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Temats: Lūgumraksts Nr. 0394/2012, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgā Ruzena 
Svedelius, par Eiropas nomenklatūras izveidi zinātniskiem terminiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēju uztrauc tas, ka nav izveidota nomenklatūra zinātniskiem terminiem, 
un kā piemēru viņa min terminu „biogāze”. Viņa atsaucas uz konstatēto Interaktīvajā 
terminoloģijas datubāzē Eiropai (IATE). Viņa ierosina izveidot datubāzi, kas piedāvā 
komentēšanas/atjaunināšanas iespēju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka trūkst ES vārdnīcas ar zinātnisku terminoloģiju  un 
ierosina ES izveidot tiešsaistē pieejamus sadarbības instrumentus zinātniskām definīcijām ar 
komentēšanas iespēju un atvērtās rediģēšanas funkciju.
a) Attiecībā uz ES zinātniskās terminoloģijas vārdnīcas trūkumu

Lūgumrakstu komitejai vajadzētu zināt, ka pēdējo gadu laikā ir ievērojama attīstīta 
terminoloģijas datubāze un daudzvalodu tēzauri, tostarp zinātniskā terminoloģija. Jo 
īpaši jāpiemin šāda informācija:
EuroVoc 1: Eiropas Savienības Publikāciju birojs pārvalda šo daudzvalodu tēzauru, 
kas sākotnēji īpaši tika izveidots, lai apstrādātu ES iestāžu dokumentāro informāciju.

                                               
1 http://eurovoc.europa.eu/
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Tas ir daudznozaru tēzaurs, kas ietver arī zinātnisko terminoloģiju. EuroVoc mērķis ir 
nodrošināt informācijas pārvaldību un izplatīšanas pakalpojumus ar saskaņotu 
indeksēšanas instrumentu, lai efektīvāk pārvaldītu dokumentu resursus un lai lietotāji 
varētu meklēt dokumentāciju, izmantojot kontrolētu vārdnīcu. Tomēr tas neietver 
visaptverošu zinātnisko terminu vārdnīcu.
IATE 1 (Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze) ir ES starpiestāžu terminoloģijas 
datubāze. IATE izmanto ES iestādēs un aģentūrās, lai savāktu, izplatītu un kopīgi 
pārvaldītu ar ES saistītu terminoloģiju, tostarp zinātniskus terminus un to definīcijas. 
IATE apvieno visu esošo ES tulkošanas dienestu terminoloģijas datubāzes vienā 
interaktīvā un viegli pieejamā starpiestāžu datubāzē. Tā pašlaik ietver apmēram 1.4
miljonus daudzvalodu šķirkļu. Ir jāuzsver, ka visi publiski pieejamās terminu 
datubāzes IATE lietotāji var sniegt atsauksmi par katru šķirkli vienkārši uzklikšķinot 
uz norādes „Atsauksme”. Šādā veidā iesniegtos izmaiņu priekšlikumus pārbauda un 
apstrādā tā iestādē, kas atbild par konkrēto šķirkli.

b) Par iespējamību, ka ES attīstīs tiešsaistē pieejamus sadarbības instrumentus 
zinātniskām definīcijām ar komentēšanas un atvērtās rediģēšanas funkciju
Gan EuroVoc, gan IATE pamatā ir ES institūcijās strādājošu profesionāļu darbs, kuri 
atbild par informācijas pārvaldības jomu un valodām. Abu instrumentu loma 
galvenokārt ir atbalstīt ES iestāžu darbu, un tādēļ tie ne vienmēr ir pielāgoti zinātnisko 
pētnieku vajadzībām. IATE ir atrodamas saites uz ārējām atsaucēm, tostarp Vikipēdiju. 
Tiešsaistē pieejama sadarbības instrumenta izveidošana, kas īpaši veltīts zinātniskiem 
terminiem, patiešām būtu vērtīgs projekts. Iniciatīva veicināt līdzīgu instrumentu 
izveidi būtu jāuzņemas galvenokārt zinātnieku aprindu pārstāvjiem.

Secinājums
Komisijas dienesti uzskata, ka sniegtā informācija būs pietiekama, lai atbildētu uz 
lūgumraksta iesniedzējas pieprasījumu. Ar citiem jautājumiem par ES var vērsties dienestā 
„Europe Direct” (http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm).

                                               
1 http://iate.europa.eu/


