Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ιστορικό και δομή του ΕΔΠΠΠ

Αποστολή του ΕΔΠΠΠ
Σκοπός του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων
για το περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ) είναι η παροχή έγκαιρων και ποιοτικών
δεδομένων, πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης για την αξιολόγηση
της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και των πιέσεων που
ασκούνται σε αυτό. Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για
την προστασία του περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
και να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων
πολιτικών και μέτρων.

Το ΕΔΠΠΠ είναι ένα δίκτυο συνεργασίας
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), των κρατών μελών
και των συμμετεχουσών χωρών. Αποτελείται
από τον ΕΟΠ, έναν αριθμό ευρωπαϊκών
θεματικών κέντρων (ΕΘΚ) και ένα δίκτυο
900 περίπου εμπειρογνωμόνων από 37 χώρες
που εργάζονται σε 300 και πλέον εθνικούς
οργανισμούς περιβάλλοντος και άλλους
φορείς που χειρίζονται περιβαλλοντικές
πληροφορίες. Οι τελευταίοι είναι τα εθνικά
εστιακά σημεία (ΕΕΣ) και τα εθνικά κέντρα
αναφοράς (ΕΚΑ).

ΕΘΚ

Η συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΔΠΠΠ είναι
καθοριστικής σημασίας για τον ΕΟΠ, διότι
υποστηρίζει τη συλλογή και την οργάνωση
δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη και
τη διάδοση πληροφοριών. Η υποδομή
της τεχνολογίας πληροφοριών (ενίοτε
αναφέρεται ως eEionet ή ‘ηλεκτρονικό
ΕΔΠΠΠ’) υποστηρίζει τους οργανισμούς
και τα μεμονωμένα άτομα του δικτύου. Το
παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιγράφει
τη διάρθρωση, τις μεθόδους εργασίας,
τα αποτελέσματα και τις μελλοντικές
δραστηριότητες του ΕΔΠΠΠ.
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Ιστορικό και δομή του ΕΔΠΠΠ

Το ΕΔΠΠΠ επεκτείνεται όσο διευρύνεται ο ΕΟΠ
Το ΕΔΠΠΠ ιδρύθηκε το 1994 και κατέστη ένας έγκριτος φορέας παροχής υψηλής ποιότητας
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη,
καθώς και με τις πιέσεις και τις κινητήριες δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό. Η αύξηση του
αριθμού των χωρών μελών του ΕΟΠ συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του ΕΔΠΠΠ.

Το 1994, ο ΕΟΠ είχε 18 χώρες μέλη και το
ΕΔΠΠΠ περιελάμβανε τα 15 κράτη μέλη
της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες,
Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία) και τρεις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία).
Το 1996, οι δέκα υποψήφιες για ένταξη στην
ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (Βουλγαρία, Εσθονία, Λεττονία,
Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία)
προσχώρησαν στις δραστηριότητες του ΕΟΠ
και άρχισαν να αναπτύσσουν τα εθνικά τους
δίκτυα. Οι περισσότερες έγιναν μέλη του
ΕΟΠ τον Ιανουάριο 2002, μαζί με άλλες
ενδιαφερόμενες χώρες όπως η Κύπρος,
η Μάλτα και η Τουρκία. Το 2003, όλες οι
παραπάνω χώρες κατέστησαν μέλη του
ΕΟΠ και συμμετείχαν πλήρως στο ΕΔΠΠΠ,
αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του σε
31 χώρες. Ο ΕΟΠ ήταν ο πρώτος οργανισμός
της ΕΕ που άνοιξε τις πόρτες στις υπό
ένταξη και τις υποψήφιες χώρες. Σήμερα, η
Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ελβετία, η
Κροατία, η ΠΓΔΜ και η Σερβία-Μαυροβούνιο
συμμετέχουν στο ΕΔΠΠΠ και στο πρόγραμμα
εργασίας του ΕΟΠ με την προοπτική να
καταστούν χώρες μέλη.
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Μέσω του ΕΔΠΠΠ, ο ΕΟΠ συλλέγει
περιβαλλοντικά δεδομένα από τις επιμέρους
χώρες με επικέντρωση στην παροχή
έγκαιρων, εθνικά επικυρωμένων, υψηλής
ποιότητας δεδομένων. Το γεγονός αυτό
συνιστά τη βάση των ολοκληρωμένων
περιβαλλοντικών αξιολογήσεων και γνώσεων,
οι οποίες διαδίδονται και διατίθενται μέσω της
ιστοθέσης του ΕΟΠ. Οι πληροφορίες αυτές
χρησιμεύουν για τη στήριξη των διαδικασιών
διαχείρισης του περιβάλλοντος, της
χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών και της
αξιολόγησης, καθώς και για τη συμμετοχή του
κοινού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο.

