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1. helburuko eskualdea  

USE eskualde behartsua (1616)

10en Taldea  

USE Hamarren Taldea (2406)  

12 miliako zona  

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

200 miliako zona  

USE ekonomia-eremu esklusiboa 
(1231)

24en Taldea  

USE Hogeita Lauen Taldea (2406)  

77en Taldea  
SN Garatzen ari diren herrialde 

batzuk, UNCTADen esparruan 
euren interesen defentsa 
koordinatzen dutenak 
nazioarteko negoziazioei begira. 
Gaur egun 130en bat herrialdek 
osatzen dute. Herrialdeok 
Lehentasun Orokorren Sistemaz 
onuratzen dira.

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF Hirurogeita Hamazazpien 

Taldea  
G-77

BT1 garapen ekonomikoa  

Aaland  

USE Aaland uharteak (7211)

Aaland uharteak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Åland

Aaland
BT1 Finlandiako eskualdeak  

Aarhus  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

abagune ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF joera ekonomikoa  
BT1 egoera ekonomikoa 

BT2 baldintza ekonomikoa  
RT politika ekonomikoa  

abaguneko gorabeherak  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF urtaroko gorabeherak  
BT1 ziklo ekonomikoa  

abaguneko inkesta  

USE inkesta ekonomikoa (1631)

abaguneko langabezia  

USE langabezia ziklikoa (4406)  

abaguneko ordainarazpena  

USE aparteko zerga (2446)  

abaguneko politika  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
NT1 krisiaren aurkako plana  

abaguneko stock-a  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuaren euspena 

BT2 merkatuan esku hartzea 
BT3 merkataritza-politika  

abakandoa  

USE oskolduna (5641)

abala

USE bermea (1211)  

abantaila, aduana-zergetako·—

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

abelbidea  

USE landa-bidea (4816)

abelburua  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF azienda larriko abelburua  
BT1 azienda  

abelburua, azienda larriko·—

USE abelburua (5626)

abeletxe kolektiboa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF kibbutz-a  

kolkhoz-a
sovkhoz-a

BT1 nekazaritzako ustiategia  
RT kolektibismoa  

abeletxe pilotua  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 agronomiako ikerketa 

BT2 nekazaritza-politika  

abeletxea

USE nekazaritzako ustiategia 
(5616)

abeletxeko eraikina  

USE nekazaritza-eraikina (5626)  

abelgorriak

USE behi-azienda (5626)  

abeltzaina

USE nekazaria (5616)  

abeltzainen errenta

USE nekazarien errenta (5616)  

abeltzainen kooperatiba  

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

abeltzaintza

USE nekazaritza-sektorea (1621)  

abeltzaintza-sektorea, nekazaritza- 
eta·—

USE nekazaritza-sektorea (1621)  

abeltzaintzako ekoizpena, nekazaritza 
eta·—

USE nekazaritzako ekoizpena 
(5616)

abeltzaintzako politika, nekazaritza 
eta·—

USE nekazaritza-politika (5606)  

abeltzaintzako zentsua, nekazaritza 
eta·—

USE nekazaritzako zentsua (5616) 

abeltzaintzaren birmoldaketa  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 ekoizpenaren birmoldaketa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-
politika  

abeltzaintzaren egoera  

USE nekazaritzaren egoera (5606)  

aberastasuna  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF dirutza
BT1 errentaren banaketa 

BT2 errenta
RT ondarearen gaineko zerga  

aberastasunaren banaketa  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errentaren banaketa 

BT2 errenta

aberastea, zereginak·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

aberastua, uranio·—

USE uranioa (6621)  

aberatsa, gizarte·—

USE kontsumo-gizartea (2026)  

aberatsa, herrialde·—

USE herrialde industrializatua 
(1611)

abere kumeei titia kentzeko janaria  

USE abere-janaria (5631)  

abere transgenikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
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UF genetikoki eraldatutako animalia 
BT1 genetikoki eraldatutako 

organismoa
BT2 ingeniaritza genetikoa 

BT3 bioteknologia 
BT4 teknologia

RT animaliekin esperimentatzea  
RT animalien babesa  

abere-hazkuntza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
NT1 aire zabaleko hazkuntza  
NT1 animalia-ugalketa  

NT2 hazi-jartzea  
NT1 erlezaintza  
NT1 estabulazioa  
NT1 gizentzea  
NT1 hazkuntza intentsiboa
NT1 hegaztizaintza
NT1 larreko gizentzea  
NT1 serikultura  
NT1 zooteknia  
RT abere-hilketa  
RT akuikultura  
RT azienda  
RT larre-eremua  

abere-hilketa  
MT 6036 janarien teknologia
UF ganadu-hilketa
BT1 janarien teknologia  
RT abere-hazkuntza  
RT abereak borondatez hiltzeagatiko 

prima
RT behien entzefalopatia 

espongiformea
RT haragiaren industria  

abere-ikerketa  

USE zooteknia (5631)

abere-janaria  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF animalien elikadura  

abere kumeei titia kentzeko 
janaria  
pentsua

BT1 animalia-elikadura  
NT1 belar-bazka  
NT1 janari industriala  
NT1 zereal ordezkoa  
RT bazka-erremolatxa  
RT bazka-landarea  
RT bazka-landareen laborantza  
RT entzima  
RT zooteknia  

abere-kanala  

USE kanaleko pieza (6011)  

abere-ondasunak  

USE azienda (5626)  

abere-produktua  

USE animalia-jatorriko produktua 
(6011)

abere-taldea  

USE azienda (5626)  

abere-trakzioa  

USE lor-aberea (5631)  

abere-zentsua  

USE azienda (5626)  

abereak borondatez hiltzeagatiko 
prima

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

BT1 ekoizpenaren birmoldaketa 
BT2 nekazaritzako ekoizpen-

politika  
RT abere-hilketa  

abereen errolda  

USE nekazaritzako zentsua (5616)  

abereen gaineko kontribuzioa, landa-
lurren eta·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

abereen kontribuzioa, landa-lurren 
eta·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

aberrigabea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazionalitatea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

aberriratua  

USE itzulerako migrazioa (2811)  

aberriratzea

USE itzulerako migrazioa (2811)  

ABFT

USE Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna (1021)  

abiada ekonomikoa  
SN Ekonomiaren garapenaren 

faseetariko bat. Egitura-
aldaketak gertatzen dira eta 
ekonomiaren hazkundea 
bizkortu egiten da.  

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 garapen ekonomikoa  

abiadura handiko trena  

USE garraio azkarra (4811)  

abiadura, gehieneko·—

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

abiadura, gutxieneko·—

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

abiaduraren mugaketa  

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

abiadurari buruzko arauak  
MT 4806 garraio-politika
UF abiaduraren mugaketa  

takografoa  
gehieneko abiadura  
gehieneko lastertasuna  
gutxieneko abiadura  

BT1 zirkulazio-arauak  

abiazio militarra  
MT 0821 defentsa
UF aeronautika militarra  

gerrako abiazioa  
miaketa-hegazkina  
soldaduak eramateko hegazkina 
hegazkin militarra  
aireko eta itsasoko indarra  

BT1 armamentua
NT1 bonbaketaria
NT1 borroka-hegazkina
NT1 borroka-helikopteroa
RT aireko flota  

abiazio zibila  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF aeronautika zibila  
BT1 aireko garraioa  

Abiazio Zibilaren Europako 
Batzordea  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CEAC
BT1 Europako erakundea  

Abiazio Zibilaren Nazioarteko 
Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF ICAO
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

abiazioa

USE aireko garraioa (4826)  

abiazioa, gerrako·—

USE abiazio militarra (0821)  

Abkhazia

USE Georgia (7206)  

ABM akordioa  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 armamentuen mugaketa 

BT2 armagabetzea
BT3 nazioarteko segurtasuna  
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abokatu nagusia, EE·—

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

abokatu-laguntza  

USE laguntza judiziala (1221)  

abokatua  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF Estatuaren abokatua  

legelaria  
BT1 lanbide juridikoa  

abokatua ikusteko eskubidea  

USE defentsaren eskubideak (1221)

abokatua, Estatuaren·—

USE abokatua (1226)  

abokatuen elkargo ofiziala  

USE lanbide-elkargoa (4426)  

aborigen-tribua  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

aborigena  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

aborigena, biztanleria·—

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

abortu terapeutikoa  
MT 2806 familia
BT1 abortua

BT2 jaiotza-kontrola 
BT3 familia-plangintza  

abortua  
MT 2806 familia
UF legezko abortua

haurdunaldia etetea  
haurdunaldiaren borondatezko 
etendura  

BT1 jaiotza-kontrola 
BT2 familia-plangintza  

NT1 abortu terapeutikoa  
NT1 legez aurkako abortua  

abortua, legezko·—

USE abortua (2806)  

abrikota  

USE fruitu hezurduna (6006)  

Abruzzi  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

ABS sistema  

USE segurtasun-gailua (4811)

absentismoa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa

BT1 lanaren psikologia 
BT2 ergonomia

BT3 lan-baldintza  

absentismoa, eskola-·—

USE ikasleen presentzia (3216)  

absolutua, monarkia·—

USE monokrazia (0406)  

abstentzionismoa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 botazioa  

Abu Dhabi  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

abusua, nagusigoaren·—

USE nagusigoa (4031)

abusuzko klausula  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 kontratu-klausula 

BT2 kontratua 
BT3 zuzenbide zibila  

abusuzko merkataritza-praktika  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

abusuzko publizitatea  
MT 4031 lehia
UF publizitate desleiala  

publizitate engainagarria  
gezurrezko publizitatea  

BT1 lehiaren murrizketa  
RT kontsumitzaileen babesa
RT publizitatea  

Act, Trade Expansion·—

USE Merkataritzaren Hedapenari 
buruzko Legea (2011)  

ad hoc batzordea  
MT 0421 parlamentua
UF baterako batzordea  
BT1 parlamentu-batzordea 

BT2 Parlamentuaren osaera  

Ad hoc Taldea, Immigraziorako·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

adar iharren mozketa  

USE laboreak mantentzea (5621)  

adarkia

USE animalia-jatorriko gaia (6011) 

adarzabala  

USE zerbidoa (5626)  

ADC

USE Asiako Garapen Zentroa 
(7616)

Adengo Protektoratua  

USE Yemengo HED ohia (7226)  

adibide praktikoen azterketa  

USE kasuen azterketa (3221)  

adibide zehatzen analisia  

USE kasuen azterketa (3221)  

adierazgarria, bihurketa-tasa·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

adierazle demografikoa  

USE estatistika demografikoa 
(2816)

adierazle ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa
RT eskualdeko produktu gordina  
RT gizarte-adierazlea  
RT merkataritzako balantza  
RT nazio-produktu gordina  

adierazlea, prezioen·—

USE prezioen indizea (2451)  

adierazpen geografiko babestua  

USE jatorri-deitura (2031)  

adierazpen-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF hitz egiteko askatasuna  
BT1 eskubide politikoak  
RT zentsura  

adierazpena, aduanako·—

USE aduanako formalitatea (2011) 

Adierazpena, Giza Eskubideen·—

USE Giza Eskubideen Gutuna 
(1236)

adierazpena, interes ekonomikoen·—

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

adierazpena, praktika itunduen·—

USE ententearen adierazpena 
(4031)

adierazpena, prentsarako·—

USE prentsa-agiria (3221)  

Adierazpena, Schuman·—

USE Europako historia (0811)  

adimen artifiziala  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF erabakitzeko laguntza  

sistema aditua  
BT1 informazioaren tratamendua  
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adin txikikoen babesa  

USE haurren babesa (2826)

adin-nagusitasun zibila  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 gaitasun juridikoa 

