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L-Aġenzija Ewropea ta’ l-Ambjent

Missjoni
L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
hija l-korp ta’ l-UE ddedikata għall-għoti
ta’ informazzjoni tajba u indipendenti dwar
l-Ambjent. Nikkostitwixxu sors ewlieni ta’
informazzjoni għal dawk involuti ﬂ-iżvilupp,
l-adozzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni
ta’ politika ambjentali, kif ukoll għall-pubbliku
in ġenerali.

Membri

Klijenti

Jistgħu jissieħbu magħna wkoll dawk
il-pajjiżi li mhumiex Stati Membri ta’ l-Unjoni
Ewropea. Fil-preżent (2004) għandha
31 pajjiż membru: 25 Stat Membru ta’
l-UE ﬂimkien mal-Bulgarija, l-Islanda,
il-Liechtenstein, in-Norveġja, ir-Rumanija u
t-Turkija.

Il-klijenti prinċipali huma l-Kummissjoni
Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill —
speċjalment permezz tal-Presidenzi li jinbidlu
— u l-pajjiżi membri.

L-Isvizzera hija dik li jmissha tingħaqad.
L-Albanija, il-Bożnija-Ħerżegovina, il-Kroazja,
il-Maċedonja, u s-Serbja u l-Montenegro
applikaw huma wkoll għas-sħubija.

Flimkien ma’ dan il-grupp ċentrali ta’ atturi
tal-politika Ewropea, aħna nservu wkoll
istituzzjonijiet oħrajn ta’ l-UE bħall-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni u
l-Bank Ewropew ta’ l-Investiment. Barra
l-qafas ta’ l-UE, il-komunità kummerċjali,
id-dinja akkademika, organizzazzjonijiet mhux
governattivi u partijiet oħrajn tas-soċjetà
ċivili huma wkoll utenti importanti ta’
l-informazzjoni tagħna.
Nippruvaw inwettqu komunikazzjoni bejnietna
u bejn il-klijenti tagħna, biex nidentiﬁkaw
b’mod korrett il-ħtiġijiet ta’ informazzjoni
tagħhom u naċċertaw li l-informazzjoni
pprovduta tinftiehem u tintuża minnhom.
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Is-sit ta’ l-Internet ta’ l-EEA
Is-sit ta’ l-Internet tagħna fuq www.eea.
eu.int hu wieħed mill-aktar servizzi ta’
informazzjoni ambjentali komprensivi li
hemm għall-pubbliku fuq l-Internet u
l-aktar mezz ta’ informazzjoni attiv li għandu
sa 100 000 sessjoni ta’ użu ﬁx-xhur l-aktar
attivi.

It-testi sħaħ tar-rapporti kollha, sommarji u
aġġornamenti ta’ informazzjoni jitqiegħdu fuq
is-sit ta’ l-Internet biex ikunu jistgħu jitniżżlu
mingħajr l-ebda ħlas. Tagħrif u informazzjoni
marbuta mar-rapporti huma disponibbli wkoll.

Produzzjonijiet ta’ l-EEA

Kif tordna prodotti ta’ l-EEA

L-għan tagħna huwa li ngħinu lill-UE u lillpajjiżi membri jieħdu deċiżjonijiet infurmati
dwar kif nistgħu ntejbu l-ambjent, kif jistgħu
jiġu integrati konsiderazzjonijiet ambjentali
f’politiki ekonomiċi u dwar kif nistgħu naslu
għal sostenibbiltà.

Pubblikazzjonijiet għall-bejgħ ta’ l-EEA
jistgħu jiġu ordnati minn ħwienet tal-kotba
jew mingħand aġenti nazzjonali tal-bejgħ
ta’ l-Ufﬁċċju tal-Pubblikazzjonijiet ta’ l-UE
(http://publications.eu.int). Għal deskrizzjoni
ﬁl-qosor tal-pubblikazzjonijiet disponibbli,
jekk jogħġbok ara s-sit ta’ l-Internet tagħna.

Biex inwettqu dan, nipprovdu varjetà wiesgħa
ta’ informazzjoni u stimi. Din tkopri l-qagħda
ta’ l-ambjent u t-tendenzi f’dan il-qasam,
ﬂimkien ma’ pressjonijiet fuq l-ambjent u
l-forzi ta’ tmexxija kemm ekonomiċi u soċjali
involuti. Tkopri wkoll il-politiki u l-efﬁkaċja
tagħhom. Nippruvaw nidentiﬁkaw tendenzi u
problemi li jistgħu jitfaċċaw ﬁl-futur bl-użu ta’
xenarji u tekniki oħra.
Aħna nippubblikaw numru ta’ rapporti kull
sena u — iktar ta’ spiss — aġġornamenti
qosra ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet
partikulari. L-aġġornamenti ta’ informazzjoni
u r-rapporti prinċipali ġeneralment ikunu
tradotti ﬁl-lingwi ufﬁċjali tal-pajjiżi membri ta’
l-EEA.

Ċentru ta’ Informazzjoni ta’
l-EEA
Iċ-ċentru ta’ informazzjoni jagħti tweġibiet
individwali għal talbiet esterni għallinformazzjoni. Dan jirċievi madwar 500 talba
ﬁx-xahar.
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Tista’ tabbona ﬁs-servizz ta’ notiﬁkazzjoni
tagħna biex tirċievi posta elettronika meta
nżidu rapporti ġodda fuq is-sit ta’ l-Internet.
Għal kopji personali ta’ materjal mingħajr
l-ebda ħlas, jekk jogħġbok uża s-servizz
ta’ l-ordnijiet online li jinsab ukoll fuq
is-sit. Hemm ukoll formola li tista’ tintuża
biex tibgħat mistoqsijiet liċ-ċentru ta’
informazzjoni ta’ l-EEA.