Ιστορικό και δομή του ΕΔΠΠΠ

Ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο (ΕΘΚ)
Μια κοινοπραξία οργανισμών από χώρες μέλη του ΕΟΠ, με εξειδίκευση
σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα και ανάθεση από τον ΕΟΠ για
την υποστήριξη του προγράμματος εργασίας του ΕΟΠ.

Τα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ) είναι
κέντρα θεματικής εξειδίκευσης, στα οποία
έχει ανατεθεί από τον ΕΟΠ η εκτέλεση
ειδικών καθηκόντων που προσδιορίζονται
στη στρατηγική του ΕΟΠ (πενταετές
πρόγραμμα εργασίας) και στα ετήσια σχέδια
διαχείρισης. Τα κέντρα αυτά ορίζονται από
το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠ, μετά
από μια πανευρωπαϊκή διαδικασία επιλογής
βάσει διαγωνισμού, και λειτουργούν ως
προέκταση του ΕΟΠ σε συγκεκριμένους
θεματικούς τομείς. Κάθε ΕΘΚ αποτελείται
από έναν επικεφαλής οργανισμό και από
εξειδικευμένους εταίρους-οργανισμούς
προερχόμενους από την κοινότητα της
περιβαλλοντικής έρευνας και πληροφόρησης,
οι οποίοι συνδυάζουν τους πόρους τους στον
συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσής τους.

Ύδατα

Ατμόσφαιρα και
μεταβολή του
κλίματος

Διαχείριση πόρων
και αποβλήτων

Βιοποικιλότητα

Χερσαίο
περιβάλλον

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

Τα ΕΘΚ, συνεργαζόμενα με τις χώρες μέλη
και τις συμμετέχουσες χώρες, διευκολύνουν
την παροχή δεδομένων και πληροφοριών από
τις χώρες και παρέχουν αναφορές και άλλες
υπηρεσίες στον ΕΟΠ και το ΕΔΠΠΠ.
Σήμερα υπάρχουν πέντε ΕΘΚ, τα οποία
καλύπτουν την ατμόσφαιρα και τη
μεταβολή του κλίματος, τα ύδατα, το
χερσαίο περιβάλλον, τα απόβλητα και τις
ροές υλικών, και την προστασία της φύσης
και τη βιοποικιλότητα. Τα δύο τελευταία
θα αντικατασταθούν το 2005 από εθνικά
θεματικά κέντρα για τη διαχείριση πόρων
και αποβλήτων και για τη βιοποικιλότητα,
αντίστοιχα.
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Εθνικό εστιακό σημείο (ΕΕΣ)
Εμπειρογνώμονας ή ομάδα εμπειρογνωμόνων σε εθνικούς οργανισμούς περιβάλλοντος που
ορίζεται και χρηματοδοτείται από τη χώρα του και εξουσιοδοτείται ως το κύριο σημείο επαφής
του ΕΟΠ. Το ΕΕΣ συντονίζει το εθνικό δίκτυο, που αποτελείται από περισσότερα εθνικά κέντρα
αναφοράς (ΕΚΑ), προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του
ΕΟΠ.

