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oprettelse af en europæisk nomenklatur for videnskabelige begreber

1. Sammendrag

Andrageren undrer sig over, at der ikke er indført en officiel nomenklatur for videnskabelige 
begreber og nævner "biogas" som eksempel. Andrageren henviser til resultater fra IATE-
databasen (InterActive Terminology for Europe). Andrageren foreslår, at der oprettes en 
database, som gør det muligt at komme med kommentarer eller opdateringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren klager over, at der ikke findes en EU-ordbog over videnskabelig terminologi, og 
foreslår, at EU udvikler online-værktøjer for samarbejde om videnskabelige definitioner, der 
giver mulighed for at komme med kommentarer og tillader åben redigering.
a) Vedrørende fraværet af en EU-ordbog over videnskabelig terminologi

Til orientering for Udvalget for Andragender er der i løbet af de seneste år sket en 
betydelig udvikling inden for terminologiske databaser og flersprogede tesaurusser, 
herunder over videnskabelig terminologi. Navnlig følgende bør nævnes:
EuroVoc1: Den Europæiske Unions Publikationskontor forvalter denne flersprogede 
tesaurus, som oprindelig blev skabt specifikt med henblik på behandling af 

                                               
1 http://eurovoc.europa.eu/.
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dokumentinformation i EU-institutionerne. Det er en tværfaglig tesaurus, som også 
omfatter videnskabelig terminologi. Formålet med EuroVoc er at give de tjenester, der 
forvalter og distribuerer information, et konsistent indekseringsværktøj med henblik 
på en effektiv forvaltning af dokumentressourcerne samt at sætte brugerne i stand til at 
udføre dokumentsøgninger ved hjælp af et kontrolleret ordforråd. Den giver imidlertid 
ikke en omfattende ordbog over videnskabelige definitioner.
IATE1 ("InterActive Terminology for Europe") er EU's interinstitutionelle 
terminologidatabase. IATE er blevet anvendt i EU-institutionerne og -agenturerne til 
indsamling, udbredelse og delt forvaltning af EU-specifik terminologi, herunder 
videnskabelige begreber og deres definitioner. IATE samler alle de eksisterende 
terminologidatabaser i EU's oversættelsestjenester i én særdeles interaktiv og 
tilgængelig interinstitutionel database. Den indeholder i øjeblikket omkring 1,4 
millioner begreber på flere sprog. Det skal understreges, at alle brugere af den 
offentligt tilgængelige termbase IATE kan give feedback på samtlige begreber ved 
blot at klikke på "Feedback"-knappen. Forslag til ændringer, der indgives på denne 
måde, undersøges og håndteres af den institution, der ejer det begreb, som forslaget 
vedrører.

b) Vedrørende muligheden for, at EU kan udvikle online-værktøjer for samarbejde om 
videnskabelige definitioner, der giver mulighed for at komme med kommentarer og 
tillader åben redigering
Såvel EuroVoc som IATE er baseret på det arbejde, der udføres af fagfolk, der 
arbejder for EU institutionerne, inden for informationsstyring og sprog. Begge 
værktøjer er først og fremmest tiltænkt at støtte EU-institutionernes aktiviteter, og 
derfor er de muligvis ikke skræddersyet til at opfylde forskernes behov. IATE giver 
link til eksterne referencer, herunder Wikipedia. Udviklingen af et online-værktøj, der 
specifikt vedrører samarbejde om videnskabelige definitioner, ville bestemt være et 
værdifuldt projekt. Initiativet til at fremme lignende værktøjer synes dog hovedsagelig 
at henhøre under forskersamfundets ansvarsområde.

Konklusion
Kommissionens tjenestegrene mener, at disse oplysninger besvarer andragerens forespørgsel.
Yderligere spørgsmål vedrørende EU kan rettes direkte til Europe Direct-tjenesten 
(http://europa.eu/europedirect/index_da.htm)."

                                               
2 http://iate.europa.eu/.


