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Evropska agencija za okolje

Poslanstvo
Evropska agencija za okolje (EEA) je organ
EU, katerega naloga je zagotavljanje
zanesljivih in neodvisnih informacij o okolju.
Smo glavni vir informacij za vse, ki so
vpleteni v razvijanje, sprejemanje, izvajanje
in vrednotenje okoljskih politik, in pa tudi za
širšo javnost.

Člani

Stranke

Članstvo je omogočeno tudi državam, ki niso
članice Evropske unije. Trenutno imamo 31
držav članic: 25 držav članic EU ter Bolgarijo,
Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Romunijo in
Turčijo.

Naše glavne stranke so Evropska komisija,
Evropski parlament, Svet — še posebno
zaradi menjav predsedstva — in države
članice.

Naslednja se nam bo pridružila Švica,
Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška,
Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija ter Srbija in Črna gora pa so
ravno tako zaprosile za članstvo.

Poleg te bistvene skupine oblikovalcev
evropske politike naše storitve uporabljajo
tudi druge institucije EU, kot so Ekonomsko
— socialni odbor, Odbor regij in Evropska
investicijska banka. Izven okvira EU pa
so pomembni uporabniki naših informacij
poslovne družbe, univerze, nevladne
organizacije in drugi deli civilne družbe.
Z našimi strankami poskušamo vzpostaviti
dvosmerno komunikacijo, saj le tako pravilno
razumemo kakšne informacije potrebujejo ter
zagotovimo, da so posredovane informacije
razumljive in prevzete z njihove strani.
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Spletna stran EEA
Naša spletna stran www.eea.eu.int je ena
najbolj izčrpnih javnih storitev za informacije
o okolju na medmrežju in naš najbolj aktiven
informacijski kanal s preko 100 000 obiski
uporabnikov v najpomembnejših mesecih.

Celotna besedila vseh poročil, povzetkov in
kratkih poročil so objavljena na spletni strani
in so za prenos na voljo brezplačno. Na voljo
so tudi podatki in informacije, ki podpirajo
poročila.

Storitve EEA

Naročanje proizvodov EEA

Naš cilj je pomagati EU in državam članicam
pri oblikovanju odločitev o izboljšanju
okolja na podlagi informacij, vključevanju
okoljskih ugotovitev v gospodarsko politiko in
napredovanju proti trajnostnem razvoju.

Publikacije EEA, ki so v prodaji, je možno
naročiti v knjigarnah in pri nacionalnih
prodajnih zastopnikih Urada za publikacije
EU (http://publications.eu.int). Za ažuriran
pregled publikacij, ki so na voljo, obiščite
našo spletno stran.

Za dosego tega cilja posredujemo široko
paleto informacij in ocen. Med njimi je stanje
okolja in trendi, vključno z obremenitvami
okolja ter političnimi in socialnimi gonilnimi
silami, ki obremenitve povzročajo. Prav
tako mednje spadajo politike in njihova
učinkovitost. Prihodnji razvoj, vidike in težave
poskušamo prepoznati z uporabo scenarijev
in drugih tehnik.
Vsako leto objavimo precejšnje število
poročil in — vse več — tudi kratkih poročil
o posameznih vprašanjih. Kratka poročila —
EEA napotki in glavna poročila so načeloma
prevedena v vse uradne jezike držav članic
EEA.

Informacijski center EEA
Informacijski center daje posamezne
odgovore na zunanja povpraševanja po
informacijah. Mesečno prejme približno 500
poizvedb.
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Lahko se naročite na našo storitev
obveščanja, preko katere vam pošljemo esporočilo, ko na spletni strani objavimo nova
poročila. Za osebne kopije brezplačnega
gradiva prosimo uporabite spletno naročniško
storitev, ki jo ravno tako najdete na spletni
strani. Na njej pa se nahaja tudi obrazec,
ki ga uporabite za posredovanje vprašanj
informacijskemu centru EEA.