Τα ΕΕΣ είναι τα κύρια σημεία επαφής του
ΕΟΠ στις χώρες μέλη. Είναι αρμόδια για
τη συνεργασία με τον ΕΟΠ και τα ΕΘΚ και
την οργάνωση του εθνικού συντονισμού
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τη στρατηγική του ΕΟΠ. Οι μέθοδοι
εργασίας τους διαφέρουν από χώρα σε
χώρα. Αυτό αντικατοπτρίζει, εν μέρει,
τον διαφορετικό χαρακτήρα των εθνικών
περιβαλλοντικών συστημάτων στα οποία
εντάσσονται. Επί παραδείγματι, ορισμένα
ΕΕΣ υπάγονται σε περιβαλλοντικούς φορείς,
ενώ άλλα αποτελούν τμήμα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος· ορισμένα υπάγονται στις
κεντρικές εθνικές διοικήσεις, ενώ άλλα
λειτουργούν σε αποκεντρωμένα, ορισμένες
φορές ομοσπονδιακά, συστήματα.
Τα ΕΕΣ διατηρούν και αναπτύσσουν το εθνικό
δίκτυο, διευκολύνουν και συντονίζουν τις
επαφές, τα αιτήματα και τις παραδόσεις
μεταξύ του εθνικού επιπέδου και του επιπέδου
της ΕΕ. Επιπλέον, ενεργούν ως σύμβουλοι
των μελών τους στο διοικητικό συμβούλιο
του ΕΟΠ και αναπτύσσουν επαφές με άλλα
συναφή δίκτυα, όπως η Eurostat. Για την
προώθηση των κυριότερων δημοσιεύσεων του
ΕΟΠ, πολλά ΕΕΣ διοργανώνουν εκδηλώσεις
και εκδίδουν δελτία τύπου.

ΕΕΣ
Εθνικά Εστιακά
Σημεία
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Από το ημερολόγιο του γερμανικού ΕΕΣ:

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

Δευτέρα

Παραλαβή εγγράφων για συνεδρίαση ΕΕΣ/ΕΔΠΠΠ τον Φεβρουάριο
Εντοπισμός αρμόδιων ΕΚΑ και άλλων εμπειρογνωμόνων για εισηγήσεις
Διανομή σχεδίων για υποβολή σχολίων: ετήσιο σχέδιο διαχείρισης του ΕΟΠ/
πολιτική του ΕΟΠ για τις μεταφράσεις/πρόταση για αναθεώρηση της δομής του
ΕΔΠΠΠ

Τρίτη

Υπενθύμιση ΕΚΑ-Ποιότητα του αέρα: εκκρεμεί η μηνιαία έκθεση για το όζον!
Φόρτωση δεδομένων στο Circa: πληροφορίες για το εθνικό σχέδιο CLC
Έλεγχος ποιότητας: μετάφραση ετήσιας έκθεσης του ΕΟΠ
Πρόσκληση από ΕΘΚ-Χερσαίο περιβάλλον για ετήσιο εργαστήριο ΕΔΠΠΠ.
Αποστολή στο ΕΚΑ-Κάλυψη γης, έλεγχος τη Δευτέρα

Τετάρτη

Παραλαβή σχεδίου έκθεσης ΕΟΠ για την ενέργεια
Αποστολή εγγράφου στο ΕΚΑ-Ενέργεια για υποβολή σχολίων — υπενθύμιση για
έλεγχο ορθότητας εθνικών πληροφοριών
Προετοιμασία συνεδρίασης εθνικών ΕΔΠΠΠ: προσκλήσεις, ημερήσια διάταξη,
τόπος, προϋπολογισμός
Τηλεφωνική επικοινωνία με ΕΕΣ Νορβηγίας, Βουλγαρίας, Κάτω Χωρών για
συζήτηση αναθεώρησης της διάρθρωσης του ΕΔΠΠΠ