BT2 estatutu juridikoa 
BT3 zuzenbide zibila  

RT erantzukizun kriminala  

adin-nagusitasuna, zigor-
zuzenbideko·—

USE erantzukizun kriminala 
(1216)

adin-taldea

USE adinaren araberako banaketa 
(2816)

adina, erretirorako·—

USE erretiroa hartzeko baldintza 
(4406)

adina, lanerako·—

USE lan egiteko adina duen 
biztanleria (4411)  

adinaren araberako banaketa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF adin-taldea  

adinen piramidea  
biztanleriaren piramidea  

BT1 biztanleriaren osaera  
NT1 adinekoak  

NT2 adinekoen mendekotasuna  
NT1 gaztea  
NT1 haurra
NT1 heldua
NT1 lehen haurtzaroa  
RT per capita errenta  

adinarengatiko bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT adinekoak  
RT gaztea  
RT langile gaztea  

adinekoak  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF adintsua  

pertsona edadetua  
zahartzaroa  
zaharra  

BT1 adinaren araberako banaketa 
BT2 biztanleriaren osaera  

NT1 adinekoen mendekotasuna  
RT adinarengatiko bereizkeria  
RT adinekoentzako laguntza  
RT etxez etxeko laguntza  
RT ezinduentzako baliabideak  
RT familia-elkartasuna  
RT gerontologia

RT langile zaharra  
RT osasun-txartela  
RT zainketengatiko esleipena [V4.2] 

adinekoen egoitza  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

adinekoen mendekotasuna  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 adinekoak 

BT2 adinaren araberako banaketa 
BT3 biztanleriaren osaera  

RT gerontologia

adinekoentzako laguntza  
MT 2836 gizarte-babesa
UF zaharrentzako laguntza  

zahartzaroko laguntza  
BT1 gizarte-laguntza  
RT adinekoak  
RT gerontologia

adinen piramidea  

USE adinaren araberako banaketa 
(2816)

adingabea, gaizki tratatutako·—

USE haurren babesa (2826)

adingabeak babesteko zentroa  

USE haurren babesa (2826)

adingabearen zigor-erantzukizuna  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 erantzukizun kriminala  
RT gaztea  

adingabeen auzitegia  

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

adingabeen babesa  

USE haurren babesa (2826)

adingabeen defentsaria  

USE haurren babesa (2826)

adingabeen epailea  

USE epailea (1226)  

adingabeen eskubideak  

USE haurren eskubideak (1236)

adingabeen fiskala  

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

adingabeen harrera  

USE zaintza-eskubidea (2806)  

adingabeen jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF adingabeen fiskala  

adingabeen auzitegia  
adingabeen tutoretzako auzitegia 

BT1 epai-jurisdikzioa 
BT2 justizia-sistema  

RT adingabetasun zibila  
RT gazteen delitugintza

adingabeen kontrako tratu txarrak  

USE haurren babesa (2826)

adingabeen lana  
MT 4406 enplegua
BT1 enpleguaren egitura  
RT familia-enpresa  
RT familiako laneskua  
RT haurra
RT haurren babesa  
RT haurren eskubideak  

adingabeen prostituzioa  

USE prostituzioa (2826)  

adingabeen trafikoa  

USE pertsonen trafikoa (1216)

adingabeen tutoretzako auzitegia  

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

adingabeen zaintza  

USE zaintza-eskubidea (2806)  

adingabetasun zibila  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 gaitasun juridikoa 

BT2 estatutu juridikoa 
BT3 zuzenbide zibila  

RT adingabeen jurisdikzioa  
RT erantzukizun kriminala  

adingabetasuna, zigor-zuzenbideko·—

USE erantzukizun kriminala (1216) 

adintsua  

USE adinekoak (2816)

adiskidetzea, nazioarteko·—

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

adiskidetzeko prozedura  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 batera erabakitzeko prozedura 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 
gertuera 

BT3 Erkidegoaren zuzenbidea  

aditua

USE lanbide lokabea (4411)

aditua, sistema·—

USE adimen artifiziala (3231)  

adituen lan-bisita  

USE behaketa-misioa (0806)

adjudikatzailea, erakunde·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  
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adjudikatzeko ahalmena  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

adjudikazio bidezko salmenta  

USE enkante bidezko salmenta 
(2031)

adjudikazio-hartzailea  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

adjudikazioa, kontratu publikoaren·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

adjudikazioa, kontratuaren·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

adjudikazioa, lotekako·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

adjudikazioa, zuzeneko·—

USE zuzeneko kontratazioa (2006)  

adjudikaziorako irizpidea  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

administratiboa, auzitegi ekonomiko-
·—

USE zerga-jurisdikzioa (1226)  

administratiboa, entzuketa·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

administrazio autonomikoa  

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

administrazio elektronikoa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF e-administrazioa  

e-gobernua
BT1 herri-administrazioa  
RT Internet

administrazio federala  

USE administrazio zentrala (0436)  

Administrazio Fiduziarioko 
Kontseilua  

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

administrazio orokorra, Estatuko·—

USE administrazio zentrala (0436)  

administrazio periferikoa  

USE deskontzentrazioa (0436)  

administrazio zentrala  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa

UF Estatuko administrazioa  
administrazio federala  
Estatuko administrazio orokorra 

BT1 herri-administrazioa  
NT1 ministerioa

administrazio-agiri bakarra  

USE agiri bakarra (2011)  

administrazio-antolaketa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF administrazio-erakundea  

administrazio-organoa  
NT1 administrazio-autonomia  
NT1 administrazio-erreforma  
NT1 administrazio-lankidetza
NT1 autonomia
NT1 deskontzentrazioa  
NT1 deszentralizazioa  
NT1 erregionalizazioa  
NT1 funtzio publikoa  

NT2 funtzionarioa  
NT2 funtzionarioen estatutua  

NT3 funtzionarioen 
betebeharrak  

NT3 funtzionarioen eskubideak 
NT2 langile kontratatuak  
NT2 zerbitzu publikoetako langilea 

NT1 zatiketa administratiboa  
RT administrazio-zientzia  

administrazio-autonomia  
SN Erankundeentzat erabiliko da.  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-antolaketa  

administrazio-auzitegia  

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

administrazio-auzitegia, apelazioko·—

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

administrazio-auzitegia, gora 
jotzeko·—

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

administrazio-babesa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 herri-administrazioa  
RT administrazio-kontrola  

administrazio-dokumentu bakarra  

USE agiri bakarra (2011)  

administrazio-egintza  
SN Herri Administrazioak hartutako 

edozein neurri.  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF administrazio-neurria

BT1 administrazio-zuzenbidea  
NT1 zirkularra
RT administrazio-errekurtsoa  
RT deuseztatzeko errekurtsoa  

administrazio-emakida  

USE administrazio-kontratazioa 
(2006)

administrazio-eraikina  

USE eraikin publikoa (2846)

administrazio-erakundea  

USE administrazio-antolaketa 
(0436)

administrazio-erantzukizuna  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF herri-administrazioaren 

erantzukizuna  
BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT Administrazioaren 

erantzukizunagatiko errekurtsoa 

administrazio-erreforma  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-antolaketa  
RT erakunde-erreforma  

administrazio-erregelamendua  
SN Parlamentuaren eskumen 

esklusibokoak ez diren gaiei 
buruz herri-administrazioak 
ematen dituen arauak.  

MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 
adarrak

UF Administrazioaren arautze-
egintza  

BT1 legeria 
BT2 zuzenbidearen iturriak  

NT1 administrazio-xedapena
NT1 dekretua  
NT1 erabakia  
NT1 zuzentaraua  

administrazio-erreklamazioa  

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

administrazio-errekurtsoa  
SN Administrazioko agintari bati 

eskaera aurkeztea, 
Administrazioak hartutako 
erabakiren bat deuseztatu, 
aldarazi edo baztertu dezan. Ez 
nahasi "Administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa" terminoarekin. 

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF administrazio-jurisdikzioa  
administrazio-erreklamazioa  
errekurtso hierarkikoa  
administrazio-auzitegia  

BT1 Administrazioaren eta 
herritarren arteko harremanak 



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 7/592

BT2 herri-administrazioa  
RT administrazio-egintza  
RT Administrazioarekiko auzi-

errekurtsoa

administrazio-eskumena  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT eskumenen intsuldaketa  
RT jurisdikzio-eskumena  

administrazio-formalitatea  
SN Aduanari buruzko 

testuinguruetan, erabili 
"aduanako formalitatea".  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF administrazio-formalitateen 
harmonizazioa
burokrazia
administrazioaren sinplifikazioa 
administrazio-formalitateen 
sinplifikazioa  

BT1 Administrazioaren eta 
herritarren arteko harremanak 

BT2 herri-administrazioa  

administrazio-formalitateen 
harmonizazioa  

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

administrazio-formalitateen 
sinplifikazioa  

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

administrazio-gardentasuna  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 Administrazioaren eta 

herritarren arteko harremanak 
BT2 herri-administrazioa  

RT erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna

RT gobernantza
RT informazioaren zabalkundea  
RT informaziorako irispidea  

administrazio-gastua  

USE funtzionamendu-gastua (2441)  

administrazio-gastua, erakundeen·—

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

administrazio-gastuak  

USE gastu orokorrak (4026)  

administrazio-jurisdikzioa  

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

administrazio-klausula orokorren 
agiria  

USE lizitazioa (2006)  

administrazio-koadroa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF zuzendaria  
BT1 administrazio-lanbidea

administrazio-kodea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 kode juridikoa 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
RT administrazio-zuzenbidea  

administrazio-kontratazioa  
MT 2006 merkataritza-politika
SN "Kontratazio publikoa" 

Erkidegoko testuetan. 
Administrazio-erakunde baten 
eta alderdi kontratatzailearen 
arteko herri-intereseko 
administrazio-kontratuak (obra-, 
zerbitzu- eta hornidura-
kontratuak) izendatzeko termino 
generikoa.  

UF erosketa publikoa  
administrazio-emakida  
kontratazio publikoa  

NT1 administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa  

NT1 eskaintzen aurkezpena  
NT1 hornidura-kontratua  
NT1 lizitazioa  
NT1 obra-kontratua
NT1 zerbitzu-emakida  
NT1 zerbitzu-kontratua  
NT1 zuzeneko kontratazioa  
RT administrazio-kontratua  
RT aduana-zergaz besteko oztopoa  
RT herri-ogasuna
RT salgaien joan-etorri askea  
RT sektore publikoa eta pribatua 

elkartzea [V4.2]  

administrazio-kontratua  
SN Herri-intereseko kontratua, 

araubide juridiko berezia duena. 
Kontratuko alderdietako bat, 
gutxienez, administrazio-
erakundea da.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF Estatuaren kontratua  
kontratu publikoa  
Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legea  
Estatuaren Kontratuei buruzko 
Legea
kontratuaren xedea  

BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT administrazio-kontratazioa  
RT kontratua  

administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa  

SN Lizitazioen eta zuzeneko 
kontratazio-prozesuen amaieran, 
eskaintzarik onena egin duenari 
administrazio-kontratua 
adjudikatzen zaio ("kontratu 
publikoa" Erkidegoko testuetan). 
Eragiketa hori agiri publikoan 
formalizatzen da.

