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Tikslas
Europos aplinkos agentūra yra ES įstaiga,
teikianti patikimą ir nepriklausomą
informaciją apie aplinką.
Mes esame pagrindinis informacijos šaltinis
tiems, kurie dalyvauja rengiant, priimant,
įgyvendinant bei vertinant aplinkos
politiką, bei plačiajai visuomenei.

Nariai

Klientai

Narėmis gali tapti ir šalys, nesančios
Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.
Šiuo metu EAA priklauso 31 valstybė
narė: 25 ES valstybės narės bei Bulgarija,
Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija,
Rumunija ir Turkija.

Pagrindiniai klientai yra Europos Komisija,
Europos Parlamentas, Taryba — ypač
keičiantis pirmininkavimui — bei valstybės
narės.

Numatyta, kad kita nare taps Šveicarija.
Albanija, Bosnija ir Hercegovina,
Kroatija, Buvusioji JugoslavijosRespublika
Makedonija bei Serbija ir Juodkalnija tai
pat kreipėsi dėl narystės.

Be šios pagrindinės Europos politinių
institucijų grupės mes taip pat teikiame
paslaugas kitoms ES institucijoms,
pavyzdžiui, Ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui, Regionų komitetui bei
Europos investicijų bankui. Kartu su ES
institucijomis svarbūs mūsų informacijos
vartotojai yra verslo bendruomenė,
akademinės aplinkos atstovai bei kiti
pilietinės visuomenės dalyviai.
Mes stengiamės pasiekti dvipusį
bendravimą su savo klientais tam,
kad teisingai būtų identiﬁkuojami jų
informacijos poreikiai bei užtikrinama,
jog klientams teikiama informacija yra
suprasta ir perimta.
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EAA tinklalapis
Mūsų tinklalapis www.eea.eu.int yra vienas
iš išsamiausių visuomenės informavimo
apie aplinką paslaugų internete bei mūsų
judriausias informacijos kanalas, kuriame
vyksta iki 100 000 vartotojų seansų piko
mėnesiais.

Pilni ataskaitų, santraukų ir pranešimų
tekstai publikuojami tinklalapyje — juos
galima parsisiųsti nemokamai. Taip
pat galima naudotis duomenimis bei
informacija, kuriais buvo grindžiamos
ataskaitos.

EAA veiklos rezultatai

Kaip užsisakyti EAA produktus

Mūsų tikslas yra padėti ES bei valstybėms
narėms priimti informacija pagrįstus
sprendimus apie tai, kaip pagerinti
aplinką, integruojant aplinkos klausimus į
ekonominę politiką bei siekiant darniosios
plėtros.

EAA parduodamus leidinius galima
užsisakyti iš knygynų ir ES Leidinių biuro
nacionalinių prekybos agentų
(http://publications.eu.int). Esamų leidinių
apžvalgą galite rasti mūsų tinklalapyje.

Šiuo tikslu mes teikiame platų informacijos
bei vertinimų spektrą. Tai apima aplinkos
būklę bei jos kitimo tendencijas, įskaitant
neigiamą poveikį aplinkai, bei už to
slypinčias ekonomines bei socialines
varomąsias jėgas. Mūsų veikla taip pat
apima politiką bei jos efektyvumą. Mes
stengiamės identiﬁkuoti galimas aplinkos
procesų ateities kryptis, perspektyvas ir
problemas įvairių scenarijų bei kitokių
metodų pagalba.
Kasmet publikuojame tam tikrą skaičių
ataskaitų ir — vis daugiau — trumpų
pranešimų konkrečiais klausimais. Tokie
pranešimai bei svarbiausios ataskaitos
paprastai verčiami į oﬁcialias EAA valstybių
narių kalbas.

EAA informacijos centras
Informacijos centras teikia individualius
atsakymus į tinklalapio lankytojų užklausas
dėl informacijos. Per mėnesį gaunama apie
500 užklausų.
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Iš mūsų pranešimų tarnybos galite
užsisakyti gauti el. laišką kiekvieną
kartą, kai tinklalapyje publikuojamos
naujos ataskaitos. Norėdami gauti
asmenines nemokamos medžiagos
kopijas, naudokitės tinklalapyje veikiančia
internetine užsakymų paslauga. Taip pat
tinklalapyje pateikiama užklausos forma
EAA informacijos centrui teikiamiems
užklausimams.

