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Europejska Agencja Środowiska

Misja
Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest
organem Unii Europejskiej zajmującym się
dostarczaniem rzetelnych i obiektywnych
informacji w zakresie ochrony środowiska.
Jesteśmy głównym źródłem informacji dla
podmiotów związanych z opracowywaniem,
przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem
polityki w zakresie ochrony środowiska oraz dla
opinii publicznej.

Członkowie

Klienci

Członkostwo jest dostępne również dla krajów,
które nie są Państwami Członkowskimi Unii
Europejskiej. Obecnie do Agencji należy 31
krajów członkowskich: 25 Państw Członkowskich
Unii Europejskiej oraz Bułgaria, Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, Rumunia i Turcja.

Głównymi klientami Agencji są Komisja
Europejska, Parlament Europejski, Rada,
szczególnie dzięki rotacyjnemu systemowi
przewodniczenia Unii, oraz kraje członkowskie.

Kolejnym członkiem ma zostać Szwajcaria.
Również Albania, Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii oraz Serbia i Czarnogóra zgłosiły chęć
przystąpienia.

Poza tą centralną grupą europejskich
podmiotów politycznych, służymy również
innym instytucjom Unii Europejskiej, takim jak
np.: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet
Regionów oraz Europejski Bank Inwestycyjny.
Poza strukturami Unii Europejskiej, organizacje
biznesowe, akademickie, pozarządowe oraz inni
członkowie społeczności są również istotnymi
użytkownikami dostarczanych przez nas
informacji.
Staramy się osiągnąć dwukierunkową formę
komunikacji z naszymi klientami, aby jak
najlepiej określić ich potrzeby informacyjne oraz
zagwarantować, że dostarczone informacje są
zrozumiałe i stosowane.
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CYPR

Strona internetowa Agencji
Nasza strona internetowa, znajdująca się
pod adresem www.eea.eu.int, jest jednym
z najbardziej obszernych publicznych
serwisów informacyjnych w dziedzinie
środowiska w Internecie i naszym najczęściej
odwiedzanym kanałem informacyjnym, gdzie
liczba użytkownieków (sesji) w miesiącach
szczytowych dochodzi do 100 tys.

Pełne teksty raportów, streszczeń oraz
brieﬁngów udostępnione są na stronie
internetowej z możliwością bezpłatnego
pobrania. Dostępne są również dane i informacje
uzupełniające powyższe raporty.

Dorobek Agencji

Zamówienia na produkty Agencji

Naszym celem jest pomoc Unii Europejskiej
oraz krajom członkowskim w podejmowaniu
świadomych decyzji mających na celu
polepszenie stanu środowiska, uwzględnianie
zagadnień ochrony środowiska w polityce
gospodarczej oraz dążenie do zrównoważonego
rozwoju.

Publikacje Agencji przeznaczone do sprzedaży
można zamówić za pośrednictwem księgarni
oraz krajowych przedstawicieli handlowych
Biura Wydawnictw Unii Europejskiej
(http://publications.eu.int). Proponujemy
odwiedzenie naszej strony internetowej w
celu przejrzenia bieżącego spisu dostępnych
publikacji.

Aby tego dokonać, dostarczamy szeroką
gamę różnorodnych informacji i ocen. Dotyczą
one stanu środowiska, kierunków zmian w
środowisku, a także presji wywieranych na
środowisko oraz stojących za nimi czynników
ekonomicznych i społecznych. Obejmują one
również polityki i ich efektywność. Staramy
się zidentyﬁkować przyszłe możliwe trendy,
prognozy oraz problemy, opracowując
scenariusze i opierając się innych technikach.
Publikujemy corocznie liczne raporty oraz
coraz więcej krótkich notatek informacyjnych
dotyczących konkretnych zagadnień (tzw.
brieﬁngów). Brieﬁngi i najważniejsze raporty są
zazwyczaj tłumaczone są na języki urzędowe
krajów członkowskich Agencji.

Centrum Informacyjne Agencji
Centrum informacyjne udziela odpowiedzi na
indywidualne zapytania o informacje. Centrum
otrzymuje około 500 zapytań miesięcznie.
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Mogą Państwo również dokonać subskrypcji
do naszego serwisu ogłoszeniowego i
otrzymywać zawiadomienie e-mailem po
każdym umieszczeniu nowego raportu na
stronie internetowej. Aby uzyskać pojedyncze
kopie bezpłatnych materiałów, prosimy o
skierowanie się do naszego internetowego
serwisu zamówień, również umieszczonego na
stronie internetowej. Znajduje się tam również
formularz do składania zapytań, którego należy
użyć, aby skierować zapytanie do centrum
informacyjnego Agencji.