MT 2006 merkataritza-politika
UF kontratu publikoaren 

adjudikazioa  
kontratuaren adjudikazioa  
lotekako adjudikazioa  
adjudikazio-hartzailea  
adjudikaziorako irizpidea  
erakunde adjudikatzailea  
kontratuaren egilespena  
adjudikatzeko ahalmena  

BT1 administrazio-kontratazioa  

administrazio-kontrola  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 Exekutiboaren eskumenak 

BT2 Exekutiboa  
RT administrazio-babesa
RT administrazio-lankidetza
RT Administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioa  
RT kontrolatzeko ahalmena  
RT kudeaketa-kontrola  

administrazio-kontseilua  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren egitura  
RT kudeaketa
RT sozietate anonimoa  

administrazio-lanbidea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF administrazio-langileak
NT1 administrazio-koadroa  
NT1 bulegaria  
NT1 idazkaritzako langileak  

administrazio-langileak  

USE administrazio-lanbidea (4006) 

administrazio-lankidetza  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF autonomia-erkidegoen arteko 

akordioa
Estatuaren eta autonomia-
erkidegoen arteko akordioa  
administrazioen arteko 
lankidetza  
administrazioen arteko 
lankidetza-hitzarmena  
Estatuaren eta toki-erakundeen 
arteko lankidetza  
administrazioen arteko 
harremanak  
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eskualdeen arteko harremanak  
BT1 administrazio-antolaketa  
RT administrazio-kontrola  

administrazio-lehiaketa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF oposizio-lehiaketa  

Herri Administraziorako 
langileen aukeraketa  

BT1 langileriaren administrazioa  
RT EE oposizio-lehiaketa

administrazio-mugabarrua  

USE zatiketa administratiboa 
(0436)

administrazio-neurria  

USE administrazio-egintza (0436)  

administrazio-organoa  

USE administrazio-antolaketa 
(0436)

administrazio-oztopoa  

USE oztopo teknikoa (2021)  

administrazio-prozedura  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-zuzenbidea  

administrazio-xedapena  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 administrazio-erregelamendua 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

administrazio-zehapena  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF diziplina-zehapena  
BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT zirkulazio-kodea haustea [V4.2] 

administrazio-zientzia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 gizarte-zientziak  
RT administrazio-antolaketa  
RT administrazio-zuzenbidea  
RT herri-administrazioa  

administrazio-zuzenbidea  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
NT1 administrazio-egintza  

NT2 zirkularra
NT1 administrazio-erantzukizuna  
NT1 administrazio-eskumena  
NT1 administrazio-kontratua  
NT1 administrazio-prozedura  
NT1 administrazio-zehapena  
NT1 administrazioko arau-haustea  
NT1 ahalmenak eskuordetzea  
NT1 diziplina-prozedura  

NT1 zuzenbide publiko ekonomikoa  
RT administrazio-kodea  
RT administrazio-zientzia  
RT Administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioa  
RT zuzenbide publikoa  

administrazioa, autonomia-
erkidegoko·—

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

administrazioa, e-·—

USE administrazio elektronikoa 
(0436)

administrazioa, eskola-·—

USE irakaskuntzaren 
administrazioa (3216)  

administrazioa, eskualde-·—

USE toki-administrazioa (0436)  

administrazioa, Estatuko·—

USE administrazio zentrala (0436)  

Administrazioa, Justizia·—

USE justizia-sistema (1226)  

administrazioa, nazioarteko·—

USE nazioarteko erakundea (0806) 

administrazioa, nazioarteko herri-·—

USE nazioarteko erakundea (0806) 

administrazioa, probintzia-·—

USE toki-administrazioa (0436)  

administrazioa, udal·—

USE toki-administrazioa (0436)  

administrazioa, unibertsitate-·—

USE irakaskuntzaren 
administrazioa (3216)  

Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa  

SN Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioari aurkezten zaizkion 
errekurtsoetarako erabiliko da. 
Ez nahasi "administrazio-
errekurtsoa" terminoarekin.  

MT 1221 justizia
UF jurisdikzio osoko errekurtsoa  

legearen intereseko errekurtsoa  
BT1 akzio judiziala  
NT1 Administrazioaren 

erantzukizunagatiko errekurtsoa 
NT1 deuseztatzeko errekurtsoa  
RT administrazio-errekurtsoa  

Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa  

MT 1226 justiziaren antolaketa
UF apelazioko administrazio-

auzitegia  

gora jotzeko administrazio-
auzitegia  

BT1 justizia-sistema  
RT administrazio-kontrola  
RT administrazio-zuzenbidea  
RT hauteskunde-auzia  
RT prozedura judiziala  

Administrazioaren arautze-egintza  

USE administrazio-erregelamendua 
(1206)

administrazioaren erantzukizuna, 
herri-·—

USE administrazio-erantzukizuna 
(0436)

Administrazioaren 
erantzukizunagatiko errekurtsoa  

SN Ez nahasi "EE 
erantzukizunagatiko 
errekurtsoa" terminoarekin.  

MT 1221 justizia
BT1 Administrazioarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

RT administrazio-erantzukizuna  

Administrazioaren eta herritarren 
arteko harremanak  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 herri-administrazioa  
NT1 administrazio-errekurtsoa  
NT1 administrazio-formalitatea  
NT1 administrazio-gardentasuna
NT1 arartekoa  

administrazioaren sinplifikazioa  

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

administrazioen arteko harremanak  

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

administrazioen arteko lankidetza  

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

administrazioen arteko lankidetza-
hitzarmena  

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

Administrazioen Kontratuei buruzko 
Legea, Herri·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

administrazioko arau-haustea  
SN Nahitaezko administrazio-arau 

bat ez betetzea. Normalean 
administrazio-zehapena dakar.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 administrazio-zuzenbidea  
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Administrazioko laguntzailea, 
Justizia·—

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

Administrazioko ofiziala, Justizia·—

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

Administraziorako langileen 
aukeraketa, Herri·—

USE administrazio-lehiaketa 
(4421)

ADN  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF azido desoxirribonukleikoa  
BT1 genetika

BT2 biologia
BT3 biologia-zientziak  

ADN akordioa  
SN Barruko nabigazio-bideetatik 

salgai arriskutsuak nazioartean 
garraiatzeari buruzko Europako 
akordioa.

MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF ADNR akordioa  

Rhin ibaitik gai arriskutsuak 
garraiatzeko erregelamendua  

BT1 ibaiko nabigazioa 
BT2 bide nabigagarrietako 

garraioa  

ADNR akordioa  

USE ADN akordioa (4821)

adopzio-eskubidea  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  

adopzioa  
MT 2806 familia
UF adopziozko familia  

adopziozko seme-alabatasuna  
BT1 familia-zuzenbidea  
NT1 nazioarteko adopzioa  
RT adopziozko umea  

adopziozko familia  

USE adopzioa (2806)  

adopziozko seme-alabatasuna  

USE adopzioa (2806)  

adopziozko umea  
MT 2806 familia
BT1 ahaidetasuna 

BT2 familia  
RT adopzioa  

adostasunezko lotura  

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

ADR

USE ADR akordioa (4816)

ADR akordioa  
SN Errepidez salgai arriskutsuak 

nazioartean garraiatzeari 
buruzko Europako akordioa.  

MT 4816 lurreko garraioa
UF ADR  
BT1 errepideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
RT salgai arriskutsuen garraioa  

adreilua  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

aduana  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-postua  

mugako postua  
muga-postua
aduana-eremua  

BT1 aduana-arauak  
NT1 aduanako lanbidea  

Aduana Batasuna, Ekuatoreko·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Aduana eta Ekonomia Batasuna, 
Mendebaldeko Afrikako·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

Aduana Lankidetzarako Kontseilua 
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
BT1 gobernu arteko erakundea  

Aduana Tarifa Bateratuaren 
eskubideak  

USE ATBren eskubideak (1021)

aduana-agiri bakarra  

USE agiri bakarra (2011)  

aduana-agiria  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-arauak  
NT1 agiri bakarra
NT1 esportatzeko lizentzia  
NT1 inportatzeko lizentzia  
NT1 osasun-ziurtagiria  
NT1 zirkulazio-ziurtagiria  

aduana-arauak  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF Erkidegoko aduana-kodea  

aduana-legeria  
NT1 aduana

NT2 aduanako lanbidea  

NT1 aduana-agiria  
NT2 agiri bakarra
NT2 esportatzeko lizentzia  
NT2 inportatzeko lizentzia  
NT2 osasun-ziurtagiria  
NT2 zirkulazio-ziurtagiria  

NT1 aduana-zorra  
NT1 aduanako balioa  
NT1 aduanako formalitatea  

NT2 formalitateen sinplifikazioa  
NT1 aduanako iruzurra  
NT1 aduanako kontrola  
NT1 zona frankoa  
RT aduana-lankidetza  
RT ondasun pertsonala  

aduana-araubide ekonomikoa  

USE aduana-araubide etenarazlea 
(2011)

aduana-araubide etenarazlea  
SN Ez eskubiderik ez zergarik 

ordaintzen ez den araubidea.  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-araubide ekonomikoa  
BT1 Erkidegoaren aduana-araubidea 
NT1 aduana-gordailua  
NT1 aduanako eraldaketa  
NT1 aduanako iragaitza  
NT1 aldi baterako onarpena  
NT1 hobekuntza aktiboa  
NT1 hobekuntza pasiboa  

aduana-batasuna  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-zergen politika  
RT aduana-lankidetza  
RT aduana-zerga  
RT batasun ekonomikoa  
RT integrazio ekonomikoa  
RT merkataritzako politika bateratua 

aduana-delitua  

USE aduanako iruzurra (2011)  

aduana-eremua  

USE aduana (2011)

aduana-eskubideak  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-zerga  
RT ATBren eskubideak  
RT balio bereko ondorioa duen 

neurria
RT dumping-aren aurkako 

eskubideak  

aduana-eskubideak etetea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF muga-zergak kentzea  

aduana-zergaren etendura  
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BT1 aduana-zergen politika  

aduana-eskubideak, nekazaritzako 
produktuetarako·—

USE nekazaritzako 
ordainarazpena (1021)  

aduana-eskubideen berreskurapena  

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

aduana-eskubideen berrezarpena  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-zergaren berrezarpena  
BT1 aduana-zergen politika  

aduana-eskubideen ezabaketa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-zerga kentzea  
BT1 aduana-zergen politika  

aduana-eskubideen salbuespena  

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

aduana-eskubideen txikipena  

USE aduana-zergen txikipena 
(2011)

aduana-eskubideetatik askatzea  

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

aduana-frankizia  
SN Salgaiak inportatzean aduana-

eskubiderik ordaindu beharrik ez 
izateko salbuespena, baldin eta 
norbanakoentzat edo 
norbanakoen helburuetarako 
egiten bada. Ez nahasi "aduana-
zergen salbuespena" 
terminoarekin.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF frankizia-araubidean onartzea  
frankiziatik baztertzea  
aduana-zergen frankizia  
aduana-zergen eskubideen 
frankizia  
frankizia-araubideko inportazioa 

BT1 aduana-zergen politika  
RT zerga-frankizia  
RT zirkulazio-ziurtagiria  

aduana-gordailua  
SN Aduana-araubide hau erabiltzen 

denean, inportatutako 
produktuak edo esportatzeko 
diren produktuak aduana-
eskubiderik ordaindu gabe 
biltegiratu edo eraldatu daitezke. 

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF itxurazko gordailua  
benetako gordailua  

BT1 aduana-araubide etenarazlea 
BT2 Erkidegoaren aduana-

araubidea  
RT biltegiratzea  

aduana-harmonizazioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-legerien harmonizazioa  

aduana-prozeduren 
harmonizazioa

BT1 aduana-zergen politika  
RT legerien hurbilketa  

aduana-kodea, Erkidegoko·—

USE aduana-arauak (2011)  

aduana-kontrola  

USE aduanako kontrola (2011)  

aduana-lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT aduana-arauak  
RT aduana-batasuna  

aduana-legeria  

USE aduana-arauak (2011)  

aduana-legerien harmonizazioa  

USE aduana-harmonizazioa (2011) 

aduana-nomenklatura  

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

aduana-politika  

USE aduana-zergen politika (2011) 

aduana-politika bateratua  

USE aduana-zergen politika 
bateratua (2011)  

aduana-postua  

USE aduana (2011)

aduana-prozedura  

USE aduanako formalitatea (2011) 

aduana-prozeduren harmonizazioa  

USE aduana-harmonizazioa (2011) 

aduana-tarifa bateratua  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF ATB

ATBrako onarpena  
IAEE aduana-zerga bateratua  

BT1 aduana-zergen politika bateratua 
NT1 Europako Erkidegoen Aduana 

Zerga Integratua  
RT aduana-zerga  
RT ATBren eskubideak  
RT baliabide propioak  

aduana-zerga  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduanetako errenta  
NT1 aduana-eskubideak  
NT1 aduana-zergen goia  
NT1 aduana-zergen nomenklatura  

NT2 aduana-zergen zehaztapena  
NT2 nomenklatura konbinatua  

NT1 igarotze-eskubidea  
RT aduana-batasuna  
RT aduana-tarifa bateratua  
RT aduana-zergazko oztopoa  
RT protekzionismoa
RT salgaien joan-etorri askea  

aduana-zerga bateratua, IAEE·—

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

aduana-zerga kentzea  

USE aduana-eskubideen ezabaketa 
(2011)

aduana-zergako kontingentea  
SN Eskubideak etenda inportatu 

daitezkeen salgaien kopurua 
zurrun mugatzen duen 
kontingentea.