Eionet tinklas ir kiti partneriai
EAA teikiama informacija yra gaunama iš
plataus šaltinių rato.
Vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių
yra Europos aplinkos informacijos ir
stebėjimo tinklas (Eionet). EAA yra
atsakinga už tinklo plėtotę bei jo veiklos
koordinavimą. Siekdami to, glaudžiai
bendradarbiaujame su pagrindiniais
nacionaliniais centrais, kurie paprastai
yra nacionalinės aplinkos agentūros ar
aplinkos ministerijos valstybėse narėse.
Šie centrai yra atsakingi už nacionalinių
tinklų, apimančių daug institucijų (iš viso
apie 300), koordinavimą.
Svarbiausias pagrindinių nacionalinių
centrų uždavinys yra padėti nustatyti
informacijos poreikius, ﬁksuoti ir perduoti
duomenis bei informaciją, gautus atliekant
stebėseną ir kitą veiklą EAA valstybėse
narėse, teikti paramą EAA analizuojant
šią informaciją ir ją naudojant bei
padėti perduoti EAA turimą informaciją
galutiniams vartotojams valstybėse narėse.

Siekdami palengvinti duomenų rinkimą,
valdymą ir analizę, mes įkūrėme ir
glaudžiai bendradarbiaujame su penkiais
Europos teminiais centrais, atsakingais
už tokius klausimus kaip vanduo, oro ir
klimato kaita, gamtos apsauga ir biologinė
įvairovė, atliekos ir medžiagų srautų
kitimas bei sausumos aplinka.
Kiti svarbūs informacijos šaltiniai yra
Europos bei tarptautinės organizacijos,
pavyzdžiui Europos Komisijos Statistikos
tarnyba (Eurostatas) ir Jungtinis tyrimų
centras, Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacija (OECD), Jungtinių
Tautų Aplinkos programa (UNEP) ir Maisto
ir žemės ūkio organizacija (FAO) bei
Pasaulio sveikatos organizacija (WHO).
Mes ne tik naudojame šių ir kitų
organizacijų informaciją, bet ir
bendradarbiaujame su jomis, teikdami
informaciją klientams ir plačiai vartotojų
grupei.

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet)
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Organizacija

Istorija

EAA turi valdančiąją tarybą, į kurią įeina
po vieną kiekvienos valstybės narės ir
du Komisijos atstovus bei du Europos
Parlamento paskirti aplinkos apsaugos
srities mokslininkai. Į valdančiosios
tarybos uždavinius įeina daugiametės
darbo programos, metinių darbo programų
bei metinių ataskaitų priėmimas; taryba
taip pat skiria vykdantįjį direktorių bei
mokslinio komiteto narius.

Europos Sąjunga priėmė EAA įsteigimo
reglamentą 1990 metais. Šis reglamentas
įsigaliojo 1993 metų pabaigoje, iš karto po
to, kai buvo nuspręsta EAA būstinę įkurti
Kopenhagoje. Rimtas darbas prasidėjo
1994 metais.

Dabartinė daugiametė darbo programa yra
EAA 2004–2008 metų strategija.

EAA valdymas

Tuo pačiu reglamentu taip pat buvo įkurtas
Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo
tinklas (Eionet).

Vykdantysis direktorius yra atsakingas
valdančiajai tarybai už šių programų
įgyvendinimą ir kasdieninį EAA valdymą.

Valdančioji
taryba
Biuras

Mokslinis komitetas konsultuoja
valdančiąją tarybą bei vykdantįjį direktorių.

Vykdantysis
direktorius

Mokslinis
komitetas

Valdančioji taryba
Pirmininkas
31 šalies atstovai
2 Europos Parlamento
paskirti nariai
2 Europos Komisijai
atstovaujantys nariai
Stebėtojas: Mokslinio komiteto pirmininkas

Mokslinis komitetas
Daugiausiai 20 Valdančios tarybos paskirtų
mokslininkų

kas mes esame | ką mes darome ir | kaip mes tai darome

TH-60-04-490-LT-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
tugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Türkiye United K
m

Europos aplinkos agentūra
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark (Danija)
Tel. +45 33 36 71 00
Faks. +45 33 36 71 99
Tinklalapis: www.eea.eu.int
Užklausos: www.eea.eu.int/enquiries
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