Πέμπτη

ΕΘΚ-Απόβλητα αίτημα πληροφόρησης σχετικά με εθνικές πολιτικές και μέτρα.
Εντοπισμός πηγών πληροφόρησης
Παρατηρήσεις από ΕΚΑ-Ύδατα και ΕΚΑ-Φύση για συνεδρίαση ΕΕΣ/ΕΔΠΠΠ
Κανένα σχόλιο από ΕΚΑ-Ατμοσφαιρικές εκπομπές (υπενθύμιση την επόμενη
εβδομάδα!)
Σύνοψη παρατηρήσεων χωρών για σχέδιο έκθεσης Σήματα του ΕΟΠ

Παρασκευή

Πληροφόρηση μελών διοικητικού συμβουλίου/ανώτερων διευθυντικών στελεχών
για επιδόσεις χωρών για ροές δεδομένων προτεραιότητας ΕΔΠΠΠ
Κατάρτιση έκθεσης προόδου για μέλος του διοικητικού συμβουλίου προς
ενημέρωσή του για την προσεχή συνεδρίαση του ΕΟΠ
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Εθνικά κέντρα αναφοράς (ΕΚΑ)
Εμπειρογνώμονας ή ομάδα εμπειρογνωμόνων σε εθνικούς
οργανισμούς περιβάλλοντος που ορίζεται και χρηματοδοτείται από
τη χώρα του με σκοπό τη συνεργασία με τον ΕΟΠ και με συναφή
ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
τομείς που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας του ΕΟΠ.

Ποιότητα των
υδάτων

Χερσαίο
περιβάλλον

Ποιότητα
του αέρα

Βιοποικιλότητα

Μεταβολή του
κλίματος
Ενέργεια
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Τα εθνικά κέντρα αναφοράς (ΕΚΑ) ορίζονται
από τις χώρες μέλη. Αποτελούνται από
εμπειρογνώμονες ή ομάδες εμπειρογνωμόνων,
που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο, σε
οργανισμούς οι οποίοι συλλέγουν ή παρέχουν,
ανά τακτά διαστήματα, περιβαλλοντικά
δεδομένα σε εθνικό επίπεδο και/ή διαθέτουν
ειδικές γνώσεις για διάφορα θέματα που
αφορούν το περιβάλλον, την παρακολούθηση
ή τα πρότυπα. Τα ΕΚΑ συστήνονται σε
συγκεκριμένους τομείς περιβαλλοντικής
δραστηριότητας, όπως η ποιότητα του
αέρα, η μεταβολή του κλίματος, η ποιότητα
των ποταμών, η δημιουργία αποβλήτων, η
βιοποικιλότητα, η ενέργεια και πολλοί άλλοι.
Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνικό
συντονισμό των ανωτέρω θεμάτων και
συνεργάζονται με τον ΕΟΠ και τα αντίστοιχα
ΕΘΚ. Η δομή των ΕΚΑ ποικίλλει ανάλογα
με τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της
στρατηγικής του ΕΟΠ.

ΕΔΠΠΠ — μια ιστορία επιτυχίας

Η ομάδα του ΕΔΠΠΠ αποτελείται από
ΕΕΣ, διευθυντικά στελέχη των ΕΘΚ,
αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και το αρμόδιο προσωπικό του ΕΟΠ, και
συνέρχεται τρεις φορές ετησίως με περίπου
70–80 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα
των συζητήσεων αυτών παρουσιάζονται στις
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του
ΕΟΠ, που διεξάγονται επίσης δύο με τρεις
φορές ετησίως, και κατ’ αυτόν τον τρόπο
παρέχουν υποστήριξη στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής.
Κάθε ΕΘΚ προσκαλεί σε τακτά διαστήματα
τα αρμόδια ΕΚΑ σε εργαστήρια του ΕΔΠΠΠ,
όπου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των
δραστηριότητων τους και συζητούν και
συμφωνούν για τη μελλοντική πορεία με τους
αντιπροσώπους των χωρών. Τα εργαστήρια
αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση και την
ενίσχυση της καλής επικοινωνίας μεταξύ των
ΕΘΚ και των ΕΚΑ, καθώς και μεταξύ των
ίδιων των χωρών.