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF aduana-zergako kontingentearen 
hasiera
eskubiderik gabeko kontingentea 
eskubide murriztuko 
kontingentea
aduana-zergen kuota  
aduana-zergen kupoa  
aduana-zergako kontingentearen 
kudeaketa
aduana-zergako kontingentearen 
banaketa

BT1 aduana-zergen politika  
RT lehentasun orokorrak  
RT produktu sentikorra  

aduana-zergako kontingentearen 
banaketa  

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

aduana-zergako kontingentearen 
hasiera

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

aduana-zergako kontingentearen 
kudeaketa  

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

aduana-zergaren berrezarpena  

USE aduana-eskubideen 
berrezarpena (2011)  
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aduana-zergaren etendura  

USE aduana-eskubideak etetea 
(2011)

aduana-zergarik gabeko area  

USE zona frankoa (2011)

aduana-zergaz besteko hesia  

USE aduana-zergaz besteko 
oztopoa (2021)  

aduana-zergaz besteko oztopoa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF aduana-zergaz besteko hesia  
BT1 trukeen murrizketa  
NT1 balio bereko ondorioa duen 

neurria
NT1 balio bereko ondorioa duen 

ordainarazpena  
NT1 kopuruaren murrizketa  
NT1 oztopo teknikoa  
RT administrazio-kontratazioa  
RT elkar ezagutzearen printzipioa  
RT laguntza publikoa  

aduana-zergazko babesa  

USE aduana-zergazko oztopoa 
(2021)

aduana-zergazko hesia  

USE aduana-zergazko oztopoa 
(2021)

aduana-zergazko oztopoa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF aduana-zergazko hesia  

aduana-zergazko babesa  
BT1 trukeen murrizketa  
RT aduana-zerga  
RT aduana-zergen politika bateratua  

aduana-zergei buruzko akordioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-zergen politika  
RT lehentasun orokorrak  
RT nazioarteko akordioa  

aduana-zergen eskubideen frankizia  

USE aduana-frankizia (2011)  

aduana-zergen eskubideen itzulketa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-eskubideen 

berreskurapena  
drawback-a  
muga-zergen eskubideen 
itzulketa  

BT1 aduana-zergen politika  
RT esportaziorako zerga-arinketa  

aduana-zergen espezializazioa  

USE aduana-zergen zehaztapena 
(2011)

aduana-zergen frankizia  

USE aduana-frankizia (2011)  

aduana-zergen goia  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-zerga  

aduana-zergen kuota  

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

aduana-zergen kupoa  

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

aduana-zergen negoziazioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF NCM

Merkataritzari buruzko 
Negoziazio Aldeaniztuna  

BT1 aduana-zergen politika  
NT1 Dillon Negoziazioa  
NT1 Kennedy Negoziazioa  
NT1 Merkataritzaren Hedapenari 

buruzko Legea
NT1 Tokioko Negoziazioa  
NT1 Uruguaiko Negoziazioa  
RT merkataritzako akordioa
RT Munduko Merkataritza 

Antolakundea
RT nazioarteko negoziazioa  

aduana-zergen nomenklatura  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-zergen sailkapena  

aduana-nomenklatura
Bruselako Nomenklatura  
aduana-zergen partida  
aduana-zergen posizioa  

BT1 aduana-zerga  
NT1 aduana-zergen zehaztapena  
NT1 nomenklatura konbinatua  

aduana-zergen partida  

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

aduana-zergen politika  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-politika  
NT1 aduana-batasuna  
NT1 aduana-eskubideak etetea  
NT1 aduana-eskubideen berrezarpena 
NT1 aduana-eskubideen ezabaketa  
NT1 aduana-frankizia  
NT1 aduana-harmonizazioa  
NT1 aduana-zergako kontingentea  
NT1 aduana-zergei buruzko akordioa 
NT1 aduana-zergen eskubideen 

itzulketa  
NT1 aduana-zergen negoziazioa  

NT2 Dillon Negoziazioa  
NT2 Kennedy Negoziazioa  
NT2 Merkataritzaren Hedapenari 

buruzko Legea
NT2 Tokioko Negoziazioa  
NT2 Uruguaiko Negoziazioa  

NT1 aduana-zergen salbuespena  
NT1 aduana-zergen txikipena  
NT1 lehentasunezko aduana-zerga  
NT1 merkataritza askeko eremua  
RT Aduanen Mundu Erakundea  
RT merkataritza-politika  
RT protekzionismoa

aduana-zergen politika bateratua  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-politika bateratua  
NT1 aduana-tarifa bateratua  

NT2 Europako Erkidegoen Aduana 
Zerga Integratua  

NT1 EE aduana-lurraldea  
NT1 Erkidegoko iragaitza  
NT1 konpentsazio-karga
RT aduana-zergazko oztopoa  
RT babes-klausula
RT merkataritzako politika bateratua 

aduana-zergen posizioa  

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

aduana-zergen sailkapena  

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

aduana-zergen salbuespena  
SN Aduana-zergen salbuespena 

eragin orokorreko neurria da, 
salgaiaren izaerari lotua. Ez 
nahasi "aduana-frankizia" 
terminoarekin.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF zero eskubidea  
aduana-eskubideen salbuespena 
aduana-eskubideetatik askatzea  

BT1 aduana-zergen politika  

aduana-zergen txikipena  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-eskubideen txikipena  

aduanako tarifaren txikipena  
BT1 aduana-zergen politika  
RT trukeen liberalizazioa  

aduana-zergen zehaztapena  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-zergen espezializazioa  
BT1 aduana-zergen nomenklatura 

BT2 aduana-zerga  
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aduana-zergetako abantaila  

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

aduana-zergetako kontzesioa  

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

aduana-zergetako lehentasun 
orokorrak  

USE lehentasun orokorrak (2006)

aduana-zergetako lehentasuna  

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

aduana-zigilupeko garraioa  
SN Mugan aduana-formalitateak 

bete beharrik izan gabe aduana-
lurraldea zeharkatzeko edo 
inportatutako produktuak 
aduana-gordailu edo aduana-
bulegora eramateko aukera 
ematen du.  

MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  
RT aduanako iragaitza  
RT garraio-tarifa  

aduana-zorra  
SN Aduanako eragiketa batengatik 

edo salgaien mugaz gaindiko 
mugimenduaren ondoriozko 
inguruabar bereziengatik 
aduanak gordetzen duen kreditu-
titulu, berme edo gordailua.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF esportazioko aduana-zorra  
inportazioko aduana-zorra  

BT1 aduana-arauak  

aduana-zorra, esportazioko·—

USE aduana-zorra (2011)  

aduana-zorra, inportazioko·—

USE aduana-zorra (2011)  

aduanako adierazpena  

USE aduanako formalitatea (2011) 

aduanako agentea  

USE aduanako lanbidea (2011)  

aduanako balioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-arauak  
RT inportazioa

aduanako eginbidea  

USE aduanako formalitatea (2011) 

aduanako eraldaketa  
SN Horrela deitutako araubidean, 

Erkidegotik kanpoko salgaiak 

eraldatzeko eragiketak egiten 
direnean salgaiei ez zaie 
aplikatzen ez inportazio-
eskubiderik ez merkataritza-
politikako neurririk. 
Eraldaketaren ondoren 
produktuak praktika askean 
jartzen dira, dagozkien 
inportazio-eskubideak ordaindu 
eta gero.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF aduanako eraldaketaren 
araubidea  

BT1 aduana-araubide etenarazlea 
BT2 Erkidegoaren aduana-

araubidea  

aduanako eraldaketaren araubidea  

USE aduanako eraldaketa (2011)  

aduanako formalitatea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduanako adierazpena  

aduanako eginbidea  
aduana-prozedura  

BT1 aduana-arauak  
NT1 formalitateen sinplifikazioa  

aduanako funtzionarioa  

USE aduanako lanbidea (2011)  

aduanako iragaitza  
SN Salgaiek aduana-eskubiderik 

ordaindu gabe lurraldea 
zeharkatu dezaketela esan nahi 
du.

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

BT1 aduana-araubide etenarazlea 
BT2 Erkidegoaren aduana-

araubidea  
RT aduana-zigilupeko garraioa  

aduanako iruzurra  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-delitua  
BT1 aduana-arauak  
RT iruzurra

aduanako kontrola  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-kontrola  
BT1 aduana-arauak  
RT Erkidegoaren barruko muga  

aduanako lanbidea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduanako agentea  

aduanako funtzionarioa  
BT1 aduana

BT2 aduana-arauak  

aduanako tarifaren txikipena  

USE aduana-zergen txikipena 
(2011)

Aduanako Tarifei buruzko Akordio 
Nagusia, Merkataritzari eta·—

USE GATT
(2021)

Aduanen Mundu Erakundea  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
BT1 gobernu arteko erakundea  
RT aduana-zergen politika  

aduanetako errenta  

USE aduana-zerga (2011)  

adulterioa  

USE ezkontza (2806)  

AEB

USE Estatu Batuak (7216)  

AEC

USE Europako Lankidetza 
Elkartea (1006)  

AED  

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

AED harremanak, AEF/·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

AED izandakoa  

USE AED ohia (7211)

AED ohia  
SN 1990eko urriaren 3ra arte 

(Alemaniako batasunaren eguna) 
Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa izan zen lurraldea 
egun horretatik aurrera 
izendatzeko erabiliko da soil-
soilik. Ez nahasi "Alemaniako 
Errepublika Demokratikoa" 
deskriptorearekin.

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

UF Ekialdeko Alemania ohia  
Alemaniako Errepublika 
Demokratiko ohia
AED izandakoa  
estatu federatu berriak  
land berriak  

BT1 Alemaniako eskualdeak  
NT1 Brandenburgo
NT1 Mecklenburgo-Mendebaldeko 

Pomerania
NT1 Saxonia
NT1 Saxonia-Anhalt
NT1 Turingia
RT Alemaniako Errepublika 
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Demokratikoa

AEE

USE Amerikako Estatuen 
Erakundea (7616)

AEEE  

USE Atomo Energiaren Europako 
Erkidegoa (1016)  

AEEE enpresa erkidea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

NT1 Joint European Torus  

AEEE erabakia  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Euratom erabakia  
BT1 Erkidegoaren erabakia 

BT2 Erkidegoaren egintza  

AEEE erregelamendua  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Euratom erregelamendua  
BT1 Erkidegoaren erregelamendua 

BT2 Erkidegoaren egintza  

AEEE gomendioa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Euratom gomendioa  
BT1 EE gomendioa 

BT2 Erkidegoaren egintza  

AEEE Hornidura Agentzia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Euratom Hornidura Agentzia  
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

AEEE irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren irizpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  

AEEE Ituna
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Euratom Ituna  
BT1 EE Ituna  

AEEE zuzentaraua  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzentaraua 

BT2 Erkidegoaren egintza  

AEEko herrialdeak
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Antigua eta Barbuda  
NT1 Argentina
NT1 Bahamak
NT1 Barbados
NT1 Belize  
NT1 Bolivia  

NT1 Brasil
NT1 Costa Rica  
NT1 Dominika
NT1 Dominikar Errepublika  
NT1 Ekuador
NT1 El Salvador  
NT1 Estatu Batuak  
NT1 Grenada  
NT1 Guatemala  
NT1 Guyana  
NT1 Haiti  
NT1 Honduras
NT1 Jamaika  
NT1 Kanada
NT1 Kolonbia
NT1 Kuba
NT1 Mexiko
NT1 Nikaragua
NT1 Panama
NT1 Paraguai
NT1 Peru  
NT1 Saint Kitts eta Nevis  
NT1 Saint Vincent eta Grenadinak  
NT1 Santa Luzia  
NT1 Surinam
NT1 Trinidad eta Tobago  
NT1 Txile  
NT1 Uruguai
NT1 Venezuela  

