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Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Küldetés
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
(EEA) a megbízható és független környezeti
információ biztosítására létrehozott EUszervezet. Szervezetünk a környezetpolitika
kidolgozásában, jóváhagyásában,
végrehajtásában és értékelésében részt vevők
mellett a nagyközönség számára is jelentős
információforrás.

Tagok

Ügyfelek

A következő csatlakozó ország Svájc lesz. Az
EEA jelenleg 31 tagországot számlál: a 25
EU-tagállam, Bulgária, Izland, Liechtenstein,
Norvégia, Románia és Törökország.

A szervezet legfőbb ügyfelei az Európai
Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács (főleg
az egymást váltó elnökségeken keresztül) és a
tagországok.

Svájc csatlakozásával kapcsolatban már
megkezdődtek az előkészületek. Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, a
Macedónia, Szerbia és Montenegró is kérte
felvételét a szervezetbe.

Az európai politikai szereplők e központi
csoportja mellett szervezetünk más EUintézmények rendelkezésére is áll (például
a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók
Bizottsága és az Európai Beruházási Bank.
Információinknak az EU szervezeti keretein kívül
is vannak fontos felhasználói, köztük az üzleti
közösség, a tudományos intézmények, a nemkormányzati szervezetek és a civil társadalom
egyéb körei.
Ügyfeleinkkel igyekszünk minden esetben
kétirányú kommunikációt kiépíteni azért, hogy
pontosan megismerjük információs igényeiket,
s arról is meggyőződjünk, hogy az adott
információt valóban megértik.
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EEA-honlap
A www.eea.eu.int címen elérhető honlapunk a
világháló egyik legátfogóbb nyilvános környezeti
információs szolgáltatása, és a szervezet
leggyakrabban használt információs csatornája.
Látogatóinak száma ’csúcsidényben’ akár a havi
100 000-et is elérheti.

A honlapon keresztül valamennyi jelentés,
összefoglaló és tájékoztató teljes szövege
ingyenesen letölthető. A jelentések tartalmát
alátámasztó adatok és információk is
rendelkezésre állnak.

EEA szolgáltatások

Az EEA-kiadványok megrendelése

Célunk annak elősegítése, hogy az EU és a
tagállamok a szükséges információk alapján
hozhassák meg a környezet javításával, a
környezeti megfontolások gazdaságpolitikákba
illesztésével és a fenntarthatóság irányába tett
lépésekkel kapcsolatos döntéseket.

Az EEA kiadványai könyvesboltokon és az
EU Kiadóhivatalának nemzeti értékesítési
ügynökségein keresztül rendelhetők meg
(http://publications.eu.int). A rendelkezésre álló
kiadványok naprakész áttekintése honlapunkon
megtalálható.

E cél megvalósítása érdekében az
információk és az értékelések széles skáláját
biztosítjuk, amelyek magukban foglalják a
környezet állapotát és annak alakulását a
környezetterheléssel és a mögöttes gazdasági
és társadalmi hatótényezőkkel együtt, továbbá
kiterjednek a politikák és azok hatékonyságára
is. Forgatókönyvek és egyéb módszerek
segítségével igyekszünk a jövőben várható
tendenciákat, kilátásokat és problémákat
meghatározni.

Ha igénybe veszi értesítő szolgáltatásunkat,
elektronikus levélben értesítjük egy-egy új
jelentés honlapunkra történő feltöltéséről.
Ingyenes kiadványaink nyomtatott példányai
az ugyancsak a honlapon elérhető online
megrendelő szolgáltatáson keresztül
szerezhetők be. Az információs központhoz
továbbítandó kérdések benyújtásához külön
űrlap is található a honlapon.

Évente több jelentést teszünk közzé, s egyre
nagyobb számban jelentetjük meg az egy-egy
konkrét témát tárgyaló rövid tájékoztatókat is. A
tájékoztatókat és a főbb jelentéseket általában
az EEA-tagországok hivatalos nyelvein is
rendelkezésre bocsátjuk.

