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Avrupa Çevre Ajansı

Misyonu
Avrupa Çevre Ajansı, çevre ile ilgili sağlıklı,
bağımsız bilgiler vermekle görevli AB
kurumudur. Çevre politikalarını geliştirme,
benimseme, uygulama ve değerlendirme
alanlarında çalışanlar kadar kamu için de
önemli bir bilgi kaynağıyız.

Üyeler

Müşteriler

Üyelik Avrupa Birliği Üye Devleti olmayan
ülkelere de açıktır. Şu anda 31 üye ülkemiz
bulunmaktadır: 25 AB Üye Devletiyle
birlikte Bulgaristan, İzlanda, Liechtenstein,
Norveç, Romanya ve Türkiye.

Belli başlı müşterilerimiz arasında Avrupa
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Konsey
— özellikle değişen başkanlıklar üzerinden
— ve üye ülkeler bulunmaktadır.

Bir sonra katılacak olan ülke İsviçre olup,
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan,
Makedonya Federal Yugoslav Cumhuriyeti
ve Sırbıstan Karadağ da üyelik için
başvuruda bulunmuştur.

Avrupa politikasını belirleyen bu merkezi
gruba ek olarak Ekonomik ve Sosyal
Komite, Bölgeler Komitesi ve Avrupa
Yatırım Bankası gibi diğer AB kurumlarına
da hizmet vermekteyiz. AB çerçevesi
dışında, iş dünyası, akademi, sivil toplum
örgütleri ve sivil toplumun diğer bölümleri
de bilgilerimizin önemli kullanıcılarıdır.
Bilgi ihtiyaçlarını doğru şekilde
tanımlamak ve bilgilerin onlar tarafından
anlaşıldığından ve alındığından emin olmak
için müşterilerimizle iki yönlü bir iletişim
sürdürmeye çalışırız.
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AÇA web sitesi
www.eea.eu.int adresindeki web sitemiz
internet’teki en kapsamlı halka açık çevre
bilgileri servislerinden biri olup, yoğun
aylarda 100 000’i bulan kullanıcı oturumu
ile en yoğun bilgi kanalımızdır.

Tüm raporların tam metinleri, özetleri
ve briﬁngler ücretsiz indirilebilecekleri
web sitesine konulmaktadır. Raporları
destekleyen veri ve bilgiler de mevcuttur.

AÇA’nın ürettikleri

AÇA ürünlerinin sipariş edilmesi

Amacımız, AB’ye ve üye ülkelere çevreyi
iyileştirme, çevreyle ilgili hususları
ekonomik politikalara entegre etme
ve sürdürülebilirliğe doğru ilerleme
konularında bilgilendirilmiş kararlar
vermelerinde yardımcı olmaktır.

Satışa sunulan AÇA yayınları kitapçılardan
ve AB Yayın Oﬁsi’nin (http://publications.
eu.int) ulusal satış ajanslarından sipariş
edilebilir. Mevcut yayınlara güncel bir genel
bakış için lütfen web sitemize bakın.

Bunu yapmak için geniş bir bilgi ve
değerlendirme yelpazesi sunmaktayız.
Bunun kapsamına çevrenin durumu ve
trendleri ile çevre üzerindeki baskılar
ve bunların ardındaki ekonomik ve
sosyal itici güçler girmektedir. Bunlar
ayrıca, politikaları ve etkililiklerini de
kapsamaktadır. Senaryolar ve diğer
teknikleri kullanarak ileride olabilecek
eğilim, genel görünüş ve sorunları de
belirlemeye çalışmaktayız.
Her yıl bir dizi rapor ve — giderek artan
bir şekilde — belli konularda kısa briﬁngler
yayınlamaktayız. Briﬁngler ve önemli
raporlar da AÇA üyesi ülkelerin resmi
dillerine çevrilir.

AÇA bilgi merkezi
Bilgi merkezi dışarıdan gelen bilgi
taleplerine ayrı ayrı yanıt verir. Ayda
yaklaşık 500 istek gelmektedir.
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Web sitemize yeni raporlar yüklediğimizde,
size bir e-posta mesajı gönderilmesi için
bildirim servisimize abone olabilirsiniz.
Ücretsiz malzemelerin kişisel kopyaları
için lütfen yine web sitemizde bulunan
çevrimiçi sipariş servisini kullanın. Sitede
ayrıca AÇA bilgi merkezine yöneltilecek
sorular için kullanılmak üzere bir istek
formu da bulunmaktadır.