AEEN  

USE Energia Nuklearrerako 
Europako Agentzia (7611)  

AEF

USE Alemania (7206)  

AEF/AED harremanak  

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

AEN (ELGA)  

USE Energia Nuklearrerako 
Agentzia (7621)  

AEP (ELGA)  

USE Europako Produktibitate 
Agentzia (7621)  

aerodinamika
SN Mekanikaren adar bat, geldi 

dauden gorputzen gaineko gasen 
mugimendua eta airean 
mugitzen diren gorputzen 
portaera aztertzen dituena.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 zientzia fisikoak  

aerodromoa  

USE aireportua (4826)  

aerolabangailua  

USE aire-kuxindun ibilgailua 

(4811)

aeronautika  

USE aireko garraioa (4826)  

aeronautika militarra  

USE abiazio militarra (0821)  

aeronautika zibila  

USE abiazio zibila (4826)  

aeronautika, itsas·—

USE itsas indarra (0821)  

aeronautikako zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF aireko zuzenbidea  

legeria aeronautikoa  
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
NT1 aire-eremua  
NT1 aireko garraioaren liberalizazioa 
RT garraio-zuzenbidea  

aeronautikoa, ekipamendu·—

USE hegazkina (4826)  

aeronautikoa, legeria·—

USE aeronautikako zuzenbidea 
(1231)

aeronautikoa, material·—

USE hegazkina (4826)  

aerosola  
MT 6811 kimika
BT1 parakimika

aerotrena  

USE aire-kuxindun ibilgailua 
(4811)

AETR

USE AETR akordioa (4816)

AETR akordioa  
SN Nazioarteko errepide-garraioan 

dabiltzan ibilgailuetako 
langileen lanari buruzko 
Europako akordioa.  

MT 4816 lurreko garraioa
UF AETR
BT1 errepideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
RT nazioarteko garraioa  

Afar eta Issen Lurraldea  

USE Djibuti (7221)

AFE

USE Europako Trenbide Agentzia 
[V4.2] (1006)

Afganistan  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Hurbila eta Erdikoa  
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afiliazio politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdien antolaketa  
RT ideologia politikoa  
RT joera politikoa

afiliazioa, gizarte-segurantzako·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

AFRASEC

USE Ekonomia Lankidetzarako 
Afro-asiar Erakundea (7616)  

Afrika  
MT 7221 Afrika
UF Afrikako herrialdea
NT1 Afrika anglofonoa  
NT1 Afrika frankofonoa  
NT1 Afrika lusofonoa
NT1 Saharatik hegoalderako Afrika  

NT2 Sahel

Afrika anglofonoa  
MT 7221 Afrika
BT1 Afrika

Afrika Australa  

USE Hegoaldeko Afrika (7221)

Afrika Beltza  

USE Saharatik hegoalderako 
Afrika (7221)

Afrika Erdiko Errepublika  
MT 7221 Afrika
BT1 Erdialdeko Afrika  

Afrika eta Asiako erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
NT1 Ekonomia Lankidetzarako Afro-

asiar Erakundea  

Afrika frankofonoa  
MT 7221 Afrika
BT1 Afrika

Afrika lusofonoa  
MT 7221 Afrika
UF portugesez hitz egiten den 

Afrikako herrialdeak
portugesa hizkuntza ofiziala 
duten Afrikako herrialdeak  
PALOP  

BT1 Afrika

Afrika, Ekuatore·—

USE Erdialdeko Afrika (7221)

Afrika, Hego-mendebaldeko·—

USE Namibia (7221)  

Afrika, Iparraldeko·—

USE Ipar Afrika (7221)  

Afrikako Adarra  
MT 7221 Afrika

BT1 Ekialdeko Afrika  
NT1 Djibuti
NT1 Eritrea  
NT1 Etiopia
NT1 Somalia  

Afrikako Aduana eta Ekonomia 
Batasuna, Mendebaldeko·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

Afrikako Diru Batasuna, 
Mendebaldeko·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuna 
(7616)

Afrikako Diru Batasuneko 
herrialdeak, Mendebaldeko·—

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

Afrikako Ekonomia eta Diru 
Batasuneko herrialdeak, 
Mendebaldeko·—

USE UEMOAko
herrialdea (7231)  

Afrikako Ekonomia eta Diru 
Erkidegoa, Erdialdeko·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Afrikako erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Erdialdeko Afrikako erakundea 

Mendebaldeko Afrikako 
erakundea
Ekialdeko Afrikako erakundea  

NT1 Afrikako eta Maurizioko 
Antolakunde Bateratua  

NT1 Afrikar Batasuna  
NT1 Afrikar Estatuen Batasuna  
NT1 Ekialdeko Afrikako Ekonomia 

Erkidegoa  
NT1 Ekialdeko Afrikako Erkidegoa  
NT1 Erdialdeko Afrikako Aduana eta 

Ekonomia Batasuna  
NT1 Erdialdeko Afrikako Estatuen 

Ekonomia Erkidegoa  
NT1 Mendebaldeko Afrikako 

Ekonomia Erkidegoa  
NT1 Mendebaldeko Afrikako 

Ekonomia eta Diru Batasuna
NT1 Mendebaldeko Afrikako 

Estatuen Ekonomia Erkidegoa  
RT Afrikako Garapen Bankua  

Afrikako erakundea, Ekialdeko·—

USE Afrikako erakundea (7616)

Afrikako erakundea, Erdialdeko·—

USE Afrikako erakundea (7616)

Afrikako erakundea, 
Mendebaldeko·—

USE Afrikako erakundea (7616)

Afrikako Estatuen Batasuna, 
Erdialdeko·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Afrikako eta Madagaskarko Estatu 
Elkartuak  

USE EAMAko herrialdeak (7231) 

Afrikako eta Maurizioko 
Antolakunde Bateratua  

SN Afrikako eta Maurizioko 
Erakunde Bateratua, 1966an 
Antananarivon sortu eta 
1985eko martxoaren 25ean 
desegin zena.  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF OCAM  
BT1 Afrikako erakundea  

Afrikako Garapen Bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 garapen-bankua 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

RT Afrikako erakundea  

Afrikako herrialdea  

USE Afrika (7221)

Afrikako herrialdeak, portugesa 
hizkuntza ofiziala duten·—

USE Afrika lusofonoa 
(7221)

Afrikako herrialdeak, portugesez hitz 
egiten den·—

USE Afrika lusofonoa (7221)

Afrikar Batasuna  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Afrikar Batasunaren Erakundea 

OUA
UA

BT1 Afrikako erakundea  

Afrikar Batasunaren Erakundea  

USE Afrikar Batasuna (7616)

Afrikar Estatuen Batasuna  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF UEA
BT1 Afrikako erakundea  

Afrikarako Nazio Batuen Ekonomia 
Batzordea  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
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Gizarte Kontseilua (7606)  

Afrikarako Nazio Batuen Ekonomia 
Batzordea, Mendebaldeko·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

afro-arabiar elkarrizketa  

USE arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza (0811)  

afro-arabiar lankidetza  

USE arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza (0811)  

agente bitartekaria  

USE finantza-lanbidea (2421)  

agente judiziala  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF aguazila
BT1 Justizia Administrazioko 

langileak
BT2 lanbide juridikoa  

agente kaltegarria  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
NT1 asaldu elektromagnetikoa  

NT2 erradiazio ez-ionizatzailea  
NT1 bero-igorpena  
NT1 bibrazio mekanikoa  
NT1 kutsatzailea

NT2 airearen kutsatzailea  
NT3 berotegi-efektua eragiten 

duen gasa
NT3 errekuntza-gasa  
NT3 estratosferaren kutsatzailea  
NT3 hautsa

NT2 intsektizida-hondakina  
NT2 uraren kutsatzailea  

NT1 substantzia arriskutsua  
NT2 produktu sukoia  
NT2 substantzia kantzerigenoa  
NT2 substantzia toxikoa  

NT1 zarata  
NT2 zarata-maila  

agente kartzinogenoa  

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

agente laguntzailea, EE·—

USE EE agentea (1006)  

agente zientifikoa, EE·—

USE EE agentea (1006)  

agentea, aduanako·—

USE aduanako lanbidea (2011)  

agentea, aseguru-·—

USE aseguruen arloko lanbidea 
(2431)

agentea, diplomazia-·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

agentea, EE aldi baterako·—

USE EE agentea (1006)  

agentea, EE toki-·—

USE EE agentea (1006)  

agentea, Europako Erkidegoen·—

USE EE agentea (1006)  

agentea, gaixotasuna transmititzen 
duen·—

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

agentea, garraio-·—

USE garraiolaria (4811)  

agentea, kanbio eta burtsako·—

USE finantza-lanbidea (2421)  

Agentzia , Europako Trenbide ·—

USE Europako Trenbide Agentzia 
[V4.2] (1006)

Agentzia , Itsas Segurtasuneko 
Europako ·—

USE Itsas Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Agentzia , Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako ·—

USE Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Agentzia , Aire Segurtasuneko 
Europako ·—

USE Aire Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Agentzia , Defentsarako Europako ·—

USE Defentsarako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Agentzia , Substantzia eta Prestakin 
Kimikoen Europako ·—

USE Substantzia eta Prestakin 
Kimikoen Europako Agentzia 
[V4.2] (1006)

agentzia espezializatua, 
Erkidegoaren·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

agentzia, albiste-·—

USE prentsa-agentzia (3226)  

Agentzia, Euratom Hornidura·—

USE AEEE Hornidura Agentzia 
(1006)

agentzia, Europako·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

agentzia, Europako ikerketa 
koordinatzeko·—

USE Eureka (6416)  

agentzia, Europar Batasuneko 
antolakunde eta·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Agentzia, Segurtasunerako eta 
Elkarreragingarritasunerako Europako 
Trenbide·—

USE Europako Trenbide 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Agentzia, Sendagaiak Aztertzeko 
Europako·—

USE Sendagaietarako Europako 
Agentzia (1006)  

agentzia, turismo-·—

USE bidaia-agentzia (2826)  

ageriko balantza  

USE merkataritzako balantza 
(2406)

ageriko gordailua  

USE banku-gordailua (2416)

agerpenetan parte hartzea, EEk kirol-
·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

agerpenetan parte hartzea, EEk 
kultur·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

agerraldia, kirol-·—

USE kirol-ikuskizuna (2826)  

agertzea, eskolara·—

USE ikasleen presentzia (3216)  

agertzea, eskolara ez·—

USE ikasleen presentzia (3216)  

agindua, boto-·—

USE boto-diziplina (0426)  

agindua, epailearen·—

USE mehatxuzko agindua (1221)  

agindua, etxeratze-·—

USE larrialdi-egoera (0431)  

agindua, ministro-·—

USE dekretua (1206)  
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aginduzko plangintza  

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

agintariak, Estatuko·—

USE herri-botereak (0406)  

agintaritza publikoa  

USE herri-botereak (0406)  

agintaritza, aurrekontu-·—

USE aurrekontu-ahalmena (2441)  

Agintaritza, Goi·—

USE Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa (1016)

Agintaritzen Biltzar Iraunkorra, 
Europako Toki eta Eskualde·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

Agintaritzen Biltzarra, Europako 
Toki·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

agintea oker erabiltzea  

USE agintekeria (1211)  

agintea, kontrolerako·—

USE kontrolatzeko ahalmena 
(0406)

agintea, toki-·—

USE toki-administrazioa (0436)  

agintekeria  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF agintea oker erabiltzea  
BT1 zuzenbide zibila  
RT deuseztatzeko errekurtsoa  

agiri bakarra  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF DAU

administrazio-agiri bakarra  
administrazio-dokumentu 
bakarra
aduana-agiri bakarra  