Eionet i inni partnerzy
Informacje dostarczane przez Agencję pochodzą
z różnorodnych źródeł.
Jednym z największych źródeł jest Europejska
Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska
(Eionet). Agencja jest odpowiedzialna za
rozbudowywanie sieci oraz koordynację działań
przez nią podejmowanych. Aby osiągnąć ten cel,
Agencja ściśle współpracuje z koordynatorami
krajowymi (ang. NFP — National Focal Points),
którymi zazwyczaj są krajowe agencje
środowiska lub ministerstwa środowiska
krajów członkowskich odpowiedzialne za
administrowanie krajowych sieci łączących
różnorodne instytucje (w sumie około 300).
Do głównych zadań koordynatorów krajowych
należy pomoc w identyﬁkowaniu potrzeb
informacyjnych w celu gromadzenia i kierowania
danych i informacji, poprzez monitoring
i inne działania podejmowane w krajach
członkowskich, do Agencji, wspieranie Agencji
przy dokonywaniu analizy i użytkowaniu
informacji oraz uczestniczenie w przekazywaniu
informacji Agencji użytkownikom końcowym
znajdującym się w krajach członkowskich.

Aby efektywnie wspierać gromadzenie,
zarządzanie oraz analizę danych, stworzyliśmy
oraz blisko współpracujemy z pięcioma
europejskimi centrami tematycznymi
zajmującymi się: wodą, powietrzem i zmianami
klimatycznymi, różnorodnością biologiczną,
gospodarką zasobami i odpadami oraz
środowiskiem lądowym.
Innymi istotnymi źródłami informacji są
europejskie lub międzynarodowe organizacje,
jak np.: Urząd Statystyczny (Eurostat) oraz
Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji
Europejskiej, Organizacja ds. Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Program
Ochrony Środowiska NZ (UNEP), Organizacja
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i
Rolnictwa (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO).
Agencja nie tylko wykorzystuje informacje
dostarczane przez te organizacje, ale również
współpracuje z tymi i innymi organizacjami przy
opracowywaniu informacji dla naszych klientów i
różnorodnych użytkowników.

Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet)
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NRC
NRC

Organizacja

Historia

Agencja posiada Zarząd składający się z jednego
przedstawiciela każdego kraju członkowskiego,
dwóch przedstawicieli Komisji oraz dwóch
wybitnych naukowców desygnowanych przez
Parlament Europejski. Do zadań Zarządu należy,
między innymi, przyjmowanie wieloletniego
programu pracy, rocznych programów pracy
oraz sprawozdań rocznych, wyznaczenie
dyrektora zarządzającego oraz desygnowanie
komitetu naukowego. Obecny wieloletni program
pracy to Strategia Agencji na lata 2004–2008.

Rozporządzenie ustanawiające Agencję
zostało przyjęte przez Unię Europejską w
1990 r. Weszło ono w życie pod koniec 1993
r., natychmiast po tym jak zdecydowano, że
siedzibą Agencji będzie Kopenhaga. Agencja
zaczęła funkcjonować w 1994 r. Rozporządzenie
ustanowiło również Europejską Sieć Informacji i
Oberwacji Środowiska (Eionet).

Dyrektor zarządzający odpowiada przed
zarządem za realizację programów oraz za
bieżące administrowanie Agencją.

Organizacja EEA

Komitet naukowy doradza zarządowi i
dyrektorowi zarządzającemu.

Zarząd
Biuro

Dyrektor
zarządzający

Komitet
Naukowy

Zarząd
Przewodniczący
31 przedstawicieli krajowych
Dwóch członków wyznaczonych przez Parlament
Europejski
Dwóch członków reprezentujących Komisję
Europejską
Obserwator: Przewodniczący Komitetu
Naukowego

Komitet Naukowy
Maksymalnie 20 naukowców wyznaczonych
przez Zarząd
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European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dania
Tel.: +45 33 36 71 00
Faks: +45 33 36 71 99
Strona internetowa: www.eea.eu.int
Zapytania: www.eea.eu.int/enquiries
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