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Agenţia Europeană de Mediu

Misiune
Agenţia Europeană de Mediu (EEA) este
organismul UE care oferă informaţii sigure şi
independente despre mediu. Agenţia reprezintă
o sursă de informare majoră pentru cei implicaţi
în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi
evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru
public.

Membri

Clienţi

Calitatea de membru poate ﬁ obţinută şi de
către statele care nu sunt membre ale Uniunii
Europene. În momentul de faţă agenţia numără
31 de membri: toate cele 25 ţări membre UE,
precum şi Bulgaria, Islanda, Liechtenstien,
Norvegia, România şi Turcia.

Clienţii principali ai agenţiei sunt: Comisia
Europeană, Parlamentul şi Consiliul Europei, în
special prin preşedenţiile care se rotesc, şi ţările
membre.

Următoarea ţară care urmează să adere este
Elveţia. Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia,
RFI Macedonia şi Serbia şi Muntenegru au
depus, de asemenea cereri de aderare.

Pe lângă aceşti clienţi care reprezintă politica
europeană, agenţia deserveşte şi alte instituţii
ale UE, cum ar ﬁ Comitetul European Economic
şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca
Europeană de Investiţii. Pe lângă aceste instituţii
europene există şi alţi utilizatori importanţi
ai informaţiilor oferite de către agenţie, cum
ar ﬁ comunitatea de afaceri, instituţiile de
învăţământ, organizaţiile neguvernamentale şi
alte organizaţii ale societăţii civile.
Agenţia încearcă să realizeze o comunicare în
două direcţii în vederea identiﬁcării corecte
a cererilor de informaţii şi de a se asigura că
informaţiile oferite sunt recepţionate şi înţelese.
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CIPRU

Portalul EEA
Portalul agenţiei este www.eea.eu.int şi
reprezintă una din cele mai importante servicii
de informare publică despre mediu existente
pe Internet şi pe canalul de informare, unde în
lunile cele mai aglomerate numărul utilizatorilor
creşte chiar până la 100 000.

Textele complete ale tuturor rapoartelor,
rezumatelor şi prezentărilor sunt publicate pe
portal în vederea descărcării gratuite. Sunt
de asemenea accesibile datele şi informaţiile
cuprinse în rapoarte.

Realizări EEA

Comandarea produselor EEA

Scopul nostru este de a ajuta ţările membre
UE în vederea luării unor decizii corecte în
legătură cu îmbunătăţirea mediului, integrarea
informaţiilor despre mediu în strategiile
economice şi tendinţa de susţinere.

Publicaţiile EEA destinate vânzării pot ﬁ
comandate în librării şi la agenţii naţionali
de vânzări ai Publicaţiilor oﬁciale ale UE
(http://publications.eu.int). În vederea obţinerii
publicaţiilor actualizate, vă rugăm să consultaţi
portalul agenţiei.

Pentru a realiza aceste obiective agenţia oferă
o gamă largă de informaţii şi evaluări. Aceste
informaţii prezintă starea mediului şi orientările
în mediu, împreună cu efectele aferente
exercitate de către inﬂuenţele economice şi
sociale asupra mediului. Aceste informaţii
cuprind, de asemenea, strategiile şi efectele lor.
Încercăm să identiﬁcăm posibilele şi viitoarele
orientări, perspective şi probleme utilizând
scenarii şi alte metode tehnice.
În ﬁecare an publicăm un număr mare de
rapoarte, număr care se aﬂă în creştere, precum
şi scurte prezentări despre probleme particulare.
Prezentările şi rapoartele importante sunt
de obicei traduse în limbile oﬁciale ale ţărilor
membre ale EEA.

Centrul de informare EEA
Centrul de informare oferă informaţii la
solicitările individuale provenite din exterior.
Lunar primim în jur de 500 de solicitări.

cine suntem | cu ce ne ocupăm | cum ne ocupăm

Aveţi şi posibilitatea de a vă înscrie la serviciul
nostru de înştiinţare pentru a primi o înştiinţare
prin e-mail despre apariţia rapoartelor noi pe
portalul agenţiei. Dacă doriţi să descărcaţi
informaţiile oferite gratuit, vă rugăm să
utilizaţi serviciul de comandă online disponibil
pe portalul agenţiei. De asemenea există un
formular de comandă pentru obţinerea unor
răspunsuri la întrebări adresate centrului de
informare EEA.