BT1 aduana-agiria 
BT2 aduana-arauak  

agiri bakarra, administrazio-·—

USE agiri bakarra (2011)  

agiri bakarra, aduana-·—

USE agiri bakarra (2011)  

agiri elektronikoa
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
RT argitalpen elektronikoa  
RT datu-tratamendua  

agiri nazionala, nortasun-·—

USE nortasun-agiria (1231)

agiri ofiziala  
MT 3221 dokumentazioa
UF argitalpen ofiziala  
BT1 agiria  
NT1 aldizkari ofiziala  
NT1 EB Aldizkari Ofiziala  
NT1 parlamentu-agiria  
RT estatistika ofiziala  

agiri sailkatuak  

USE estatu-sekretua (3231)

agiri-hornidura  
MT 3221 dokumentazioa
UF agirien jakinarazpena  

testuen jakinarazpena  
agirien fotokopia  
agiri-mailegua  
agiri-igorpena  

BT1 dokumentazioa  
RT agiria  

agiri-igorpena  

USE agiri-hornidura (3221)  

agiri-mailegua  

USE agiri-hornidura (3221)  

agiri-ondarea  

USE kultur ondarea (2831)  

agiria  
MT 3221 dokumentazioa
NT1 agiri elektronikoa  
NT1 agiri ofiziala  

NT2 aldizkari ofiziala  
NT2 EB Aldizkari Ofiziala  
NT2 parlamentu-agiria  

NT1 aipamen historikoa  
NT1 akta pontifikala  
NT1 aldizkaria  
NT1 argitalpena  

NT2 Erkidegoaren argitalpena  
NT1 atlasa  
NT1 biografia
NT1 egunkaria
NT1 entziklopedia  
NT1 erreferentzia-obra  

NT2 bibliografia
NT2 errepertorioa  
NT2 katalogoa
NT2 tesaurusa

NT1 eskuizkribua  
NT1 formularioa
NT1 gidaliburua  

NT2 turismo-gidaliburua  
NT1 gutuneria
NT1 hitzaldia  

NT2 jendaurreko adierazpena  

NT1 hiztegi eleaniztuna  
NT1 hiztegia  
NT1 ikus-entzunezko agiria  
NT1 inkunablea
NT1 irudi grafikoa  
NT1 kasuen azterketa  
NT1 kongresuko akta
NT1 konparazio-azterlana  
NT1 laburduren hiztegia  
NT1 lege-iruzkina  
NT1 literatura grisa  
NT1 manifestua
NT1 mikroforma
NT1 monografia
NT1 planoa
NT1 prentsa-agiria  
NT1 tesia  
NT1 txostena

NT2 ikerketari buruzko txostena  
NT2 jarduerari buruzko txostena  

NT1 urtekaria  
NT1 zitazioa  
RT agiri-hornidura  
RT ikasliburua  
RT informazioaren euskarria  
RT liburugintza
RT telefaxa

agiria, administrazio-klausula 
orokorren·—

USE lizitazioa (2006)  

agiria, Altxorraren zor-·—

USE Altxorraren bonua (2436)

agiria, argitaratu gabeko·—

USE literatura grisa (3221)  

agiria, baldintza orokorren·—

USE lizitazioa (2006)  

agiria, diplomazia-·—

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

agiria, egokitasun-·—

USE kalitate-marka (2031)  

Agiria, Helsinkiko Azken·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

agiria, nortasun-·—

USE nortasun-agiria (1231)

agiria, zor-·—

USE kreditu-titulua (2411)

agiriak biltegiratzea  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazioa  
RT datuak memorian sartzea  
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agiriak erregistratzea  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazioa  
RT datuak erregistratzea  

agiriak eskuratzea  
MT 3221 dokumentazioa
UF liburuak eskuratzea  

material bibliografikoa 
eskuratzea  

BT1 dokumentazioa  
NT1 argitalpen-trukea  

agiriak kudeatzeko teknika  

USE agirien kudeaketa (3221)  

agirien azterketa  

USE informazioaren analisia (3221)  

agirien fotokopia  

USE agiri-hornidura (3221)  

agirien indexaketa  

USE agirien indexazioa (3221)  

agirien indexazioa  
MT 3221 dokumentazioa
UF deskribatzailea  

agirien indexaketa  
BT1 informazioaren analisia 

BT2 dokumentazioa  

agirien jakinarazpena  

USE agiri-hornidura (3221)  

agirien kudeaketa  
MT 3221 dokumentazioa
UF agiriak kudeatzeko teknika  
BT1 dokumentazioa  
NT1 dokumentuen kudeaketa 

elektronikoa  
NT2 digitalizazioa  
NT2 karaktere-irakurgailu optikoa 

RT informatika dokumentala  

agiritegia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema

agirizaina

USE informazioaren arloko 
lanbidea (3231)

aglomeratua, harrikatz-·—

USE ikatza (6611)  

aglomeratuzko ohola  

USE zur aglomeratua (6836)  

aglomerazioa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
NT1 hiri-aglomerazioa  

NT2 hiria
NT3 bizitegi-eremua  
NT3 hiri berria  

NT3 hiri ertaina  
NT3 hiri inguruko aldea  
NT3 hiri satelitea  
NT3 hiri txikia  
NT3 hirialdea  

NT4 hirialde behartsua  
NT4 oinezkoen gunea  

NT3 hiriburua
NT3 megalopolia
NT3 metropolia  

NT1 landa-aglomerazioa  
RT hiriko ekonomia  

agregatu ekonomikoa  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF agregatu makroekonomikoa
BT1 nazio-kontabilitatea  
NT1 barne-produktu gordina  
NT1 nazio-gastua  
NT1 nazio-produktua  

NT2 nazio-errenta  
NT2 nazio-produktu gordina  

RT azken kontsumoa  
RT balio erantsia  
RT kontsumoa

agregatu makroekonomikoa  

USE agregatu ekonomikoa (1626)  

agroenergia  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  
RT biomasa

agrologia

USE lurzoruaren zientzia (3606)  

agronomia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia aplikatuak  
RT laborantza-sistema  
RT laborantza-teknika  
RT lurren erabilera  
RT nekazaritzako irakaskuntza  

agronomiako ikerketa  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzako ikerketa  
BT1 nekazaritza-politika  
NT1 abeletxe pilotua  
NT1 landareen hobekuntza  
NT1 nekazaritzako saiakuntza-

estazioa
RT arrantza-ikerketa  
RT baso-ikerketa
RT laborantza-sistema  
RT tratamendu fitosanitarioa

agrosilbikultura  
SN Lursail berean zuhaitzak eta 

janaritarako laboreak eta/edo 
azienda haztea.  

MT 5616 nekazaritzako ustiapen-
sistema

BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  
RT basozaintza  
RT laborantza-sistema  

aguazila

USE agente judiziala (1226)  

ahabia

USE baia-erako fruitua (6006)  

ahaidea, ardurapeko·—

USE familia-zama (2806)  

ahaidetasuna  
MT 2806 familia
UF ama  

aita  
gurasoak

BT1 familia  
NT1 adopziozko umea  
NT1 ume abandonatua  
NT1 ume bakarra  
NT1 ume naturala
NT1 umezurtza  

ahaidetasuna, zehar-·—

USE ezkontza-ahaidetasuna (2806) 

ahala kentzea, guraso-·—

USE guraso-ahala (2806)

ahala, araugintzarako·—

USE arautzeko ahala (0436)  

ahalmen-eskuordetzea, organoen 
arteko·—

USE ahalmenak eskuordetzea 
(0436)

ahalmena, adjudikatzeko·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

ahalmena, arrantza-·—

USE arrantza-ontzidia (5641)  

ahalmena, beto-·—

USE betoa (0406)

ahalmena, fintzeko·—

USE petrolioaren finketa (6616)  

ahalmena, Parlamentuaren·—

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

ahalmenak eskuordetzea  
SN Bere arautegian eskumen jakin 

bat esleituta daukan organo 
batek (eskuordetzailea) erabakia 
hartzea, beste organo batek 
(eskuordea) erabil dezan 
eskumen hori harik eta erabakia 
indargabetu arte.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa
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UF eskumenen eskuordetzea  
organoen arteko ahalmen-
eskuordetzea

BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT eskuordetze bidezko legegintza  

ahalmenak, EPren·—

USE EPren eskumenak (1006)  

ahalorde bidezko botoa  

USE ahalordezko botazioa (0416)  

ahalordea  

USE mandatua (1211)  

ahalordezko botazioa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF ahalorde bidezko botoa  
BT1 botazioa  

aharia

USE ardi-azienda (5626)  

ahatea

USE eskortako hegaztia (5631)

ahobatezko botoa  

USE guztien adostasuna (0416)  

aholkatzeko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  
RT Europako Ekonomia eta Gizarte 

Lantaldea
RT Europako Parlamentua  
RT Parlamentuaren eskumenak  

Aholku Batzordea, Garapenerako 
Zientzia eta Teknologiaren·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Aholku Biltzarra, AKOB-EE·—

USE AKOB-EE Biltzar Parekatua 
(1016)

aholku-emailea  

USE lanbide lokabea (4411)

aholku-lantaldea, enplegurako·—

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

aholku-lantaldea, nekazaritzako·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

aholkulari juridikoa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 Justizia Administrazioko 

langileak
BT2 lanbide juridikoa  

aholkularia  

USE lanbide lokabea (4411)

aholkularitza eta peritu-lanak  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 zerbitzuen industria 

BT2 askotariko industria  

ahozko galdera  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-galdera 

BT2 parlamentu-kontrola 
BT3 Parlamentuaren eskumenak 

RT galderak egiteko txanda  

ahuakatea  

USE fruitu tropikala (6006)  

ahuntz-azienda  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF ahuntza

antxumea  
akerra  

BT1 azienda  
RT ahuntz-haragia  

ahuntz-gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 gazta 

BT2 esnekia

ahuntz-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
UF ahunzkia

antxumekia  
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT ahuntz-azienda  

ahuntza

USE ahuntz-azienda (5626)  

ahunzkia  

USE ahuntz-haragia (6011)  

aintzira  
MT 5211 natur ingurunea
UF itsas aintzira  

lakua
aintzira txikia  

BT1 ingurune geofisikoa  

aintzira txikia  

USE aintzira (5211)  

aintzira, itsas·—

USE aintzira (5211)  

aipamen historikoa  
MT 3221 dokumentazioa
UF kronologia

historiala
laburpen historikoa  

BT1 agiria  

aire girotua

USE klimatizazioa (6831)  

Aire Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF ASEA  
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

aire zabaleko hazkuntza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 abere-hazkuntza  

aire zabaleko ustiategia  

USE mea-ustiategia (6611)  

aire-eremua
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 aeronautikako zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

aire-kamera  

USE pneumatikoa (6811)

aire-kuxindun ibilgailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF aerolabangailua  

aerotrena  
hovercraft-a  

BT1 ibilgailua 
BT2 garraiobidea  

RT itsas garraioa  
RT trenbideko garraioa  

aire-poltsa  

USE segurtasun-gailua (4811)

airea

USE atmosfera (5211)  

airearen kalitatea  

USE airearen kutsadura (5216)  

airearen kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF airearen kalitatea  

poluzio atmosferikoa  
BT1 kutsadura
NT1 berotegi-efektua  
RT atmosfera  

airearen kutsatzailea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF atmosferaren kutsatzailea  

kea
BT1 kutsatzailea 

BT2 agente kaltegarria  
NT1 berotegi-efektua eragiten duen 

gasa
NT1 errekuntza-gasa  
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NT1 estratosferaren kutsatzailea  
NT1 hautsa
RT laneko segurtasuna  

aireberritzea

USE klimatizazioa (6831)  

aireko armada  
MT 0821 defentsa
UF aireko indarra  
BT1 armada

aireko askatasuna  

USE aireko garraioaren 
liberalizazioa (1231)  

aireko eta itsasoko indarra  

USE abiazio militarra (0821)  

aireko flota  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
BT1 aireko garraioa  
NT1 hegazkina  
NT1 helikopteroa
RT abiazio militarra  

aireko garraioa  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF aeronautika  

abiazioa  
aireko zerbitzua  

NT1 abiazio zibila  
NT1 aireko flota  

NT2 hegazkina  
NT2 helikopteroa

NT1 aireko kabotajea  
NT1 aireko linea  
NT1 aireko zirkulazioa  
NT1 aireportua  

NT2 geldialdietako laguntza  
RT aireko kontrola  
RT aireko tarifa  
RT industria aeronautikoa  

aireko garraioaren liberalizazioa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF aireko askatasuna  
BT1 aeronautikako zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

Aireko Garraioaren Nazioarteko 
Elkartea

USE IATA (7621)

aireko garraioaren segurtasuna  

USE aireko segurtasuna (4806)  

aireko ibilbidea  

USE aireko zirkulazioa (4826)  

aireko igarobidea  

USE aireko kontrola (4806)  

aireko indarra  

USE aireko armada (0821)  

aireko kabotajea  
SN Herrialde bereko bi tokiren 

artean atzerriko hegazkin-
konpainia batek egiten duen 
garraio komertziala.  

