organizacije in drugi deli
civilne družbe.

EEA ne sodeluje samo s to osrednjo
skupino evropskih in državnih
političnih akterjev, ampak tudi z

Cilj agencije EEA je doseči
dvostransko razpravo s strankami
in ciljnimi skupinami, da bi pravilno
razumela njihove potrebe po
informacijah in zagotovila, da so
posredovane informacije razumljive
in jih stranke lahko uporabijo.
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Informacijski center
agencije EEA
Informacijski center agencije
EEA daje posamezne ogovore
na zunanja povpraševanja po
informacijah in je za javnost odprt
vsak delovni dan.

Spletna stran agencije
EEA
eea.europa.eu je ena od
najpopolnejših storitev za
obveščanje javnosti o okoljskih
temah na spletu in najživahnejši
informacijski kanal agencije EEA.
Celotna besedila vseh poročil,
povzetkov in člankov so objavljena
na spletni strani in si jih je mogoče
prenesti brezplačno. Na voljo
so tudi podatki in informacije,
na katerih poročila temeljijo.
Multimedijske vsebine se vse bolj
uporabljajo za lažje obveščanje in
doseganje širšega občinstva.

Prispevki agencije EEA
EEA ponuja ocene in informacije v
obliki poročil, kratkih predstavitev
in člankov, gradiv za medije ter
spletnih izdelkov in storitev.
Gradiva zajemajo stanje okolja,
trenutne usmeritve in pritiske,
gospodarske in družbene gonilne
sile ter učinkovitost politike, z
uporabo scenarijev in drugih tehnik
pa tudi opredeljevanje prihodnjih
smernic, napovedi in težav.
Povzetki najpomembnejših poročil,
različni članki in sporočila za
javnost so pogosto prevedeni v
druge uradne jezike držav članic
EEA.

Naročanje izdelkov
agencije EEA
Poročila agencije EEA, ki so
naprodaj, je v tiskani obliki
mogoče naročiti v knjigarnah, pri
državnih prodajnih zastopnikih
Urada za publikacije EU (http://
publications.europa.eu/others/
agents/index_sl.htm) ali v njihovi
spletni knjigarni (http://bookshop.
europa.eu). Za najnovejši seznam
poročil, ki so na voljo, si na naši
spletni strani oglejte razdelek
„Izdelki/Poročila“.
Če želite prejeti e-pošto, ko se
na spletno stran naložijo nova
poročila, se naročite na storitvi
RSS ali obvestila.
Za brezplačno gradivo v tiskani
obliki uporabite obrazec za
poizvedbo informacijskemu centru
agencije EEA.

Evropski skupni okoljski informacijski sistem
Evropska komisija je februarja 2008 predlagala ustanovitev evropskega skupnega okoljskega
informacijskega sistema (SEIS) — spletnega sistema, v katerem si javni ponudniki informacij izmenjujejo
podatke in informacije o okolju. SEIS bo združil obstoječe tokove podatkov in informacije, povezane z
okoljskimi politikami in zakonodajo EU, in tako oblikovalcem politike in državljanom omogočil lažji dostop
do njih. Glavni izziv bo sistem SEIS razviti kot izhodišče za dvostransko komuniciranje, ki bo uporabnikom
omogočalo nalaganje in izmenjavo informacij.
EEA in Eionet si bosta v prihodnjih letih skupaj z Evropsko komisijo in drugimi zainteresiranimi stranmi
prizadevala izvajati sistem SEIS. To bomo storili z nadgrajevanjem obstoječih sistemov in orodij za
poročanje (Reportnet), pobud, povezanih z e-upravo, infrastrukturo za prostorske informacije v Evropski
skupnosti (INSPIRE), pobudo Globalno nadzorovanje okolja in varnosti (GMES) in Globalnim sistemom
sistemov za opazovanje zemlje (GEOSS).
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„Javnost, oblikovalci politike, znanstvena skupnost in politiki imajo vsi korist od dela, ki ga opravlja EEA, ta
težnja pa se bo še povečala; podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, kakovost voda in zraka
so teme, ki sprožajo vročo razpravo. Zavedam se, da se bo to nadaljevalo le, če bo v središču v prihodnost
usmerjena agencija EEA, ki bo v naslednjih petih letih zagotavljala inovativne, pravočasne, ustrezne in
zanesljive informacije.“
Predsednica upravnega odbora agencije EEA dr. Karsten Sach

Organizacija

Vodstvo

Evropska skupnost je uredbo o ustanovitvi agencije EEA ter
njenega Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega
omrežja (Eionet) sprejela leta 1990, EEA pa je resno delo začela
leta 1994.

Upravni odbor agencije EEA je sestavljen
iz enega predstavnika vsake države
članice, dveh predstavnikov GD za
okolje in GD za raziskave pri Evropski
komisiji ter dveh znanstvenikov, ki ju
imenuje Evropski parlament. Naloge
upravnega odbora vključujejo sprejemanje
letnih delovnih programov, imenovanje
izvršnega direktorja in imenovanje članov
znanstvenega odbora. Znanstveni odbor
je telo, ki upravnemu odboru in izvršnemu
direktorju svetuje o znanstvenih zadevah.

Osebje agencije EEA, ki prihaja iz 32 držav članic organizacije,
deluje predvsem na njenem sedežu v Kopenhagnu. Med njimi
so strokovnjaki s področja okolja in trajnostnega razvoja,
informacijskega upravljanja in komunikacij. Njihovo skupno delo
je zbiranje informacij iz držav članic, njihova analiza in razlaga
ter razširjanje zainteresiranim stranem in državljanom znotraj
sistema EU in prek njegovih meja.
EEA je v podporo zbiranju, upravljanju in analizi podatkov
ustanovila, in jih tudi upravlja, evropske tematske centre,
ki pokrivajo glavna okoljska in operativna področja njenega
delovnega programa. Tematski centri so razpršeni po državah
članicah EEA.

Izvršni direktor je upravnemu odboru
odgovoren za izvajanje delovnih
programov in tekoče vodenje agencije EEA.

Upravni odbor

Vodstvo agencije EEA

EEA dejavnosti določi v letnem delovnem
programu, ki temelji na petletni strategiji
in večletnem delovnem programu.
V sedanji strategiji je zajeto obdobje
2009–2013.

Predsednik
32 predstavnikov držav
Dva člana, ki ju imenuje Evropski parlament
Dva člana, ki predstavljata Evropsko komisijo
Opazovalec: predsednik znanstvenega odbora

Upravni odbor
Urad

Znanstveni odbor
Največ 20 znanstvenikov, ki jih imenuje upravni odbor in ki
pokrivajo različne okoljske teme.
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