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Θέμα: Αναφορά 0394/2012 της Ruzena Svedelius, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ονοματολογίας επιστημονικών όρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ενόχλησή της για το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη 
ονοματολογία επιστημονικών όρων. Παραθέτει ως παράδειγμα τον όρο «βιοαέριο» και 
αναφέρεται στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής βάσης IATE (Interactive Terminology for 
Europe). Η αναφέρουσα προτείνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων στην οποία θα 
παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης σχολίων/επικαιροποίησης.

2. Παραδεκτό
Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις  27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων εκφράζει παράπονα για το γεγονός έλλειψης ενός λεξικού επιστημονικής 
ορολογίας της ΕΕ και προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει διαδικτυακά εργαλεία 
συνεργασίας για επιστημονικούς ορισμούς, με δυνατότητες σχολιασμού και ανοικτής 
συνδιαμόρφωσης.
(α) Σχετικά με την έλλειψη ενός ενωσιακού λεξικού για επιστημονική ορολογία

Προς ενημέρωση της Επιτροπής Αναφορών, υπήρξε σημαντική εξέλιξη στον τομέα 
των βάσεων δεδομένων για ορολογία και πολυγλωσσικά γλωσσάρια τα τελευταία έτη, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής ορολογίας. Ειδικότερα θα μπορούσαν να
αναφερθούν τα ακόλουθα:



PE500.688v01-00 2/2 CM\920526EL.doc

EL

EuroVoc1 η Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρίζεται το εν  
λόγω πολυγλωσσικό γλωσσάρι, που δημιουργήθηκε αρχικά ειδικά για την 
επεξεργασία τεκμηριωμένων πληροφοριών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αποτελεί 
ένα πολυσχιδές γλωσσάρι το οποίο καλύπτει επίσης επιστημονική ορολογία. Ο 
σκοπός του EuroVoc είναι να παράσχει τις υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση της 
πληροφορίας και της κατάταξης με ένα συνεπές εργαλείο καταχώρησης για την 
αποτελεσματική διαχείριση των πηγών τεκμηρίωσης καθώς και να επιτρέψει στους 
χρήστες να διεξαγάγουν έρευνες τεκμηρίωσης χρησιμοποιώντας ελεγχόμενο 
λεξιλόγιο. Όμως δεν αποτελεί ένα εκτεταμένο λεξικό επιστημονικών ορισμών.
ΙΑΤΕ 2 (‘InterActive Terminology for Europe’) αποτελεί μία διοργανική βάση
δεδομένων ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΙΑΤΕ έχει χρησιμοποιηθεί στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις υπηρεσίες για τη συλλογή, κατάταξη και από κοινού 
διαχείριση ειδικής ορολογίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών όρων και 
των ορισμών τους. Η ΙΑΤΕ συμπεριλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων 
ορολογίας των υπηρεσιών μετάφρασης της ΕΕ σε μία ενιαία, ιδιαίτερα διαδραστική 
και προσβάσιμη διοργανική βάση δεδομένων. Περιέχει επί του παρόντος περίπου 1.4 
εκατομμύρια πολυγλωσσικές εγγραφές. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κάθε 
χρήστης της δημόσιας προσβάσιμης βάσης δεδομένων ΙΑΤΕ μπορεί να παρέχει 
ανατροφοδότηση για κάθε εγγραφή, απλά πιέζοντας το πλήκτρο ‘Feedback’.
Προτάσεις για τροποποιήσεις που έχουν υποβληθεί με τον τρόπο αυτό εξετάζονται και 
αποτελούν κατόπιν αντικείμενο επεξεργασίας από το θεσμικό όργανο το οποίο ήταν 
υπεύθυνο για την σχετική εγγραφή.

(β) σχετικά με τη δυνατότητα η ΕΕ να αναπτύξει διαδικτυακά εργαλεία συνεργασίας για 
επιστημονικούς ορισμούς, με δυνατότητες σχολιασμού και ανοικτής συνδιαμόρφωσης.
Τόσο το EuroVoc όσο και η IATE βασίζονται στην εργασία επαγγελματιών στους 
τομείς διαχείρισης πληροφοριών και γλωσσών που εργάζονται για τα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο εργαλεία έχουν κυρίως διαμορφωθεί κατά τρόπο 
ώστε να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και ως εκ 
τούτου ίσως να μην είναι κατά ανάγκη διαμορφωμένα για να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των επιστημόνων ερευνητών. Η ΙΑΤΕ παρέχει παραπομπές σε εξωτερικές 
αναφορές, συμπεριλαμβανομένης της Βικιπαίδειας. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη 
διαδικτυακών εργαλείων συνεργασίας ειδικά αφιερωμένων στους επιστημονικούς 
ορισμούς θα αποτελούσε πράγματι ένα αξιόλογο έργο. Η πρωτοβουλία για να 
προωθηθούν παρόμοια εργαλεία εμφανίζεται όμως ότι εμπίπτει κατά κύριο λόγο στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της επιστημονικής κοινότητας.

Συμπέρασμα
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται θα ικανοποιήσουν 
την έρευνα του αναφέροντος. Περαιτέρω ζητήματα σχετικά με την ΕΕ μπορούν να 
κατευθυνθούν προς την Υπηρεσία Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm).

                                               
(1) http://eurovoc.europa.eu/
(1) http://iate.europa.eu/


