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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0394/2012, którą złożyła Ruzena Svedelius (Szwecja), w sprawie
stworzenia europejskiej nomenklatury naukowej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest zaniepokojona tym, że nie istnieje oficjalna nomenklatura naukowa, 
i jako przykład podaje termin „biogaz”. Odnosi się ona do treści znalezionych 
w interaktywnej europejskiej bazie terminologicznej (IATE). Składająca petycję sugeruje 
stworzenie bazy danych, która dawałaby możliwość zamieszczania komentarzy/aktualizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składająca petycję skarży się na brak unijnego słownika terminów naukowych i proponuje, 
aby UE opracowała internetowe narzędzia współpracy odnoszące się do naukowych definicji i 
dające możliwość komentowania i edytowania.
(a) W sprawie braku unijnego słownika terminów naukowych

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji Petycji ostatnie lata przyniosły znaczne 
zmiany w dziedzinie baz terminologicznych i wielojęzycznych tezaurusów, w tym w 
zakresie terminologii naukowej. W tym kontekście wyróżnić należy przede wszystkim 
następujące:
EuroVoc (1): zarządzany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej wielojęzyczny 

                                               
1 http://eurovoc.europa.eu/
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tezaurus, pierwotnie przeznaczony do przetwarzania dokumentacji instytucji UE. Jest 
to tezaurus zawierający terminy z wielu dziedzin, również z dziedziny nauki.
Celem EuroVoc jest udostępnienie służbom zarządzającym i rozpowszechniającym 
informacje spójnego narzędzia indeksowania, które umożliwi skuteczne zarządzanie 
zasobami dokumentacyjnymi, jak również pomoc użytkownikom przy 
przeprowadzaniu badań dokumentacyjnych z zastosowaniem kontrolowanego 
słownictwa. Nie jest on jednak kompleksowym słownikiem terminów naukowych.
IATE (1) (ang. interaktywna europejska baza terminologiczna) jest 
międzyinstytucjonalną bazą terminologiczną Unii Europejskiej. Baza IATE 
wykorzystywana jest przez instytucje UE i agencje do gromadzenia 
i rozpowszechniania specjalistycznej terminologii unijnej – w tym terminów i definicji 
naukowych – oraz do zarządzania nią. IATE łączy wszystkie istniejące bazy 
terminologiczne służb tłumaczeniowych UE w jedną, wysoce interaktywną i dostępną 
międzyinstytucjonalną bazę danych. Obecnie zawiera ona około 1,4 miliona 
wielojęzycznych wpisów. Należy podkreślić, iż każdy użytkownik dostępnej 
publicznie bazy terminologicznej IATE może przesłać swoją informację poprzez 
kliknięcie na przycisk „Feedback” (Informacje zwrotne). Przekazywane w ten sposób 
propozycje zmian są badane i opracowywane przez instytucję będącą autorem 
kwestionowanego wpisu.

(b) W sprawie możliwości opracowania przez UE internetowego narzędzia współpracy 
odnoszącego się do naukowych definicji i dającego możliwość komentowania 
i edytowania
Podstawą funkcjonowania zarówno EuroVoc, jak i IATE jest praca pracujących dla 
instytucji UE profesjonalistów w dziedzinach zarządzania informacją i języków.
Celem stworzenia obu tych narzędzi było wsparcie działalności instytucji UE i dlatego 
możliwe jest, iż nie są one dostosowane do potrzeb pracowników naukowych. IATE 
odsyła do źródeł zewnętrznych, w tym do Wikipedii. Opracowanie internetowego 
narzędzia współpracy odnoszącego się przede wszystkim do terminów naukowych 
byłoby w istocie ważnym przedsięwzięciem. Wydaje się, iż inicjatywa służąca 
propagowaniu podobnych narzędzi wchodzi przede wszystkim w zakres kompetencji 
społeczności naukowej.

Podsumowanie
Służby Komisji uważają, iż przedstawione informacje są wystarczające, aby odpowiedzieć na 
zapytanie składającego petycję. Dalsze pytanie na temat UE można kierować do służb Europe 
Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm).

                                               
1http://iate.europa.eu/