Reţeaua Eionet şi alţi parteneri
Informaţiile oferite de către EEA provin dintr-o
gamă largă de surse.
O sursă majoră reprezintă reţeaua de informare
şi monitorizare a mediului europeană (Eionet).
EEA răspunde de dezvoltarea reţelei şi de
coordonarea activităţii ei. În vederea realizării
acestor obiective agenţia are o strânsă
colaborare cu punctele focale naţionale, cu
agenţiile naţionale de mediu sau cu ministerele
care răspund de starea mediului în ţările
membre. Aceste instituţii sunt responsabile de
coordonarea reţelelor naţionale, care implică
cca. 300 de instituţii.
Principala sarcină a instituţiilor importante,
referitor la mediu, reprezintă identiﬁcarea
informaţiilor necesare, colectarea şi prelucrarea
datelor şi informaţiilor care rezultă din
activitatea de monitorizare sau din alte activităţi
care au loc în ţările membre ale EEA, sprijinirea
agenţiei în analiza şi utilizarea informaţiilor,
precum şi comunicarea de informaţii EEA către
utilizatorii ﬁnali în ţările membre.

Pentru a sprijini strângerea, administrarea
şi analizarea de date am stabilit relaţii şi am
lucrat în strânsă colaborare cu cinci centre
tematice europene din domeniul apei, aerului,
al modiﬁcării climei, diversităţii biologice,
resurselor, al administrării reziduurilor şi al
mediului terestru.
Alte surse importante de informaţii sunt
reprezentate de celelalte organizaţii europene
şi internaţionale, cum ar ﬁ Oﬁciul de Statistică
(Eurostat) şi Centrul de Cercetare Comună
(JRC) ai Comisiei Europene, Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD),
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)
şi Organizaţia pentru Hrană şi Agricultură (FAO),
precum şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(WHO).
Pe lângă colectarea informaţiilor de la aceste
organizaţii mai cooperăm şi cu alte organizaţii
în procesul de colectare al informaţiilor pentru
clienţi şi pentru o sferă mare de utilizatori.

Reţeaua europeană de informare şi monitorizare a mediului (Eionet)
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EEA are un Consiliu de conducere format dintrun reprezentant al ﬁecărei ţări membre, doi
reprezentanţi ai Comisiei şi doi oameni de ştiinţă
desemnaţi de Parlamentul Europei. Printre
sarcinile agenţiei consiliul de conducere adoptă
programul multianual de activitate, programul
anual de activitate şi rapoarte anuale. Consiliul
numeşte în funcţie Directorul executiv şi
desemnează membrii comitetului ştiinţiﬁc.
Actualul program multianual de activitate
reprezintă Strategia EEA 2004–2008.

Regulamentul prin care s-a înﬁinţat EEA a fost
adoptat de către Uniunea Europeană în 1990.
Acest regulament a fost pus în aplicare pe la
sfârşitul anului 1993 imediat după ce s-a stabilit
locul de amplasare al agenţiei în Copenhaga.
Agenţia şi-a început activitatea concretă
numai în anul 1994. De asemenea, prin acest
regulament s-a înﬁinţat reţeaua de informare şi
monitorizare asupra mediului (Eionet).

Directorul executiv este responsabil de
activitatea consiliului de conducere în vederea
implementării programelor şi de activitatea
zilnică a agenţiei.

Conducerea EEA

Consiliului
de conducere

Comitetul ştiinţiﬁc informează consiliul de
conducere şi Directorul executiv.

Comitetul
executiv

Directorul
executiv

Comitetul
ştiinţiﬁc

Consiliul de conducere
Preşedinte
Reprezentanţi din 31 de ţări
Doi membrii desemnaţi de Parlamentul
European
Doi membri reprezentând Comisia Europeană
Observator: Preşedintele Comitetului ştiinţiﬁc

Comitetul ştiinţiﬁc
Maxim 20 de oameni de ştiinţă desemnaţi de
Consiliul de conducere
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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
Site-ul EEA: www.eea.eu.int
Informaţii: www.eea.eu.int/enquiries

Publications Ofﬁce

Agenţia Europeană de Mediu