Eionet ve diğer ortaklar
AÇA’nın sağladığı bilgiler geniş bir kaynak
yelpazesinden gelir.
Önemli bir kaynak Avrupa çevre
bilgi ve gözlem ağıdır (Eionet). AÇA,
ağı geliştirmek ve faaliyetlerinin
koordinasyonundan sorumludur. Bunu
yapmak için genellikle ulusal odak
noktaları, ulusal çevre ajansları veya çevre
bakanlıkları ile yakın ilişki halinde birlikte
çalışırız. Bu ulusal odak noktaları, pek çok
kurum (toplam 300 civarında) içeren ulusal
ağların koordinasyonundan sorumludur.
Ulusal odak noktalarının belli başlı görevleri
arasında bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesine
yardımcı olmak, üye ülkelerdeki izleme ve
diğer faaliyetlerden gelen veri ve bilgileri
toplamak ve bunları AÇA’ya aktarmak,
AÇA’ya bilgilerin analizi ve kullanımında
destek olmak ve AÇA bilgilerinin üye
ülkelerdeki son kullanıcılara iletilmesine
yardımcı olmak bulunmaktadır.

Veri toplama, yönetim ve analizini
desteklemek amacıyla su, hava ve iklim
değişikliği, biyolojik çeşitlilik, atık ve
malzeme yönetimi ve toprakla ilgili çevre
konularında beş Avrupa konu merkezi
kurmuş olup bunlarla yakın bir birlikte
çalışma yürütmekteyiz.
Diğer önemli bilgi kaynakları ise Avrupa
Komisyonu’nun İstatistik Oﬁsi (Eurostat)
ve Ortak Araştırma Merkezi (JRC),
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD), Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi Avrupa
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardır.
Onlardan gelen bilgileri kullanmanın
yanı sıra, müşterilerimiz ve geniş bir
kullanıcı yelpazesi için bilgi üretiminde
de bu kuruluşlar ve diğerleriyle işbirliği
yapmaktayız.

Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağı (Eionet)
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Yönetim Yapısı

Tarihçe

AÇA’nın üye ülkelerden her birinden bir
temsilci, Komisyon’dan iki temsilci ve
Avrupa Parlamentosu tarafından atanan
iki bilimsel kişiden oluşan bir yönetim
kurulu vardır. Yönetim kurulunun görevleri
arasında çok yıllık çalışma programını, yıllık
çalışma programlarını ve yıllık raporları
benimsemek, Yönetim Kurulu Başkanı
atamak ve bilimsel komitenin üyelerini
atamak bulunmaktadır. Halen yürürlükte
olan çok yıllık çalışma programı AÇA
Stratejisi 2004–2008’dir.

AÇA’yı kuran tüzük Avrupa Birliği
tarafından 1990 yılında kabul edilmişti.
Tüzük AÇA’nın yerinin Kopenhag olması
kararının hemen ardından 1993’ün
sonlarında yürürlüğe girdi. Gerçek anlamda
çalışmalara 1994’te başlandı. Tüzük ayrıca
Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet)
da kurdu.

AÇA yönetimi

Yönetim Kurulu Başkanı, programların
uygulanması ve AÇA’nın gündelik
işleyişinden sorumlu olup yönetim kuruluna
bağlıdır.

Yönetim kurulu
Oﬁs

Bilimsel komite, yönetim kuruluna ve
Yönetim Kurulu Başkanı danışmanlık yapar.

Genel Müdür

Bilimsel komite

Yönetim kurulu
Başkan
31 ülkenin temsilcisi
Avrupa Parlamentosu tarafından
atanmış iki üye
Avrupa Komisyonu’nu temsil
eden iki üye
Gözlemci: Bilimsel komitenin
başkanı

Bilimsel komite
Yönetim kurulu tarafından atanmış
en fazla 20 bilimadamı
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