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Betreft: Verzoekschrift 0394/2012, ingediend door Ruzena Svedelius (Zweedse 
nationaliteit), over de oprichting van een Europese nomenclatuur voor 
wetenschappelijke termen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vindt het verontrustend dat er geen officiële nomenclatuur bestaat voor 
wetenschappelijke termen en haalt hierbij het voorbeeld "biogas" aan. Zij verwijst naar wat zij 
op de website Interactive Terminology for Europe (IATE) heeft gevonden. Zij stelt voor om 
een databank te creëren waarbij het mogelijk is om opmerkingen te maken of gegevens bij te 
werken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

De indienster klaagt over de afwezigheid van een EU-woordenboek voor wetenschappelijke 
terminologie en stelt voor dat de EU gezamenlijk online-instrumenten voor wetenschappelijke 
definities ontwikkelt, waarbij het mogelijk is om opmerkingen te maken en gegevens bij te 
werken.
(a) Met betrekking tot de afwezigheid van een EU-woordenboek voor wetenschappelijke 

terminologie
Ter informatie van de Commissie verzoekschriften, in de afgelopen jaren werd 
aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van terminologiedatabanken en 
meertalige vakwoordenboeken, onder andere voor wetenschappelijke terminologie. 
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Deze omvatten met name:
EuroVoc (1): het Publicatiebureau van de Europese Unie beheert dit meertalige 
vakwoordenboek, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor het verwerken van 
documentaire informatie van de EU-instellingen. Het is een multidisciplinair 
woordenboek dat ook wetenschappelijke terminologie bevat. Het doel van EuroVoc is 
om de diensten voor informatiebeheer en -verspreiding een coherent 
indexeringsinstrument te bieden om documentatie op een effectieve manier te beheren 
en gebruikers de mogelijkheid te geven documentaire zoekacties uit te voeren door 
gebruik te maken van een gecontroleerde woordenschat. Het voorziet echter niet in 
een allesomvattend woordenboek met wetenschappelijke definities.
IATE (2) ('InterActive Terminology for Europe') is de interinstitutionele 
terminologiedatabank van de EU. IATE wordt in de EU-instellingen en -
agentschappen gebruikt voor de verzameling, verspreiding en het gezamenlijke beheer 
van EU-specifieke terminologie, met inbegrip van wetenschappelijke termen en hun 
definities. IATE combineert alle bestaande terminologiedatabanken van de 
vertaaldiensten van de EU in één enkele, interactieve en toegankelijke 
interinstitutionele databank. De databank omvat momenteel bij benadering 1,4 miljoen 
meertalige termen. Er moet worden benadrukt dat iedere gebruiker van de openbaar 
toegankelijke terminologiedatabank IATE, feedback kan geven over elke term door 
eenvoudigweg op de knop 'Feedback' te klikken. Suggesties voor wijzigingen die op 
deze manier worden ingediend, worden onderzocht en behandeld door de instelling 
waarvan de term afkomstig is.

(b) Met betrekking tot de mogelijkheid dat de EU gezamenlijk online-instrumenten voor 
wetenschappelijke definities ontwikkelt, waarbij het mogelijk is opmerkingen te maken 
en gegevens bij te werken
Zowel EuroVoc als IATE zijn gebaseerd op het werk van deskundigen op het gebied 
van informatiebeheer en talen die in de EU-instellingen werken. Beide instrumenten 
zijn in de eerste plaats ontworpen om de activiteiten van de EU-instellingen te 
ondersteunen, en zijn bijgevolg misschien niet noodzakelijkerwijs afgestemd op de 
behoeften van wetenschappelijke onderzoekers. IATE bevat links naar externe 
referenties, zoals Wikipedia. De ontwikkeling van een gezamenlijk online-instrument 
dat specifiek is gericht op wetenschappelijke definities zou inderdaad een waardevol 
project zijn. Het initiatief om dergelijke instrumenten te bevorderen lijkt in de eerste 
plaats de opdracht van de wetenschappelijke gemeenschap.

Conclusie
De Commissie is van mening dat de verstrekte informatie een antwoord zal bieden op de 
vraag van de indienster. Verdere vragen over de EU kunnen worden gericht aan de dienst 
'Europe Direct' (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm).
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