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει
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ΕΔΠΠΠ — μια ιστορία επιτυχίας

Με βάση τις πληροφορίες των εταίρων του
ΕΔΠΠΠ, ο ΕΟΠ έχει προσδιορίσει ένα σύνολο
ετήσιων ροών δεδομένων προτεραιότητας.
Τα δεδομένα αυτά, που επί του παρόντος
συλλέγονται στους τομείς της ποιότητας του
αέρα, των ατμοσφαιρικών εκπομπών, των
εσωτερικών υδάτων, των θαλάσσιων και
των παράκτιων υδάτων, του μολυσμένου
εδάφους, της προστασίας του περιβάλλοντος
και της χρήσης γης, χρησιμοποιούνται για
την ενημέρωση του βασικού συνόλου των
περιβαλλοντικών δεικτών που αποτελούν τη
βάση των εκθέσεων και των αξιολογήσεων
του ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ συντάσσει μια ετήσια
έκθεση προόδου για τις επιδόσεις της κάθε
χώρας στην παροχή αυτών των δεδομένων.
Η άσκηση αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων
των χωρών και ενθαρρύνει την κάθε χώρα να
βελτιώσει την ανταπόκρισή της. Το ΕΔΠΠΠ
χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τα
δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν ήδη
υποβληθεί από τις χώρες στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών τους έναντι της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών. Αυτό
σημαίνει ότι δεδομένα που συλλέχθηκαν
μια φορά σε εθνικό επίπεδο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς σε
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων απαιτεί μια συνδυασμένη
ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το ΕΔΠΠΠ
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
επίτευξη αυτής της συνεργασίας. Το ΕΔΠΠΠ
καλύπτει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης και έχει
βιώσει δέκα χρόνια ανάπτυξης και αειφορίας.
Το δίκτυο συνδέει την καλύτερη διαθέσιμη
εμπειρογνωμοσύνη σε περιβαλλοντικά
θέματα με τους αρμόδιους για τη χάραξη
των πολιτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

ΕΔΠΠΠ — μια ιστορία επιτυχίας

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο ΕΟΠ δημοσίευσε την πρώτη θεματική έκθεση βάσει
δεικτών σχετικά με την κατάσταση και τις πιέσεις στο περιβάλλον της Ευρώπης: Τα ύδατα της
Ευρώπης: αξιολόγηση βάσει δεικτών το 2003:
•
•
•
•
•
•
•

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

Σεπτέμβριος 2002: ο ΕΟΠ ζητεί την ετήσια ενημέρωση των ροών δεδομένων
προτεραιότητας για τα ύδατα από τα ΕΕΣ και εξειδικευμένα ΕΚΑ για τα ύδατα σε 37
χώρες·
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2002: τα ΕΚΑ διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς τα δεδομένα τους
στην κεντρική βάση δεδομένων του ΕΟΠ·
Ιανουάριος-Απρίλιος 2003: το ΕΘΚ-Ύδατα πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους
ποιότητας σε συνεργασία με τα ΕΚΑ και διαβιβάζει τα επικυρωμένα δεδομένα στον ΕΟΠ
για φόρτωση στη δικτυακή βάση δεδομένων Waterbase·
Απρίλιος-Ιούνιος 2003: το ΕΘΚ-Ύδατα χρησιμοποιεί τα δεδομένα, μαζί με δεδομένα
από άλλες ευρωπαϊκές πηγές, για την ενημέρωση των τεχνικών δελτίων των δεικτών
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην έκθεση για τους δείκτες των υδάτων·
Ιούλιος 2003: οι εμπειρογνώμονες του ΕΘΚ-Ύδατα και του ΕΟΠ συμφωνούν επί του
τελικού σχεδίου της έκθεσης και το διανέμουν στις χώρες μέσω του ηλεκτρονικού
ΕΔΠΠΠ (eEionet) για σχόλια και επικύρωση·
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003: ο ΕΟΠ και το ΕΘΚ-Ύδατα συντάσσουν την τελική
μορφή της έκθεσης και ο ΕΟΠ τη διαβιβάζει στον εκδότη·
Νοέμβριος 2003: ή έκθεση δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή και στην ιστοσελίδα του
ΕΟΠ και ενεργοποιούνται οι διαδικασίες δημοσιότητας.
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ΕΔΠΠΠ — μια ιστορία επιτυχίας

