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Evropská agentura pro životní prostředí

Poslání
Evropská agentura pro životní prostředí
(European Environment Agency, EEA) je
specializovaná agentura EU zaměřená na
poskytování spolehlivých a nezávislých informací
o životním prostředí. Jsme nejrozsáhlejším
zdrojem informací pro veřejnost a všechny
ty, kteří jsou zapojeni do přípravy, přijímání,
provádění nebo vyhodnocování politik v oblasti
životního prostředí.

Členové

Klienti

Členství v EEA je otevřeno pro všechny země
Evropy včetně těch, které nejsou členskými
státy Evropské unie. Agentura má nyní 31
členských zemí: 25 členských států EU spolu
s Bulharskem, Islandem, Lichtenštejnskem,
Norskem, Rumunskem a Tureckem.

Hlavními klienty EEA jsou Evropská komise,
Evropský parlament, Rada EU (zejména během
střídání předsednictví) a členské státy EEA.

Dalším státem, jehož vstup do EEA se plánuje,
je Švýcarsko. O členství rovněž požádala
Albánie, Bosna-Hercegovina, Chorvatsko, bývalá
jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a
Černá hora.

Kromě uvedených institucí, které vytvářejí
politiku na evropské úrovni, poskytujeme
služby rovněž dalším orgánům EU, jako je
Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů
nebo Evropská investiční banka. Mimo rámec EU
patří k významným uživatelům našich informací
podnikatelská veřejnost, akademické kruhy,
nevládní organizace a další složky občanské
společnosti.
S klienty se snažíme o oboustrannou komunikaci
s cílem správně určit jejich poptávku po
informacích a zajistit, aby námi poskytované
informace byly pro ně srozumitelné a přínosné.
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Internetové stránky EEA
Naše internetové stránky na adrese www.eea.
eu.int představují jednu z nejrozsáhlejších
veřejných informačních služeb pro životní
prostředí na celém internetu. Jedná se o náš
nejpoužívanější informační kanál, na němž
v některých měsících zaznamenáváme až
100 000 uživatelských připojení.

Na těchto internetových stránkách jsou mimo
jiné zdarma k dispozici kompletní texty všech
vydávaných publikací a bríﬁnků. K dispozici
jsou rovněž podkladová data a další související
informace.

Činnost EEA

Objednávání produktů EEA

Naším cílem je napomáhat EU a členským
státům uskutečňovat správná rozhodnutí
vedoucí k zlepšování životního prostředí,
integraci aspektů ochrany životního prostředí
do hospodářské politiky a k naplňování principů
trvale udržitelného rozvoje.

Publikace EEA lze objednat v knihkupectvích a u
národních prodejců Úřadu pro úřední publikace
EU. Aktuální přehled dostupných publikací je k
dispozici na našich internetových stránkách.

Za tímto účelem poskytujeme širokou škálu
informací včetně odborných studií a zpráv. Naše
činnost zahrnuje šíření informací o stavu a
trendech v daných oblastech životního prostředí;
věnujeme se jednotlivým tlakům na životní
prostředí a popisujeme jejich ekonomické a
sociální příčiny. Zabýváme se také strategiemi
a politikami pro životní prostředí a jejich
efektivitou. S použitím předpovědních scénářů
a dalších metod se snažíme odhadnout možné
budoucí trendy, vyhlídky a případně identiﬁkovat
vznikající problémy.
Každoročně publikujeme řadu studií a zpráv a ve
stále se zvyšujícím počtu také krátké bríﬁnky ke
konkrétním tématům. Bríﬁnky a nejdůležitější
zprávy jsou obvykle překládány do všech
úředních jazyků členských zemí EEA.

Informační centrum EEA
Informační centrum poskytuje individuální
odpovědi na žádosti o informace, které do EEA
přicházejí. Měsíčně dostává asi 500 požadavků.
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Další možností je přihlásit se do informační
služby, která zajišťuje hromadné rozesílání
e-mailových upozornění vždy, když je na
internetové stránky umístěn text nové
publikace. Dále je na internetových stránkách
dostupná on-line objednávková služba
zajišťující distribuci materiálů, které jsou k
dispozici zdarma. Internetové stránky obsahují
i formulář pro zadání individuálního požadavku
na informace, který je zasílán do Informačního
centra EEA k vyřízení.

