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AKTĪVS AR BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU
SAISTĪTĀS INFORMĀCIJAS AVOTS

Eiropas bioloģiskās daudzveidības informācijas sistēma (BISE) ir
vienota ar bioloģisko daudzveidību saistīto datu un informācijas
ievades sistēma ES. Apkopojot faktus un skaitļus par bioloģisko
daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem, tā nodrošina saikni ar
saistītajām politikas jomām, vides datu centriem, novērtējumiem un
zinātniskiem atklājumiem, kas gūti no dažādiem avotiem. Sistēma tiek
izstrādāta, lai uzlabotu zināšanu bāzi un veicinātu lēmumu pieņemšanu
bioloģiskās daudzveidības jomā.
BISE ir portāls, kurā atrodama informācija par Eiropas bioloģisko
daudzveidību: www.biodiversity.europa.eu
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Partnerība, portāls, process

•

Dati. Ar sauszemi, ūdeni, augsni, gaisu, jūru,
lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību,
tūrismu, enerģētiku, zemes izmantojumu, transportu
u. c. saistīti datu avoti, statistika un kartes.

•

Pētniecība. Nozīmīgi ES mēroga pētniecības projekti,
kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu
pakalpojumiem, zinātnes un politikas saiknes
uzlabošanu u. c.

•

Valstis un tīkli. Valstu ziņošanas pasākumi un
informācijas apmaiņa bioloģiskās daudzveidības jomā,
izmantojot starptautiskus tīklus u. c.

BISE kā partnerība
BISE ir Eiropas Komisijas (Vides ĢD, Kopīgais pētniecības
centrs un Eurostat) un Eiropas Vides aģentūras
partnerība. Saistībā ar ANO Konvenciju par bioloģisko
daudzveidību (CBD) tā aptver Informācijas centralizācijas
mehānisma tīklu.
BISE kā portāls

BISE ir kopīgs IT instruments, kura izveidē ir izmantotas
esošās ES un pasaules mēroga operatīvās sistēmas,
balstoties uz Eiropas informācijas apmaiņas mehānismu
(EC-CHM).
BISE nodrošina piekļuvi Eiropas līmeņa informācijai, kas
iedalīta piecās galvenajās jomās:
•

Politika. Politika, tiesību akti un papildpasākumi, kas
saistīti ar ES direktīvām, ES Bioloģiskās daudzveidības
rīcības plānu (BAP), Eiropas un pasaules līmeņa
politiku u. c.

•

Temati. Sugu, biotopu un ekosistēmu stāvoklis,
ģenētiskā daudzveidība, draudi bioloģiskajai
daudzveidībai, bioloģiskās daudzveidības
samazināšanās radītā ietekme, politisko risinājumu
novērtēšana u. c.

Eiropas Vides aģentūra
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tel.: +45 33 36 71 00
Faks: +45 33 36 71 99
Tīmekļa vietne: eea.europa.eu
Uzziņas: eea.europa.eu/enquiries

BISE kā process
BISE portālā atrodama labākā Eiropas līmenī 2010.
gadā pieejamā informācija, piemēram, EVA bioloģiskās
daudzveidības pamatziņojumā un SEBI rādītāju
novērtējumos sniegtie secinājumi. BISE portāla saturs un
pakalpojumi tiks pilnveidoti, sadarbojoties ar galvenajiem
lietotājiem un informācijas sniedzējiem, lai tajā būtu
pieejama informācija, kas vajadzīga ES redzējuma un
mērķu īstenošanai bioloģiskās daudzveidības jomā laikā
pēc 2010. gada.
Komentāriem vai jautājumiem:
www.eea.europa.eu/enquiries.