Οι χώρες αποκόμισαν οφέλη από την
ανταλλαγή συμβουλών, εμπειρογνωμοσύνης
και πείρας στην ανάπτυξη των εθνικών
ικανοτήτων, ιδιαίτερα στους τομείς της
συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και της
παραγωγής και διάδοσης σημαντικών για τη
χάραξη πολιτικής πληροφοριών.
Τα συσταθέντα ΕΘΚ καλύπτουν τα κυριότερα
περιβαλλοντικά θέματα και η ένταξή τους
στο ΕΔΠΠΠ ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των
χωρών και του ΕΟΠ.
Η εκτενής επικοινωνία μεταξύ των ΕΚΑ
και των ΕΘΚ έχει βελτιώσει την ποιότητα
των δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και, για πολλές χώρες, έχει συμβάλει
στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στα
υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης.
Για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, η πρώιμη
συμμετοχή στον ΕΟΠ και στο ΕΔΠΠΠ
συνέβαλε στην προβολή των περιβαλλοντικών
θεμάτων και επηρέασε τη φύση και
την έκταση των εθνικών συστημάτων
παρακολούθησης.
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Δεδομένα, τα οποία οι χώρες υποχρεούνται
να αναφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
συλλέγονται και αναλύονται με διαφανή
τρόπο από τον ΕΟΠ και τα ΕΘΚ για να
παρουσιάσουν μια εικόνα της κατάστασης
και των πιέσεων που ασκούνται στο
περιβάλλον της Ευρώπης. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, καθίσταται επίσης εφικτή η συγκριτική
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
των χωρών. Επιπλέον, οι χώρες μέλη του
ΕΟΠ προτρέπονται να αναπτύξουν τα εθνικά
τους δίκτυα κατά τρόπο που να διασφαλίζει
τη συμβατότητά τους με τις ευρωπαϊκές και
διεθνείς απαιτήσεις αναφοράς.

Το ΕΔΠΠΠ στο μέλλον

Οι απαιτήσεις για περιβαλλοντική
πληροφόρηση σχετικά με το περιβάλλον
εξελίσσονται. Ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί ως
φορέας παροχής περιβαλλοντικών δεδομένων
και πληροφοριών, ο ΕΟΠ συνεργάζεται
σήμερα πλήρως με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
χώρες μέλη του, υποβάλλοντας εκθέσεις όχι

μόνον για την κατάσταση του περιβάλλοντος,
αλλά και για τις περιβαλλοντικές προοπτικές
και την αποτελεσματικότητα των βασικών
περιβαλλοντικών και τομεακών πολιτικών.
Κατά την επόμενη πενταετία, ο ΕΟΠ και το
ΕΔΠΠΠ θα διευρύνουν τις δραστηριότητές
τους για να υποστηρίξουν πολλές και διάφορες
διαδικασίες πολιτικής.

