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EEN LEVENDE BRON VOOR BIODIVERSITEITSINFORMATIE

Het Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE) biedt
een centraal toegangspunt tot gegevens en informatie over
biodiversiteit in de EU. Het verzamelt feiten en cijfers over
biodiversiteit en ecosysteemdiensten en legt verbanden met
gerelateerde beleidslijnen, milieugegevenscentra, evaluaties en
onderzoeksresultaten uit verschillende bronnen. Het systeem wordt
ontwikkeld om het kennisbestand te vergroten en besluitvorming
over biodiversiteit te ondersteunen.
BISE is uw poort naar informatie over Europese biodiversiteit:
www.biodiversity.europa.eu

NL

Een partnerschap, een portaal, een proces

•

Gegevens: gegevensbronnen, statistieken en kaarten
met betrekking tot land, water, bodem, lucht, het
mariene milieu, landbouw, bosbouw, visserij, toerisme,
energie, landgebruik, vervoer, enz.

•

Onderzoek: belangrijke onderzoeksprojecten in
de hele EU met betrekking tot biodiversiteit en
ecosysteemdiensten, waardoor de wisselwerking tussen
wetenschap en beleid wordt verbeterd, enz.

•

Landen & netwerken: rapportageactiviteiten inzake
nationale biodiversiteit en uitwisseling van informatie
door grensoverschrijdende netwerken, enz.

BISE als partnerschap
BISE is een partnerschap tussen de Europese Commissie
(DG Milieu, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en
Eurostat) en het Europees Milieuagentschap. Het integreert
het netwerk van het Europese uitwisselingsmechanisme
in het kader van het Verdrag inzake biodiversiteit van de
Verenigde Naties.
BISE als portaal

BISE als proces
BISE is een gemeenschappelijk IT-hulpmiddel dat
voortborduurt op bestaande besturingssystemen op
EU-niveau en wereldwijd, op basis van het Europese
hulpmiddelenpakket EG-CHM.
BISE rubriceert informatie op Europees niveau onder vijf
hoofdpunten:

•

•

Beleid: beleid, wetgeving en ondersteunende
activiteiten met betrekking tot EU-richtlijnen, het
EU-biodiversiteitsactieplan (BAP), pan-Europese en
wereldwijde beleidslijnen, enz.

Thema’s: de status van soorten, habitats,
ecosystemen, genetische diversiteit, bedreigingen voor
de biodiversiteit, negatieve gevolgen van het verlies aan
biodiversiteit, evaluatie van beleidsrespons, enz.

Europees Milieuagentschap
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Tel.: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Web: eea.europa.eu
Inlichtingen: eea.europa.eu/enquiries

Het BISE-prototype brengt de beste, in 2010 op
Europees niveau beschikbare, informatie onder de
aandacht, zoals de resultaten van het EEA-verslag dat
de biodiversiteitsreferentiesituatie beschrijft, en de
SEBI-indicatorbeoordelingen. In samenwerking met
de belangrijkste gebruikers en informatieverstrekkers
zullen de inhoud en diensten ervan worden ontwikkeld
zodat het systeem voorziet in de informatiebehoeften die
samenhangen met de biodiversiteitsvisie en -doelstellingen
voor de EU na 2010.
Commentaar of vragen: www.eea.europa.eu/enquiries.

