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Европейска Агенция за Околна Среда

Мисия
Eвропейската агенция за околна среда
е органът на ЕС, поставил си задачата
да предоставя достоверна, независима
информация за околната среда. Ние сме
основен информационен източник за хората,
участващи в разработването, приемането,
реализацията и оценката на политиката за
околната среда, а също и за обществото като
цяло.

Членове

Клиенти

Членството е открито за страни, които не са
членки на Европейския Съюз. Понастоящем
имаме 31 страни-членки: 25-те страничленки на ЕС заедно с България, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия, Румъния и Турция.

Главни клиенти са Европейската комисия,
Европейският парламент, Съветът — особено
по линия на променящото се председателство
— и страните-членки.

Очаква се Швейцария да бъде следващата
присъединила се страна. Заявление за
членство са подали също и Албания, Босна и
Херцеговина, Хърватска, Б.Ю.Р. Македония и
Сърбия и Черна гора.

В допълнение към тази централна група
от европейски политически актьори, ние
обслужваме и други институции на ЕС, като
Икономическия и социален комитет, Комитета
за регионите и Европейската инвестиционна
банка. Извън рамките на ЕС, важни
потребители на наша информация са също
бизнес общността, академичните кръгове,
неправителствените организации и други
части на гражданското общество.
Ние се опитваме да постигнем двупосочна
комуникация с нашите клиенти, за да
определим правилно техните информационни
потребности и да направим така, че
предоставяната информация да бъде
разбрана и отчетена от тях.
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Уебсайт на ЕАОС
Нашият уебсайт www.eea.eu.int е един
от предлагащите на общeствeнoсттa найобширна информация за околната среда
в интернет и нашият най-натоварен
информационен канал е с до 100 000
потребителски сеанса през пиковите месеци.

Пълните текстове на всички доклади,
резюмета и справки са достъпни на уебсайта
за безплатно изтегляне. На разположение са
също така данни и информация в подкрепа на
докладите.

Дейности на ЕАОС

Поръчка на продукти на ЕАОС

Нашата главна цел е да помагаме на ЕС
и страните-членки на ЕАОС да вземат
информирани решения за подобряване
на околната среда, за интегриране на
свързаните с околната среда съображения
в икономическата политикa и движение по
посока на постигане на устойчивост.

Предлаганите за продажба публикации
на ЕАОС могат да бъдат поръчани от
книжарници и от националните търговски
агенти на Издателската служба на ЕС
(http://publications.eu.int). За aктуализиран
преглед на предлагащите се публикации,
моля, разгледайте нашия уебсайт.

За да постигнем това, ние предоставяме
широка гама от информация и aнализи. Това
обхваща състоянието на околната среда и
неговите тенденции, заедно с въздействията
върху околната среда и икономическите и
социалните движещи сили, стоящи в основата
им. То включва също политиките и тяхната
ефективност. Ние се опитваме да установим
възможни бъдещи тенденции, перспективи
и проблеми, използвайки сценарии и други
техники.

Можете да се абонирате за нашата услуга за
известяване, за да получавате съобщение
по електронната поща, когато заредим нови
доклади в уебсайта. За персонални копия
на безплатните материали, моля, ползвайте
услугата за поръчка в реално време, която
също се предлага в уебсайта. Там също
така има и формуляр-искане, който да се
използва за отправяне на запитвания към
информационния център на ЕАОС.

Всяка година ние публикуваме редица
доклади и — все повече — кратки справки по
конкретни въпроси. Обикновено справките
и основните доклади се превеждат на
официалните езици на страните-членки.

Информационен център на ЕАОС
Информационният център изпраща
индивидуални отговори на външни искания за
информация. В него се получават около 500
искания месечно.
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Eionet и други партньори
Предоставяната от ЕАОС информация
произхожда от широка гама източници.
Основен източник е Европейската мрежа
за информация и наблюдение на околната
среда (Eionet). ЕАОС отговаря за развитието
на мрежата и координирането на нейните
дейности. За постигане на това, ние работим
в тясно сътрудничество с националните
координaтoри — обикновено националните
агенции за околна среда или министерствата
на околната среда в страните-членки.
Те отговарят за координирането на
националните мрежи, обхващащи много
институции (общо около 300).
Главната задача на националните
координaтoри е да помагат за установяването
на информационните потребности, да
регистрират и канализират данни и
информация от мониторинг и други дейности
в страните-членки на ЕАОС с оглед оказване
на помощ на ЕАОС в анализирането и
използването на информацията и да
улесняват предаването на информацията от
ЕАОС към крайните потребители в странитечленки.

За да улесним събирането, управлението и
анализа на данни, създадохме пет Европейски
тематични центъра, с които поддържаме
тясно сътрудничество и които работят по
въпросите на водите, въздуха и промяната на
климата, опазването на биоразнообразието,
управление на ресурсите и на отпадъците и
околната среда на Земята.
Други важни източници на информация са
европейски и международни организации
като Статистическата служба (Евростат)
и Съвместният научноизследователски
център (СНИЦ) на Европейската комисия,
Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР),
Програмата за околната среда на
Обединените нации (ПОСОН) и Организацията
за храните и земеделието (ФAO) и Световната
здравна организация (СЗО).
Използвайки тяхна информация, ние също си
сътрудничим с тези и други организации с цел
предоставяне на информация за клиенти и на
широк кръг потребители.

Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда
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Организация

История

ЕАОС има управителен съвет, в който
всяка от страните-членки има по един
представител, двама са представителите на
Комисията и двама са учените, посочени от
Европейския парламент. Наред с другите
задачи, управителният съвет приема
дългосрочната работна програма, ежегодната
работна програма и годишнитe доклади на
ЕАОС, назначава Изпълнителния директор
и определя членовете на научната комисия.
Настоящата многогодишна работна програма
е стратегията на ЕАОС за 2004–2008.

Наредбата за създаване на ЕАОС е приета
от Европейския съюз през 1990 г. Тя влиза
в сила към края на 1993 г. — веднага, след
като се взема решение седалището на ЕАОС
да бъде в Копенхаген. Пълноценната работа
започва през 1994 г. Със същата наредба се
създава и Европейската мрежа за информация
и наблюдение на околната среда (Eionet).

Изпълнителният директор отговаря пред
управителния съвет за реализацията на
програмите и за ежедневното ръководство на
ЕАОС.

Управление на ЕАОС

Управителeн
съвет

Научната комисия съветва управителния
съвет и изпълнителния директор.

Изпълнителeн
комитeт

Изпълнителен
директор

Управителен съвет
Председател
Представители на 31 страни
Двама члена, посочени от
Европейския парламент
Двама члена, представляващи
Европейската комисия
Наблюдател: Председателят на
научната комисия

Научна комисия
Максимум 20 учени,
назначени от управителния съвет
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Научна
комисия
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