Το έργο του ΕΟΠ και του ΕΔΠΠΠ καλύπτει τέσσερις βασικούς θεματικούς τομείς, προκειμένου
να στηρίξει άμεσα το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
τομείς αυτοί είναι:
•
•
•
•

η αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος,
η αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η κατανόηση της χωρικής
μεταβολής του περιβάλλοντος,
η προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου,
η αειφόρος χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

Καθένας από αυτούς τους τομείς επηρεάζεται από τομεακές δραστηριότητες, οι οποίες
χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη, όπως η γεωργία, οι χημικές ουσίες, η ενέργεια, οι
μεταφορές και ο προγραμματισμός της χρήσης της γης. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με
την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών θεμάτων και πληροφοριών στις τομεακές πολιτικές,
ιδίως των μεταφορών, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη γεωργία και την ενέργεια.

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει
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Το ΕΔΠΠΠ στο μέλλον

Το ΕΔΠΠΠ έχει συμβάλει σημαντικά και θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για:
•
•
•
•

•
•
•

τη μέτρηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο, με
πιο ακριβείς και έγκαιρες αξιολογήσεις των αερίων θερμοκηπίου και τη συγκριτική
αξιολόγηση της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου·
την ανάπτυξη δεικτών απόδοσης σχετικά με τις πολιτικές σε θέματα βιοποικιλότητας
και, ειδικότερα, με την υλοποίηση του Natura 2000, το στόχο του 2010 για την
καταστολή των απωλειών στη βιοποικιλότητα και τη σύνδεση με τομεακές πολιτικές·
την υποστήριξη των χωρικών απαιτήσεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και
παγκόσμιων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών που
αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον και το έδαφος·
την περαιτέρω ανάπτυξη του Eurowaternet, του ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης
των υδάτων, με σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης εκθέσεων για την οδηγίαπλαίσιο για τα ύδατα και άλλες οδηγίες, καθώς και την υλοποίηση ενός συστήματος
παροχής πληροφοριών για τα ύδατα της Ευρώπης·
την αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε αέριους ρύπους·
την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων των φυσικών και
τεχνολογικών υπαρκτών κινδύνων·
τις αξιολογήσεις για απόβλητα και ροές υλικών με σκοπό την υποστήριξη της τάσης για
μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την αποσύνδεση της χρήσης των πόρων από
την οικονομική μεγέθυνση.

Το ΕΔΠΠΠ εξελίχθηκε σημαντικά κατά
την πρώτη δεκαετία ύπαρξής του. Επί του
παρόντος είναι σε θέση να προσαρμόσει τη
διάρθρωσή του στα μεταβαλλόμενα θέματα
και τις προτεραιότητες. Μέσω του ΕΔΠΠΠ, οι
χώρες μέλη του ΕΟΠ εργάζονται για το όραμα
μιας πιο ορθολογικής και ολοκληρωμένης
προσέγγισης της περιβαλλοντικής
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πληροφόρησης στην Ευρώπη. Η υποστήριξη
της αξιολόγησης και της ανάπτυξης
των περιβαλλοντικών πολιτικών μέσω
συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών,
σύμφωνα με το παράδειγμα του ΕΔΠΠΠ,
είναι ένα επιτυχημένο πρότυπο, το οποίο
μπορεί να εξαχθεί και να βοηθήσει να
συνδεθούν και άλλες περιοχές του κόσμου.

Οργανισμοί των ΕΕΣ

Χώρες μέλη του ΕΟΠ

Αυστρία
Umweltbundesamt (UBA)
http://www.umweltbundesamt.at/
Βέλγιο
Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL)
http://www.irceline.be/
Βουλγαρία
Executive Environment Agency
http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/index.html
Δανία
National Environmental Research Institute
(NERI)
http://www.dmu.dk/
Γαλλία
Institut Français de l’Environnement (IFEN)
http://www.ifen.fr/
Γερμανία
Umweltbundesamt (UBA)
http://www.umweltbundesamt.de/

Ιταλία
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i
Servizi Tecnici (APAT)
http://www.apat.gov.it/
Κάτω Χώρες
National Institute of Public Health and
Environmental Protection
http://www.rivm.nl/
Κύπρος
Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment
http://www.cyprus.gov.cy/
Λευκορωσία
Latvian Environment Agency
http://www.varam.gov.lv/varam/P_inst/Elva.
htm
Λιθουανία
Environmental Protection Agency
http://aaa.am.lt/VI/

