EVROPSKI INFORMACIJSKI
SISTEM ZA BIOTSKO
RAZNOVRSTNOST (BISE)

BISE

ŽIVI VIR INFORMACIJ O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI

Evropski informacijski sistem za biotsko raznovrstnost (BISE)
je enotna vstopna točka za podatke in informacije o biotski
raznovrstnosti v EU. Z združevanjem dejstev in številk o biotski
raznovrstnosti in storitvah ekosistemov se BISE povezuje s
sorodnimi politikami, okoljskimi podatkovnimi centri ter ocenami
in izsledki raziskav iz različnih virov. Razvija se, da bi okrepil
bazo znanja in podprl odločanje o biotski raznovrstnosti.
BISE je vaš portal z informacijami o biotski raznovrstnosti v
Evropi: www.biodiversity.europa.eu

SL

Partnerstvo, portal, proces

•

Podatki: viri podatkov, statistični podatki in
zemljevidi o zemljiščih, vodah, zraku, morju,
kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu, turizmu, energiji,
rabi zemljišč, prometu...

•

Raziskave: pomembni evropski raziskovalni projekti
v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in storitvami
ekosistemov, izboljšanje povezav med znanostjo in
politiko...

•

Države in omrežja: nacionalno poročanje o biotski
raznovrstnosti in izmenjava informacij med omrežji
prek državnih meja...

BISE kot partnerstvo
BISE je partnerstvo med Evropsko komisijo (GD za
okolje, Skupno raziskovalno središče in Eurostat)
in Evropsko agencijo za okolje. Vključuje omrežje
mehanizma evropskih informacijskih točk v okviru
Konvencije Združenih narodov o biološki
raznovrstnosti (CBD).
BISE kot portal

BISE je skupno IT orodje, ki temelji na obstoječih
operacijskih sistemih na ravni EU in svetovni ravni, na
osnovi evropskega orodja EC-CHM.
V BISE so informacije na evropski ravni razdeljene na pet
vstopnih točk:
•

Politike: politika, zakonodaja in podporne dejavnosti
v povezavi z direktivami EU, akcijski program EU o
biotski raznovrstnosti (BAP), vseevropske in svetovne
politike…

•

Teme: stanje vrst, habitatov, ekosistemov, genska
raznovrstnost, nevarnosti za biotsko raznovrstnost,
učinki upadanja biotske raznovrstnosti, ocena odzivov
politike…

Evropska agencija za okolje
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Tel.: +45 33 36 71 00
Faks: +45 33 36 71 99
Splet: eea.europa.eu
Vprašanja naslovite na: eea.europa.eu/enquiries

BISE kot proces
Prototip BISE predstavlja najboljše razpoložljive
informacije za leto 2010 na evropski ravni, na primer
ugotovitve izhodiščnega poročila o biotski raznovrstnosti
in ocene kazalca SEBI. Njegova vsebina in storitve se
bodo razvijale v sodelovanju s ključnimi uporabniki
in ponudniki informacij, da bodo izpolnjevale potrebe
po informacijah vizije in ciljev EU v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo po letu 2010.
Pripombe ali vprašanja: www.eea.europa.eu/enquiries.