MT 4826 aireko eta espazioko 
garraioa

BT1 aireko garraioa  

aireko kontrola  
MT 4806 garraio-politika
UF aireko zirkulazioaren kontrola  

aireko igarobidea  
BT1 zirkulazio-arauak  
RT aireko garraioa  
RT aireko segurtasuna  
RT aireko zirkulazioa  
RT aireportua  

aireko linea
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
BT1 aireko garraioa  

aireko nabigazioa  

USE aireko zirkulazioa (4826)  

Aireko Nabigazioaren 
Segurtasunerako Europako Erakundea 

USE EUROCONTROL 
(7611)

aireko pirata  

USE pirateria (1216)  

aireko pirateria  

USE pirateria (1216)  

aireko segurtasuna  
MT 4806 garraio-politika
UF aireontzien segurtasuna  

hegazkinen segurtasuna  
aireko garraioaren segurtasuna  

BT1 garraioaren segurtasuna 
BT2 garraio-politika  

RT aireko kontrola  
RT EUROCONTROL

aireko tarifa
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT aireko garraioa  

aireko trafikoa  

USE aireko zirkulazioa (4826)  

aireko zerbitzua

USE aireko garraioa (4826)  

aireko zirkulazioa  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa

UF aireko nabigazioa  
aireko ibilbidea  
aireko trafikoa  

BT1 aireko garraioa  
RT aireko kontrola  
RT seinaleak  

aireko zirkulazioaren kontrola  

USE aireko kontrola (4806)  

aireko zuzenbidea  

USE aeronautikako zuzenbidea 
(1231)

aireontzia  

USE hegazkina (4826)  

aireontzien basea  

USE base militarra (0821)  

aireontzien segurtasuna  

USE aireko segurtasuna (4806)  

aireportu-tasa  

USE azpiegitura erabiltzeko tarifak 
(4806)

aireportua  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF aerodromoa

eskualdeko aireportua  
heliportua  
hidrobasea
aireportuko azpiegitura  
aireportuko instalazioa  
lurreratzeko pista

BT1 aireko garraioa  
NT1 geldialdietako laguntza  
RT aireko kontrola  
RT zarata  

aireportua, eskualdeko·—

USE aireportua (4826)  

aireportuko azpiegitura  

USE aireportua (4826)  

aireportuko instalazioa  

USE aireportua (4826)  

aisia  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF aisiaren politika  

josteta  
aisiaren gizartea  
astialdia  

NT1 aisiarako eremua  
NT2 parke zoologikoa  

NT1 animaliekin egiten den 
ikuskizuna

NT1 jokoa
NT2 ausazko jokoa  
NT2 joko automatikoa  
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NT2 joko-establezimendua  
NT1 kirola

NT2 ehiza  
NT2 kirol profesionala  
NT2 kirol-arrantza  
NT2 kirol-erakundea  
NT2 kirol-ikuskizuna  

NT3 olinpiar jokoak  
NT2 kirol-instalazioa  

NT1 oporrak
NT2 oporrak txandakatzea  

NT1 turismoa
NT2 atzerritarren turismoa  
NT2 bidaia

NT3 bidaiaria
NT2 bidaia-agentzia  
NT2 erlijio-turismoa  
NT2 gastronomiaren industria  

NT3 sukaldaritzako lanbidea  
NT2 kanpina
NT2 landa-turismoa  
NT2 masa-turismoa  
NT2 ostalaritzaren industria  

NT3 ostalaritzako lanbidea  
NT2 turismo-azpiegitura  
NT2 turismo-politika  

NT3 turismoko estatistika
NT2 turismoko lanbidea  
NT2 turismoko trukea

RT bigarren egoitza  
RT garapen pertsonala  
RT kulturaren zabalkundea  
RT ludoteka  

aisiarako eremua  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF jolas-parkea  

haur-parkea
haur-jolastokia
parke tematikoa

BT1 aisia  
NT1 parke zoologikoa  

aisiaren gizartea  

USE aisia (2826)

aisiaren politika  

USE aisia (2826)

AISS  

USE Gizarte Segurantzaren 
Nazioarteko Elkartea (7626)  

aita

USE ahaidetasuna (2806)  

aita ezkongabea  

USE guraso ezkongabea (2806)  

aitorpen fiskala  

USE zerga-aitorpena (2446)  

aitorpena, errentaren·—

USE zerga-aitorpena (2446)  

aitorpena, inbertsio-·—

USE inbertsioei buruzko arauak 
(2426)

aitorpena, ondarearen·—

USE zerga-aitorpena (2446)  

aitorpena, seme-alaben·—

USE seme-alabatasuna (2806)

Ajman  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

akabera, metalen·—

USE metalen estaldura (6816)  

akademia militarra  

USE prestakuntza militarra (0821) 

akademikoa, titulu·—

USE ikasketa-titulua (3216)

akain-belarra  
MT 6006 landare-produktuak
UF errizino-hazia
BT1 olio-landarea  

akats medikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixoen eskubideak 

BT2 medikuntza-zuzenbidea 
BT3 osasun-sistemaren 

antolaketa 
BT4 osasun-politika  

RT erantzukizuna  
RT lanbide-sekretua  

akatsa, egokitasun-·—

USE produktu akastuna (2026)  

akatsa, ezkutuko·—

USE produktu akastuna (2026)  

akatsa, sortzetiko·—

USE sortzetiko gaixotasuna (2841)  

akatsengatiko erantzukizuna, 
ezkutuko·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

akerra

USE ahuntz-azienda (5626)  

aketza

USE txerri-azienda (5626)  

Akitania  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak

BT1 Frantziako eskualdeak  

AKOB herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Afrika Erdiko Errepublika  
NT1 Angola
NT1 Antigua eta Barbuda  
NT1 Bahamak
NT1 Barbados
NT1 Belize  
NT1 Benin
NT1 Boli Kosta  
NT1 Botswana
NT1 Burkina Faso
NT1 Burundi
NT1 Cabo Verde
NT1 Cook uharteak  
NT1 Djibuti
NT1 Dominika
NT1 Dominikar Errepublika  
NT1 Ekialdeko Timor  
NT1 Ekuatore Ginea  
NT1 Eritrea  
NT1 Etiopia
NT1 Fiji
NT1 Gabon
NT1 Gambia  
NT1 Ghana
NT1 Ginea
NT1 Ginea Bissau  
NT1 Grenada  
NT1 Guyana  
NT1 Haiti  
NT1 Hegoafrika
NT1 Jamaika  
NT1 Kamerun
NT1 Kenia
NT1 Kiribati
NT1 Komoreak  
NT1 Kongo
NT1 Kongoko Errepublika 

Demokratikoa
NT1 Kuba
NT1 Lesotho
NT1 Liberia  
NT1 Madagaskar  
NT1 Malawi  
NT1 Mali
NT1 Marshall uharteak  
NT1 Mauritania  
NT1 Maurizio  
NT1 Mikronesiako Estatu Federatuak 
NT1 Mozambike
NT1 Namibia
NT1 Nauru
NT1 Niger
NT1 Nigeria
NT1 Niue
NT1 Palau
NT1 Papua Ginea Berria  
NT1 Ruanda
NT1 Saint Kitts eta Nevis  
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NT1 Saint Vincent eta Grenadinak  
NT1 Salomon uharteak
NT1 Samoa  
NT1 Santa Luzia  
NT1 Sao Tome eta Principe  
NT1 Senegal
NT1 Seychelleak  
NT1 Sierra Leona  
NT1 Somalia  
NT1 Sudan
NT1 Surinam
NT1 Swazilandia  
NT1 Tanzania
NT1 Togo
NT1 Tonga
NT1 Trinidad eta Tobago  
NT1 Tuvalu  
NT1 Txad
NT1 Uganda
NT1 Vanuatu
NT1 Zambia  
NT1 Zimbawe  
RT Azukrearen Protokoloa  
RT Cotonouko akordioa [V4.2]  
RT Lomeko Hitzarmena  

AKOB-EE Aholku Biltzarra  

USE AKOB-EE Biltzar Parekatua 
(1016)

AKOB-EE batzorde parekatua  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 AKOB-EE erakundea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

AKOB-EE Biltzar Parekatua  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF AKOB-EE Aholku Biltzarra  
BT1 AKOB-EE erakundea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

AKOB-EE Enbaxadoreen 
Batzordea  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 AKOB-EE erakundea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

AKOB-EE erakundea  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE organo mistoa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

NT1 AKOB-EE batzorde parekatua  
NT1 AKOB-EE Biltzar Parekatua
NT1 AKOB-EE Enbaxadoreen 

Batzordea  
NT1 AKOB-EE Ministroen 

Kontseilua

AKOB-EE hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE elkartze-akordioa 

BT2 EE akordioa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  
NT1 Arushako Hitzarmena  
NT1 Lomeko Hitzarmena  

NT2 Lomeko I. Hitzarmena
NT2 Lomeko II. Hitzarmena  
NT2 Lomeko III. Hitzarmena
NT2 Lomeko IV. Hitzarmena  
NT2 Stabex  
NT2 Sysmin  

NT1 Yaundeko Hitzarmena
RT nazioarteko konbentzioa  

AKOB-EE Kontseilua  

USE AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua (1016)  

AKOB-EE Ministroen Kontseilua  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF AKOB-EE Kontseilua

AKOB-EEE Kontseilua
BT1 AKOB-EE erakundea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

AKOB-EEE Kontseilua  

USE AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua (1016)  

akordio baten behin-behineko 
aplikazioa, EE·—

USE EE behin-behineko akordioa 
(1016)

akordio baten berrespena  
SN Estatuak akordio bat onestea, 

akordio horretan ageri diren 
nazioarteko konpromisoak bere 
gain hartuz.  

MT 0806 nazioarteko politika
UF akordioa egitea  

ituna egitea
akordioa ixtea
ituna ixtea  
ituna berrestea  

BT1 nazioarteko akordioa  
RT berresteko ahalmena  

akordio baten finantza-konpentsazioa 

USE akordio baten kontraordaina 
(0806)

akordio baten finantza-kontraordaina  

USE akordio baten kontraordaina 
(0806)

akordio baten kontraordaina  
MT 0806 nazioarteko politika
UF akordio baten finantza-

konpentsazioa

akordio baten finantza-
kontraordaina

BT1 nazioarteko akordioa  
RT arrantza-akordioa  

akordio baten luzapena  
MT 0806 nazioarteko politika
UF itun baten luzapena  

akordioa berriztatzea  
ituna berriztatzea

BT1 nazioarteko akordioa  

akordio baten negoziazioa  

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

akordio baten negoziazioa, 
Erkidegoaren·—

USE EE akordio baten negoziazioa 
(1016)

akordio bati atxikitzea  
SN Egintza honen bidez, estatuek 

edo nazioarteko erakundeek bat 
egin dezakete beste batzuek 
aurretik sinatutako akordioekin. 