Ελλάδα
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων
http://www.minenv.gr/

Λιχτενστάιν
National Ofﬁce for Forests, Nature and
Landscape
http://www.llv.li/amtstellen/llv-awnl/llv-awnlhome.htm

Εσθονία
Estonian Environment Information Centre
http://www.keskkonnainfo.ee/

Λουξεμβούργο
Ministère de l’Environnement
http://www.environnement.public.lu/

Ηνωμένο Βασίλειο
Department for Environment, Food and Rural
Affairs (DEFRA)
http://www.defra.gov.uk/

Μάλτα
Malta Environment and Planning Authority
http://www.mepa.org.mt/

Ιρλανδία
Environmental Protection Agency
http://www.epa.ie/
Ισλανδία
Environment and Food Agency
http://www.ust.is/
Ισπανία
Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es/

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

Νορβηγία
Norwegian Pollution Control Authority
http://www.sft.no/
Ουγγαρία
Ministry of Environment and Water
http://www.ktm.hu/
Πολωνία
Chief Inspectorate for Environmental Protection
http://www.gios.gov.pl/
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Οργανισμοί των ΕΕΣ

Πορτογαλία
Institute of Environment
http://www.iambiente.pt/

Σουηδία
Swedish Environmental Protection Agency
http://www.naturvardsverket.se/

Ρουμανία
Ministry of Waters and Environmental Protection
http://www.mappm.ro/

Τουρκία
Ministry of Environment
http://www.cevre.gov.tr/

Σλοβακική Δημοκρατία
Slovak Environmental Agency
http://www.sazp.sk/

Τσεχική Δημοκρατία
Czech Environmental Institute
http://www.ceu.cz/

Σλοβενία
Environment Agency of the Republic of Slovenia
http://www.arso.gov.si/

Φινλανδία
Finnish Environment Institute
http://www.ymparisto.ﬁ/

Συνεργαζόμενες χώρες του ΕΟΠ
Αλβανία
Ministry of Environment
http://www.managenergy.net/actors/A2291.htm

Μονακό
Bureau de la Coopération Internationale
http://www.gouv.mc/

Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Federal Ministry for Physical Planning and
Environment
http://www.fmpuio.gov.ba/

ΠΓΔ Μακεδονίας
Ministry of Environment and Physical Planning
http://www.moepp.gov.mk/default-MK.asp

Ελβετία
Swiss Agency for the Environment, Forests and
Landscape (SAEFL)
http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/
Κροατία
Croatian Environment Agency
http://www.azo.hr/default.asp
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Σερβία-Μαυροβούνιο
European Integration Ofﬁce
http://www.feio.sv.gov.yu/

TH-61-04-921-GR-C

лгария Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España
nce Ireland Ísland Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarors
lta Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republik
omi/Finland Sverige Türkiye United Kingdom България Belgique/België Česká repuba Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Ireland Ísland Italia Κύπρος Latv
chtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge Österreich Pols
tugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Türkiye United K
m България Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα Esp
nce Ireland Ísland Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarors
lta Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republik
omi/Finland Sverige Türkiye United Kingdom България Belgique/België Česká repuba Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Ireland Ísland Italia Κύπρος Latv
chtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge Österreich Pols
Για περισσότερες
πληροφορίες
tugal Romania
Slovenija
Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Türkiye United K
m
ΕΟΠ:
http://www.eea.eu.int/
Κατάλογος των ΕΕΣ και των ΕΘΚ:
http://org.eea.eu.int/organisation/nfp-eionet_group.html
Υποδομή και εργαλεία του ΕΔΠΠΠ:
http://www.eionet.eu.int/
Reportnet:
http://www.eionet.eu.int/reportnet.html
Στρατηγική του ΕΟΠ:
http://org.eea.eu.int/documents/strategy.pdf
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