Eionet a další partneři EEA
Informace poskytované EEA pocházejí z celé
řady zdrojů.
Jedním z hlavních zdrojů je Eionet — Evropská
informační a pozorovací síť pro životní prostředí.
Úkolem EEA je rozvíjet tuto síť a koordinovat její
činnost. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s
tzv. národními koordinátory, což jsou zpravidla
národní agentury pro ochranu životního
prostředí nebo ministerstva životního prostředí v
členských zemích. Tito koordinátoři řídí národní
sítě, které celkem zahrnují asi 300 institucí.
K hlavním úkolům národních koordinátorů
patří jak pomoc při deﬁnování poptávky
po informacích, tak i zprostředkování dat a
informací pocházejících z členských zemí EEA
a podpora EEA při jejich analýze a využití.
Národní koordinátoři dále zajišťují pomoc při
distribuci informací z EEA koncovým uživatelům
v členských zemích.

Střediska se zabývají problematikou vody,
ovzduší a změn klimatu, ochrany biologické
rozmanitosti, hospodařením se zdroji a
odpadovým hospodářstvím, a suchozemským
prostředím.
K dalším důležitým zdrojům informací patří
evropské a mezinárodní organizace, jako je
například Statistický úřad (Eurostat) a Společné
výzkumné centrum (JRC) Evropské komise,
Organizace pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj (OECD), Program OSN pro životní
prostředí (UNEP), Organizace Spojených národů
pro výživu a zemědělství (FAO) a Světová
zdravotnická organizace (WHO).
S uvedenými a dalšími organizacemi
spolupracujeme nejen ve smyslu využívání jejich
informací, ale i při vytváření dalších informací
pro zákazníky a širokou síť uživatelů.

Za účelem získávání dat, jejich správy a analýzy
jsme založili pět Evropských tematických
středisek, s nimiž nyní úzce spolupracujeme.
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Historie

EEA má řídící radu, která se skládá z jednoho
zástupce z každé členské země, dvou zástupců
Evropské komise a dvou zástupců vědeckých
kruhů, které jmenuje Evropský parlament. K
úkolům řídící rady patří přijímání víceletého
pracovního programu, ročních pracovních
programů a výroční zprávy. Řídící rada dále
jmenuje výkonného ředitele a určuje členy
vědeckého výboru.

Nařízení, jímž se zakládá EEA, bylo přijato
Evropskou unií v roce 1990. V platnost vstoupilo
koncem roku 1993 ihned poté, co bylo přijato
rozhodnutí umístit EEA do Kodaně. Pravidelné
pracovní úkoly začaly být plněny v roce 1994.

Víceletý pracovní program platný v současné
době se nazývá Strategie EEA pro období
2004–2008.

Uvedeným nařízením byla založena také
Evropská informační a pozorovací síť pro životní
prostředí (Eionet).

Vedení EEA

Výkonný ředitel odpovídá řídící radě za plnění
jednotlivých programů a za každodenní chod
EEA.

Řídící rada

Vědecký výbor poskytuje doporučení pro řídící
radu a pro výkonného ředitele.

Byro

Výkonný
ředitel

Vědecký
výbor

Řídící rada
Předseda
31 zástupců členských zemí
Dva členové jmenovaní Evropským parlamentem
Dva členové zastupující Evropskou komisi
Pozorovatel: Předseda vědeckého výboru

Vědecký výbor
Maximálně 20 vědeckých pracovníků
jmenovaných řídící radou
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Evropská agentura pro životní prostředí
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň K
Dánsko
Tel. +45 33 36 71 00
Fax +45 33 36 71 99
Internetové stránky: www.eea.eu.int
Dotazy: www.eea.eu.int/enquiries
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