L-Eionet u msieħba oħrajn
L-informazzjoni pprovduta mill-EEA toriġina
minn ﬁrxa kbira ta’ sorsi.
Sors ewlieni ta’ informazzjoni huwa
n-network Ewropew ta’ l-Informazzjoni u
l-Osservazzjoni ta’ l-Ambjent (Eionet).
L-EEA hija responsabbli għall-iżvilupp ta’
dan in-network u għall-koordinazzjoni ta’
l-attivitajiet tiegħu. Sabiex jiġi mwettaq dan,
naħdmu mill-qrib ma’ punti fokali nazzjonali,
li ħafna drabi huma l-aġenziji nazzjonali
għall-ambjent jew il-ministeri għall-ambjent
ﬁl-pajjiżi membri. Dawn huma responsabbli
għall-koordinazzjoni ta’ networks nazzjonali li
b’ kollox jinvolvu madwar 300 istituzzjoni.
Ir-responsabbiltajiet prinċipali għall-punti
fokali nazzjonali huma biex jgħinu ﬂidentiﬁkazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ informazzjoni,
li jiksbu u jibagħtu tagħrif u informazzjoni
mill-monitoraġġ u attivitajiet oħra ﬁl-pajjiżi
membri ta’ l-EEA, li jappoġġjaw lill-EEA
ﬂ-analiżi u ﬂ-użu tat-tagħrif, u li jgħinu ﬁlproċess ta’ komunikazzjoni bejn l-EEA u
l-utenti ﬁl-pajjiżi membri.

Sabiex jiġu appoġġati il-ġbir, il-ġestjoni
u l-analiżi ta’ data, naħdmu mill-qrib ma’
ħames ċentri topiċi Ewropej li ġew stabbiliti
minnha stess u li jkopru l-ilma, l-arja u
l-bidla ﬁl-klima, il-protezzjoni tan-natura
u l-bijodiversità, il-ﬂuss ta’ l-iskart u ta’
materjali, u l-ambjent terrestri.
Sors ieħor importanti ta’ informazzjoni
huma organizzazzjonijiet oħrajn Ewropej
kif ukoll internazzjonali, bħall-Ufﬁċċju ta’
l-Istatistika (Eurostat) u ċ-Ċentru tarRiċerka Konġunta tal-Kummissjoni Ewropea
(JRC), l-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni
Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD), il-Programm
ta’ l-Ambjent tan-Nazzjonijiet Uniti (UNEP)
u l-Organizzazzjoni ta’ l-Ikel u l-Agrikoltura
(FAO), u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
(WHO).
Barra milli nużaw l-informazzjoni tagħhom,
aħna nikkollaboraw magħhom ukoll, kif ukoll
ma’ organizzazzjonijiet oħrajn billi nipproduċu
informazzjoni għall-klijenti u utenti oħrajn.

Network Ewropew ta’ Informazzjoni u ta’ Osservazzjoni (Eionet)
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Organizzazzjoni

Storja

L-EEA għandha Bord ta’ Tmexxija li jikkonsisti
minn rappreżentant wieħed minn kull wieħed
mill-pajjiżi membri, żewġ rappreżentanti
tal-Kummissjoni u żewġ personalitajiet
xjentiﬁċi magħżulin mill-Parlament Ewropew.
Fost ir-responsabbiltajiet tiegħu, il-Bord ta’
Tmexxija jadotta l-programm multi-annwali,
il-programmi annwali u r-rapport annwali,
jagħżel lid-Direttur Eżekuttiv u jagħżel lillmembri tal-kumitat xjentiﬁku. Il-programm
multiannwali preżenti hu l-Istrateġija ta’
l-EEA 2004–2008.

Ir-regolament li jistabbilixxi l-EEA kien
adottat mill-Unjoni Ewropea ﬂ-1990.
Daħal ﬁs-seħħ għall-aħħar ta’ l-1993
immedjatament wara li ttieħdet id-deċiżjoni
biex l-EEA titqiegħed f’Kopenħagen. Ix-xogħol
sﬁq beda ﬂ-1994. Ir-regolament stabbilixxa
wkoll in-Network Ewropew ta’ l-Informazzjoni
u Osservazzjoni ta’ l-ambjent (Eionet).

Tmexxija ta’ l-EEA

Id-Direttur Eżekuttiv hu responsabbli millBord ta’ Tmexxija għall-implimentazzjoni
tal-programmi u għall-operat ta’ kuljum ta’
l-EEA.

Bord ta’
Tmexxija

Il-kumitat xjentiﬁku javża lill-bord ta’
amministrazzjoni u lid-Direttur Eżekuttiv.

Ufﬁċċju

Direttur
Eżekuttiv

Kumitat
Xjentiﬁku

Bord ta’ Tmexxija
President
31 rappreżentant tal-pajjiżi
Żewġ membri magħżula mill-Parlament
Ewropew
Żewġ membri li jirrappreżentaw lillKummissjoni Ewropea
Osservatur: Il-President tal-Kumitat
Xjentiﬁku

Kumitat Xjentiﬁku
Massimu ta’ 20 xjentist magħżula mill-Bord
ta’ Tmexxija
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