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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0394/2012, ingiven av Ruzena Svedelius (svensk medborgare), om 
inrättande av en EU-nomenklatur för vetenskapliga termer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren störs av att det inte finns någon officiell nomenklatur för vetenskapliga termer, 
och hon nämner ”biogas” som ett exempel. Framställaren hänvisar till det som hon hittat i Iate 
(interaktiv terminologi för Europa) och föreslår att en databas skapas som möjliggör 
kommentarer och uppdateringar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 juli 2012. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 november 2012

”Framställaren klagar över att det inte finns någon EU-ordbok för vetenskapliga termer och 
föreslår att EU utvecklar internetbaserade verktyg för samarbete i fråga om vetenskapliga 
definitioner och att dessa verktyg även bör möjliggöra kommentarer och öppna 
redigeringsfunktioner.

a) Angående bristen på EU-ordböcker för vetenskapliga termer

Det är värt att framhålla för utskottet för framställningar att det har gjorts avsevärda 
framsteg när det gäller termdatabaser och flerspråkiga tesaurusar under senare år, även 
på området vetenskapliga termer. Nämnas bör i synnerhet följande:
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Eurovoc1: Europeiska unionens publikationsbyrå förvaltar denna flerspråkiga tesaurus, 
som ursprungligen skapades specifikt för behandlingen av EU-institutionernas 
dokumentinformation. Eurovoc omfattar flera olika områden, däribland vetenskapliga 
termer. Syftet med denna tesaurus är att i samband med informationshantering och 
distributionstjänster tillhandahålla ett konsekvent indexeringsverktyg så att 
förvaltningen av dokumentresurser blir effektiv och användarna ges möjlighet att göra 
dokumentsökningar genom att använda sig av en kontrollerad vokabulär. Eurovoc 
innehåller emellertid ingen omfattande ordbok för vetenskapliga definitioner.

Iate2 (interaktiv terminologi för Europa) är EU:s interinstitutionella termdatabas. Iate 
har använts av EU:s institutioner och byråer för att samla, sprida och gemensamt 
förvalta EU-specifika termer, inklusive vetenskapliga termer och deras definitioner.
Iate omfattar – som en enda, i allra högsta grad interaktiv och tillgänglig 
interinstitutionell databas – EU:s översättningsavdelningars alla befintliga 
termdatabaser. Iate innehåller i nuläget cirka 1,4 miljoner flerspråkiga termposter. Det 
måste framhållas att alla som använder den version av termdatabasen Iate som är 
tillgänglig för allmänheten kan ge återkoppling på varje enskild post genom att helt 
enkelt klicka på länken ”Återkoppling”. Förslag till ändringar som inkommit på detta 
sätt granskas och behandlas av den institution som skapat termposten i fråga.

b) Angående möjligheten för EU att utveckla internetbaserade verktyg för samarbete 
i fråga om vetenskapliga definitioner med utrymme för kommentarer samt öppna 
redigeringsfunktioner

Både Eurovoc och Iate bygger på insatser av personer som fackmässigt arbetar med 
informationshantering och språkfrågor inom EU:s institutioner. Båda verktygen är primärt 
utformade för att stödja EU-institutionernas verksamheter, och de är kanske inte 
nödvändigtvis skräddarsydda för forskares behov. Iate innehåller länkar till externa källor, 
inklusive Wikipedia. Utvecklingen av ett internetbaserat verktyg för samarbete specifikt 
i fråga om vetenskapliga definitioner skulle verkligen vara ett projekt av stort värde. Initiativ 
för att främja sådana verktyg tycks i grund och botten ligga inom forskarsamhällets 
ansvarsområde.”

Slutsats

Kommissionens avdelningar anser att denna information kommer att vara tillräcklig mot 
bakgrund av framställarens förslag. Ytterligare frågor om EU kan skickas till tjänsten Europa 
direkt (http://europa.eu/europedirect/index_sv.htm).

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


