SISTEMUL EUROPEAN
DE INFORMAȚII PRIVIND
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BISE

O RESURSĂ VIE DE INFORMAȚII ASUPRA BIODIVERSITĂȚII

Sistemul european de informații privind biodiversitatea (BISE) este un ghișeu
unic la care sunt accesibile date și informații despre biodiversitatea din UE.
Reunind fapte și cifre cu privire la biodiversitate și la serviciile ecosistemice,
BISE face legătura cu politicile din domeniu, cu centrele de date asupra
mediului, cu evaluări și rezultate ale cercetării din diverse surse. Acest
sistem este creat cu scopul de a consolida baza de cunoștințe cu privire la
biodiversitate și de a ajuta la luarea deciziilor în acest domeniu.
BISE este poarta dumneavoastră de acces la informațiile privind
biodiversitatea europeană: www.biodiversity.europa.eu

RO

Parteneriat, portal, proces
BISE ca parteneriat
BISE este un parteneriat între Comisia Europeană (Direcția
Generală Mediu, Centrul Comun de Cercetare și Eurostat) și
Agenția Europeană de Mediu. Sistemul integrează rețeaua
mecanismului european de schimb de informații din cadrul
Convenției ONU privind diversitatea biologică (CDB).
BISE ca portal

BISE este un instrument IT de colaborare, care valorifică sisteme
de operare existente la nivelul UE și la nivel mondial, având la
bază setul european de instrumente al mecanismului european
de schimb de informații (EC-CHM).
BISE organizează informațiile la nivel european în cinci categorii
cu punctele de acces respective:
•

Politici: politici, legislație și activități de sprijin pentru
directivele UE, Planul de acțiune pentru biodiversitate (PAB)
al UE, politici paneuropene și mondiale…

•

Teme: starea speciilor, habitate, ecosisteme, diversitate
genetică, amenințări la adresa biodiversității, consecințele
pierderii biodiversității, evaluarea politicilor de soluționare…
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•

Date: surse de date, statistici și hărți referitoare la terenuri,
apă, sol, aer, mediul marin, agricultură, silvicultură, pescuit,
turism, energie, destinația terenurilor, transporturi…

•

Cercetare: proiecte importante de cercetare la scara UE cu
privire la biodiversitate și serviciile ecosistemice, ameliorarea
interfeței dintre știință și politici…

•

Țări și rețele: activități de raportare privind biodiversitatea
la nivel național și schimburi de informații prin intermediul
rețelelor transfrontaliere…

BISE ca proces
Prototipul BISE pune în evidență cele mai bune informații
disponibile la nivel european în 2010, cum ar fi constatările
raportului privind nivelul de referință al biodiversității, publicat
de AEM, și evaluările indicatorilor europeni de biodiversitate
(SEBI). Conținutul și serviciile sistemului vor fi dezvoltate în
colaborare cu principalii utilizatori și furnizori de informații,
astfel încât BISE să răspundă nevoilor informaționale legate de
viziunea și obiectivele UE în domeniul biodiversității după 2010.

Pentru comentarii și întrebări: www.eea.europa.eu/enquiries.

