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Európska environmentálna agentúra

Poslanie
Európska environmentálna agentúra
je orgánom EÚ a je určená na to, aby
poskytovala spoľahlivé a nezávislé
informácie o životnom prostredí. Sme
hlavným zdrojom informácií pre tých, ktorí
sa podieľajú na príprave, schvaľovaní,
zavádzaní a vyhodnocovaní politiky
životného prostredia a tiež pre verejnosť.

Členovia

Klienti

Členmi sa môžu stať aj krajiny, ktoré nie
sú členskými štátmi Európskej únie. V
súčasnosti máme 31 členských krajín: 25
členských štátov EÚ, Bulharsko, Island,
Lichtenštajnsko, Nórsko, Rumunsko a
Turecko.

Hlavnými klientmi sú Európska komisia,
Európsky parlament, Rada — najmä počas
striedania sa predsedníctva, a členské
krajiny.

Ďalším členom sa stane Švajčiarsko.
Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Chorvátsko, Macedónsko a Srbsko a Čierna
Hora tiež požiadali o členstvo.

Okrem tejto ústrednej skupiny aktérov
európskej politiky, poskytujeme služby aj
iným inštitúciám EÚ ako je Hospodársky a
sociálny výbor, Výbor regiónov a Európska
investičná banka. Mimo rámca EÚ sú
dôležitými užívateľmi našich informácií
ﬁrmy, akademická sféra, mimovládne
organizácie a iné súčasti občianskej
spoločnosti.
S našimi klientmi sa snažíme o obojsmernú
komunikáciu za účelom správneho určenia
ich potrieb v oblasti informácií a aby nami
poskytované informácie boli pre nich
zrozumiteľné a mohli sa nimi riadiť.
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Internetová stránka EEA
Naša internetová stránka www.eea.eu.int
je jednou z najobsažnejších verejných
informačných služieb o životnom prostredí
na internete a najfrekventovanejší
informačný kanál s viac ako 100 000
návštevníkmi v najrušnejších mesiacoch.

Úplné znenia správ, zhrnutí a bríﬁngov
sa nachádzajú na internetovej stránke
a je možné si ich zdarma skopírovať.
Doplňujúce údaje a informácie k správam
sú tiež k dispozícii.

Výstupy agentúry

Objednávanie produktov EEA

Našim cieľom je pomáhať EÚ a členským
krajinám prijímať informované rozhodnutia
týkajúce sa zlepšovania životného
prostredia, integrácie aspektov životného
prostredia do politiky hospodárstva a
smerovať k trvalo udržateľnému rozvoju.

Predajné publikácie EEA sa dajú objednať
prostredníctvom kníhkupectiev a
národných predajcov Úradu EÚ pre verejné
publikácie (http://publications.eu.int).
Na našej internetovej stránke nájdete
aktuálny zoznam našich publikáciách.

Za účelom dosiahnutia tohto cieľa
poskytujeme širokú škálu informácií a
hodnotení. Patrí medzi ne stav a vývojové
trendy v rámci životného prostredia,
tlaky na životné prostredie a ekonomické
a sociálne sily, ktoré za nimi stoja. Týka
sa to aj politík a ich účinnosti. Snažíme
sa identiﬁkovať možné budúce trendy
a problémy využitím scenárov a iných
techník.

Môžete si objednať oznamovaciu
službu, ktorá vás bude prostredníctvom
elektronickej pošty oboznamovať s
uverejnením nových správ na našej
internetovej stránke. Ak si želáte získať
kópiu bezplatného materiálu, využite online objednávaciu službu, ktorá sa tiež
nachádza na našej stránke. Na otázky
do informačného strediska EEA použite
formulár žiadosti.

Každoročne uverejňujeme mnoho správ
a od nedávna aj stručné bríﬁngy na
konkrétne témy. Bríﬁngy a dôležité správy
sú zvyčajne preložené do úradných jazykov
členských krajín EEA.

Informačné stredisko EEA
Informačné stredisko odpovedá na externé
žiadosti o informácie od jednotlivcov.
Mesačne dostáva asi 500 žiadostí.
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Sieť Eionet a ďalší partneri
Údaje, ktoré EEA poskytuje, pochádzajú z
mnohých zdrojov.
Jedným z veľkých zdrojov je Európska
environmentálna informačná a
monitorovacia sieť (Eionet). EEA
zodpovedá za rozvoj tejto siete a
koordináciu jej činností. Za týmto účelom
úzko spolupracujeme s národnými
kontaktnými miestami, zvyčajne sú to
národné agentúry pre životné prostredie
alebo ministerstvá životného prostredia v
členských krajinách. Ony zodpovedajú za
koordináciu národných sietí, ktoré zahŕňajú
mnoho inštitúcií (spolu okolo 300).
Hlavnou úlohou národných kontaktných
miest je pomoc pri určovaní potrieb v
oblasti informácií, získavanie a zasielanie
údajov a informácií z monitorovacích
a iných činností v členských krajinách
do EEA, podpora EEA v oblasti analýz
a použitia informácií a pomoc pri
odovzdávaní informácií EEA konečným
užívateľom v členských krajinách.

Na podporu zberu údajov sme vytvorili a
úzko spolupracujeme s piatimi európskymi
tematickými strediskami, ktoré pokrývajú
témy voda, ovzdušie a zmena podnebia,
ochrana prírody a biodiverzita, toky
odpadov a materiálov a suchozemské
životné prostredie.
Ďalším dôležitým zdrojom informácií sú
európske a medzinárodné organizácie ako
je Štatistický úrad (Eurostat) a Spoločné
výskumné stredisko (JRC) Európskej
komisie, Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD), Program OSN
pre životné prostredie (UNEP), Organizácia
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Okrem toho, že využívame ich informácie
pri príprave informácií pre našich klientov
a iných užívateľov, spolupracujeme aj s
ďalšími organizáciami.
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História

EEA má predstavenstvo, ktoré pozostáva
z jedného zástupcu za každú členskú
krajinu, dvoch zástupcov Komisie a dvoch
zástupcov vedeckých kruhov, ktorých
menuje Európsky parlament. Medzi
úlohy predstavenstva patrí schvaľovanie
viacročného pracovného programu,
ročného pracovného programu a výročnej
správy, menovanie výkonného riaditeľa
a určovanie členov vedeckého výboru.
Aktuálny viacročný pracovný program sa
nazýva Stratégia EEA na roky 2004–2008.

Nariadenie o zriadení EEA prijala Európska
únia v roku 1990. Nariadenie nadobudlo
účinnosť na konci roka 1993, po prijatí
rozhodnutia umiestniť EEA do Kodane.
EEA začala pracovať v roku 1994.
Uvedeným nariadením bola zriadená aj
Európska environmentálna informačná a
monitorovacia sieť (Eionet).

Vedenie EEA

Výkonný riaditeľ sa zodpovedá
predstavenstvu za realizáciu pracovného
programu a za bežný chod EEA.

Predstavenstvo

Vedecký výbor poskytuje poradenstvo
predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi.

Kancelária

Výkonný
riaditeľ

Vedecký
výbor

Predstavenstvo
Predseda
31 zástupcov členských krajín
Dvaja členovia menovaní Európskym
parlamentom
Dvaja členovia zastupujúci Európsku
komisiu
Pozorovateľ: predseda vedeckého výboru

Vedecký výbor
Najviac 20 vedcov, ktorých menuje
Predstavenstvo
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European Environment Agency (Európska environmentálna agentúra)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Tel. +45 33 36 71 00
Fax +45 33 36 71 99
Internetová stránka: www.eea.eu.int
Informácie: www.eea.eu.int/enquiries
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