Eionet in drugi partnerji
Informacije, ki jih posreduje EEA, prihajajo iz
mnogo različnih virov.
Eden najpomembnejših virov je Evropsko
okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje
— Eionet. EEA je odgovorna za razvoj
omrežja in usklajevanje njegovih dejavnosti.
Da lahko uresničuje to nalogo, EEA tesno
sodeluje z nacionalnimi koordinatorji
sodelovanja z EEA, ki so navadno državne
agencije za okolje ali ministrstva za okolje
v državah članicah. Te so odgovorne za
usklajevanje državnih omrežij, ki vključujejo
mnogo institucij (skupaj okoli 300).
Glavna naloga nacionalnih koordinatorjev
sodelovanja je pomoč pri prepoznavanju
kakšne vrste informacij so potrebne,
pošiljanje podatkov in informacij zbranih s
pomočjo monitoringa in drugih dejavnosti v
državah članicah Agenciji, podpora EEA pri
analiziranju in uporabi informacij ter pomoč
Agenciji pri posredovanju informacij končnim
uporabnikom v državah članicah.
V podporo zbiranju podatkov, upravljanju
z njimi in njihovemu analiziranju smo

ustanovili pet evropskih tematskih centrov,
s katerimi tesno sodelujemo in ki pokrivajo
vode, zrak in podnebne spremembe, biotsko
raznovrstnost, vire in ravnanje z odpadki ter
kopensko okolje.
Drugi pomembni viri informacij so evropske
in mednarodne organizacije, kot so Statistični
urad (Eurostat) in Skupni raziskovalni
center Evropske komisije (Joint Research
Centre of European Commision — JRC),
Organizacija za gospodarsko sodelovanje
in razvoj (Organisation for Economic
Cooperation and Development — OECD),
Okoljski program Združenih narodov
(United Nations Environment Programme
— UNEP), Organizacija za prehrano in
kmetijstvo pri Združenih narodih (Food and
Agriculture Organization — FAO) ter Svetovna
zdravstvena organizacija (World Health
Organization — WHO).
Poleg tega, da uporabljamo njihove
informacije, sodelujemo s temi in drugimi
organizacijami, ko pripravljamo informacije
za naše stranke in širok krog drugih
uporabnikov.

Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet)
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EEA ima upravni odbor, ki ga sestavljajo
prestavniki vsake od držav članic, dva
predstavnika Komisije in dva znanstvenika, ki
ju določi Parlament. Med naloge upravnega
odbora spada sprejem večletnega delovnega
programa, letnega delovnega programa
in letnega poročila, imenovanje izvršnega
direktorja in izbor članov znanstvenega
odbora. Trenutni večletni delovni program
nosi naslov Strategija EEA 2004–2008.

Uredbo, ki ustanavlja EEA, je Evropska unija
sprejela leta 1990. V veljavo je stopila proti
koncu leta 1993 takoj po sprejemu odločitve,
da bo sedež Agencije v Kopenhagnu.
Redno delo se je pričelo 1994. Z uredbo je
bila vzpostavljeno tudi Evropsko okoljsko
informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet).

Izvršni direktor je za izvajanje programov
in vsakodnevno vodenja EEA odgovoren
upravnemu odboru.

Vodenje EEA

Znanstveni odbor svetuje upravnemu odboru
in izvršnemu direktorju.

Upravni odbor
Urad

Izvršni
direktor

Znanstveni
odbor

Upravni odbor
Predsednik
31 predstavnikov držav
2 člana, ki ju določi Evropski parlament
2 člana, ki zastopata Evropsko komisijo
Opazovalec: Predsednik Znanstvenega
odbora

Znanstveni odbor
Največ 20 znanstvenikov, ki jih imenuje
upravni odbor
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Evropska agencija za okolje
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Tel. +45 33 36 71 00
Faks +45 33 36 71 99
Spletna stran: www.eea.eu.int
Vprašanja: www.eea.eu.int/enquiries
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