EEA Információs központ
Az információs központ egyéni válaszok
formájában igyekszik kielégíteni a külső
érdeklődők információs igényét. Havonta
mintegy 500 kérdést dolgoz fel.
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Az Eionet és más partnerek
Az EEA által biztosított információ számos
forrásból származik.
A szervezet adatainak legfontosabb forrása az
Európai Környezeti Információs és Megﬁgyelő
Hálózat, az Eionet [European environment
information and observation network]. A
hálózat fejlesztése és tevékenységének
összehangolása az EEA feladata. A feladat
ellátása a nemzeti összekötőkkel (NFP-k) szoros
együttműködésben történik, amelyek általában
az adott ország környezetvédelmi ügynökségei
vagy a tagországok környezetvédelmi
minisztériumai. Ezek a szervek felelnek
a számos intézményt (összesen mintegy
300) magukban foglaló nemzeti hálózatok
működésének összehangolásáért.
A nemzeti összekötők legfontosabb feladatai
közé tartozik az információs igények
meghatározásában nyújtott segítség, a
tagországokban végzett megﬁgyelésből és
egyéb tevékenységekből származó adatok
és információk összegyűjtése és EEA-hoz
továbbítása, az EEA támogatása az információelemzésben és annak felhasználásában,
valamint az EEA-információk tagországokon
belüli végfelhasználókhoz való eljuttatásának
elősegítése.

Az adatgyűjtés, -kezelés és -elemzés
elősegítése érdekében szervezetünk öt európai
témaközpontot (ETC) hozott létre, melyekkel
továbbra is szoros együttműködésben végzi
munkáját. E témaközpontok a víz, a levegő
és éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, az
erőforrás- és hulladékgazdálkodás, illetve a
szárazföldi környezet témakörét ölelik fel.
Az információk ugyancsak fontos forrásai a
különböző európai és nemzetközi szervezetek,
köztük például a Statisztikai Hivatal (Eurostat),
az Európai Bizottság Statisztikai Hivatala
(Eurostat) és Közös Kutatóközpontja (JRC),
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD), az ENSZ Környezetvédelmi
Programja (UNEP), az Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezet (FAO) és az
Egészségügyi Világszervezet (WHO).
Az általuk biztosított információ felhasználása
mellett az említett és egyéb szervezetekkel az
ügyfelek és a felhasználók széles köre részére
biztosított tájékoztatás összeállítása terén is
együttműködünk.

Európai Környezeti Információs és Megﬁgyelő Hálózat (Eionet)
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Az Ügynökség története

Az EEA igazgatótanácsa valamennyi tagország
egy-egy képviselőjéből, az Európai Bizottság
két képviselőjéből és az Európai Parlament
által kinevezett két tudományos szakértőből
tevődik össze. Az igazgatótanács feladatai
közé tartozik többek között a többéves és
az éves munkaprogram, és az éves jelentés
jóváhagyása, az ügyvezető igazgató kinevezése,
és a Tudományos Bizottság tagjainak kijelölése.
A jelenlegi többéves munkaprogram a
2004–2008 közötti időszakra kidolgozott EEA
Stratégia.

Az EEA létrehozásáról szóló rendeletet az
Európai Unió 1990-ben fogadta el. A rendelet
közvetlenül az EEA központjának helyéül
Koppenhágát megjelölő határozatot követően,
1993 végén lépett hatályba. A tényleges
munka 1994-ben vette kezdetét. Ugyancsak e
rendelet alapján jött létre az Európai Környezeti
Információs és Megﬁgyelő Hálózat (Eionet).

Az ügyvezető igazgató feladata az előirányzott
programok megvalósítása, és az EEA napi
irányítása, és e feladatai teljesítéséért az
igazgatótanács felé tartozik felelősséggel.

EEA irányítása

Igazgatótanács

A Tudományos Bizottság szaktanácsadással
segíti elő az igazgatótanács és az ügyvezető
igazgató munkáját.

Elnökség

Ügyvezető
igazgató

Tudományos
bizottság

Igazgatótanács
Elnök
A 31 nemzeti képviselő
Az Európai Parlament két küldötte
Az Európai Bizottságot képviselő két tag
Megﬁgyelő: a tudományos bizottság elnöke

Tudományos bizottság
Az igazgatótanács által kijelölt maximum 20
tudós
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European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Tel. +45 33 36 71 00
Fax +45 33 36 71 99
Honlap: www.eea.eu.int
Kérdések: www.eea.eu.int/enquiries
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