MT 0806 nazioarteko politika
UF hitzarmen bati atxikitzea  

itun bati atxikitzea  
konbentzio bati atxikitzea  

BT1 nazioarteko akordioa  
RT EE kanpo-eskumenak  
RT Europar Batasunaren 

nazioarteko eginkizuna  

akordio bertikala  

USE entente bertikala (4031)

akordio ekonomikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  
RT lankidetza ekonomikoa  
RT politika ekonomikoa  

akordio ez-zilegia  

USE entente ez-zilegia (4031)  

akordio horizontala  

USE entente horizontala (4031)  

akordio kolektiboa  

USE hitzarmen kolektiboa (4426)  

Akordio Militarra, Australia, Zeelanda 
Berria eta Ameriketako Estatu Batuen 
arteko Segurtasun·—

USE ANZUS 
(7621)

akordio mistoa  
SN Gainerako herrialdeekin edo 

nazioarteko erakundeekin 
sinatzen diren akordio edo 
hitzarmenetarako erabiliko da, 
baldin eta Erkidegoa bera eta 
estatu kide bat edo gehiago 
partaide badira.  
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MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE akordioa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

akordio monetarioa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 harreman monetarioak  
NT1 Europako Diru Akordioa  
RT Bretton Woods-eko akordioa  
RT konpentsazio-akordioa  
RT nazioarteko akordioa  

Akordio Nagusia, Merkataritzari eta 
Aduanako Tarifei buruzko·—

USE GATT
(2021)

akordio sektoriala  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 merkataritzako harremanak  

Akordio Soziala  
SN Europako Erkidegoa eratzeko 

Itunak, Amsterdango Ituna dela 
bide, barruan hartu du Akordio 
Soziala. Aukera-berdintasunari 
eta gizarte-bazterketaren 
aurkako borrokari buruzko 
xedapenak indartu egin dira.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizarte-protokoloa  
BT1 Europako gizarte-politika 

BT2 gizarte-politika  
RT gizarte-bazterketa  
RT tratu-berdintasuna  

akordioa , Cotonouko ·—

USE Cotonouko akordioa [V4.2] 
(1016)

akordioa aldatzea  

USE akordioaren berrikuspena 
(0806)

akordioa berriztatzea  

USE akordio baten luzapena (0806) 

akordioa egitea  

USE akordio baten berrespena 
(0806)

akordioa ixtea  

USE akordio baten berrespena 
(0806)

akordioa, ADNR·—

USE ADN akordioa (4821)

akordioa, alde askoren arteko·—

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

akordioa, alde biko zerga-·—

USE zerga-hitzarmena (2446)  

Akordioa, Arma Estrategikoak 
Mugatzeko·—

USE SALT akordioa (0816)

akordioa, automugaketarako·—

USE mugaketarako akordioa (2021) 

akordioa, autonomia-erkidegoen 
arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

akordioa, banaketa esklusiborako·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

akordioa, banaketa selektiborako·—

USE banaketa selektiboa (4031)

akordioa, banaketarako·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

akordioa, Cartagenako·—

USE Andeetako Taldea (7616)

akordioa, clearing·—

USE konpentsazio-akordioa (2406) 

akordioa, ekoizleen arteko·—

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

akordioa, elkarrekiko kreditu-·—

USE swap akordioa (2406)  

akordioa, enpresen arteko·—

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

akordioa, erosketa esklusiborako·—

USE erosketa esklusiboa (4031)

akordioa, Estatuaren eta autonomia-
erkidegoen arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

akordioa, gobernu arteko·—

USE nazioarteko akordioa (0806)  

akordioa, kultur·—

USE kultur lankidetza (0811)

akordioa, librekanbiorako·—

USE merkataritza askerako 
akordioa (2021)  

akordioa, MBFR·—

USE indarren txikipena (0816)  

akordioa, mundu-·—

USE nazioarteko akordioa (0806)  

akordioa, nazioarteko zerga-·—

USE zerga-hitzarmena (2446)  

akordioa, oinarri-produktuei 
buruzko·—

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

akordioa, ordainketa-·—

USE konpentsazio-akordioa (2406) 

akordioa, produktuei buruzko·—

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

akordioa, TIR·—

USE nazioarteko errepide-garraioa 
(4816)

akordioa, truke-·—

USE swap akordioa (2406)  

akordioa, zerga-·—

USE zerga-hitzarmena (2446)  

akordioak, erabakiak eta praktika 
itunduak  

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

akordioaren berrikuspena
MT 0806 nazioarteko politika
UF akordioa aldatzea  

ituna aldatzea  
ituna berrikustea

BT1 nazioarteko akordioa  
RT EE Itunen berrikuspena  

akordioaren protokoloa  

USE itun baten protokoloa (0806)

akordioaren salaketa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  

akrazia

USE anarkismoa (0406)

akrilikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

akrilikoa, zuntz·—

USE ehunki sintetikoa (6841)

akronimoen hiztegia  

USE laburduren hiztegia (3221)  

akta pontifikala  
MT 3221 dokumentazioa
UF bulda pontifikala  

entziklika  
BT1 agiria  

akta, atxikipen-·—

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)
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akta, bilkurako·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

akta, hauteskunde-·—

USE boto-zenbaketa (0416)  

akta, hautetsiak aldarrikatzeko·—

USE boto-zenbaketa (0416)  

aktaren zabalkundea, bilkurako·—

USE bilkuren publizitatea (1006)  

aktibo likidoa  

USE cash-flow-a (4026)  

aktibo zirkulatzailea  
SN Finantza-aktibo baliagarrien, 

zordunen eta izakinen batura da. 
"Kapital zirkulatzaile" ere esaten 
zaio.  

MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kapital zirkulatzailea  
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea

aktiboa, bizitza·—

USE lan-bizitza (4421)  

aktiboa, enpresaren·—

USE enpresaren tamaina (4011)  

aktiboa, landa-biztanleria·—

USE nekazaritzako biztanleria 
aktiboa (5616)  

aktiboan sartzea, bizitza·—

USE laneratzea (4406)  

aktiboaren araubidea, hobekuntza·—

USE hobekuntza aktiboa (2011)  

aktiboko trafikoa, hobekuntza·—

USE hobekuntza aktiboa (2011)  

aktiborako eskubidea, sufragio·—

USE boto-eskubidea (1236)

aktinioa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

aktorea

USE arte-lanbidea (2831)  

akueduktua  

USE fabrika-obra (4806)  

akuiferoa  

USE lurpeko ura (5211)  

akuikultura  
MT 5641 arrantza
UF itsaskigintza
NT1 akuikulturako ekoizpena  
NT1 arrain-hazkuntza  

NT1 molusku-hazkuntza
NT1 oskoldunen hazkuntza  
RT abere-hazkuntza  
RT eguzki-aplikazioa  
RT Mediterraneoko programa 

integratuak  

akuikulturako ekoizpena  
MT 5641 arrantza
BT1 akuikultura  

akulturazioa  
SN Giza talde batek beste baten 

kultur elementuak hartu eta bere 
egitea.  

MT 2831 kultura eta erlijioa
UF kultur integrazioa  
BT1 kultura  

akupuntorea  

USE ordezko medikuntzako 
lanbidea (2841)

akupuntura  

USE medikuntza naturala (2841)  

akura

USE alogera (2031)  

akusatua

USE akusazioa (1221)  

akusatuaren eskubideak  

USE defentsaren eskubideak (1221) 

akusazio pribatua  

USE akusazioa (1221)  

akusazioa  
MT 1221 justizia
UF akusazio pribatua  

akusatua
BT1 zigor-prozedura

BT2 prozedura judiziala  

akusazioa, fiskalaren·—

USE fiskaltzaren esku-hartzea 
(1221)

akustika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  

akustikoa, asaldu·—

USE zarata (5216)

akzesio-eskubidea  

USE jabetza eskuratzea (1211)  

akzio judiziala  
MT 1221 justizia
UF kausa judiziala  

auzialdia  
auzia  
errekurtso judiziala  

jurisdikzio-errekurtsoa  
NT1 Administrazioarekiko auzi-

errekurtsoa
NT2 Administrazioaren 

erantzukizunagatiko 
errekurtsoa

NT2 deuseztatzeko errekurtsoa  
NT1 akzio penala  

NT2 erantzukizun zibilagatiko 
akzioa  

NT2 fiskaltzaren esku-hartzea  
NT1 akzio zibila  

NT2 erantzukizunagatiko akzioa  
NT1 Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa
NT2 EE deuseztapen-errekurtsoa  
NT2 EE erantzukizunagatiko 

errekurtsoa
NT2 EE judizio aurreko erabakia 

eskatzea  
NT2 ez-betetzearen aurkako 

errekurtsoa
NT2 ez-egitearen aurkako 

errekurtsoa
NT2 langileen errekurtsoa  
NT2 norbanakoen errekurtsoa  

akzio judiziala baliatzeko eskubidea  

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

akzio judizialari ekiteko eskubidea  

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

akzio penala  
MT 1221 justizia
UF zigor-arloko akzioa  

demanda penala  
BT1 akzio judiziala  
NT1 erantzukizun zibilagatiko akzioa 
NT1 fiskaltzaren esku-hartzea  
RT erantzukizun kriminala  
RT zigor-zuzenbidea  

akzio zibila  
MT 1221 justizia
UF arlo zibileko akzioa  

demanda zibila
BT1 akzio judiziala  
NT1 erantzukizunagatiko akzioa  

akzio-sozietatea  

USE kapital-sozietatea (4016)  

akzioa, arau-hausteagatiko 
Erkidegoaren·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

akzioa, arlo zibileko·—

USE akzio zibila (1221)  

akzioa, auzitegiko·—

USE eginbide judiziala (1221)  
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akzioa, finantza-·—

USE errenta aldakorreko balorea 
(2421)

akzioa, kalte-galerengatiko·—

USE erantzukizunagatiko akzioa 
(1221)

akzioa, zigor-arloko·—

USE akzio penala (1221)  

akzioduna  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 bazkidea 

BT2 enpresaren egitura  
RT bazkideen babesa  
RT errenta aldakorreko balorea  
RT kapital-sozietatea

akzioduna, komanditako sozietate·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

akzioduna, sozietate·—

USE kapital-sozietatea (4016)  

akzioduna, sozietate komanditario·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

akzisa

USE zerga berezia (2446)  

Al Fujaira  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

ala

USE gabarra (4821)  

ALABA  

USE Europako armamentu-politika 
(0821)

alabak zaintzeko eskubidea, seme-·—

USE zaintza-eskubidea (2806)  

alabak, ardurapeko seme-·—

USE familia-zama (2806)  

alabatasuna, adopziozko seme-·—

USE adopzioa (2806)  

alabatasuna, ezkontzaz kanpoko seme-
·—

USE seme-alabatasuna (2806)

alabatasuna, ezkontzazko seme-·—

USE seme-alabatasuna (2806)

alaben aitorpena, seme-·—

USE seme-alabatasuna (2806)

alabengatiko familia-puntuak, seme-
·—

USE familia-prestazioa (2836)  

alabengatiko familia-sorospena, seme-
·—

USE familia-prestazioa (2836)  

ALADI  

USE Latinoamerikako 
Integraziorako Elkartea 
(7616)

ALADIko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Argentina
NT1 Bolivia  
NT1 Brasil
NT1 Ekuador
NT1 Kolonbia
NT1 Kuba
NT1 Mexiko
NT1 Paraguai
NT1 Peru  
NT1 Txile  
NT1 Uruguai
NT1 Venezuela  
RT Latinoamerikako Integraziorako 

Elkartea  

alanbrea  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF burdin haria  

trefilaketako produktua  
trefilaketa  

BT1 laua ez den produktua 
BT2 materialen teknologia  

Åland  

USE Aaland uharteak (7211)

alarguna, emakume·—

USE pertsona alarguna (2806)  

alarguna, gerrako·—

USE pertsona alarguna (2806)  

alarguna, gizon·—

USE pertsona alarguna (2806)  

alarguntasun-pentsioa  

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

alarguntasuna  

USE pertsona alarguna (2806)  

alarma-egoera  

USE larrialdi-egoera (0431)  

albaitaria  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-arloko lanbidea

albaitaritza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-osasuna  

RT albaitaritzako ikuskapena  
RT albaitaritzako legeria  
RT albaitaritzako produktua  

albaitaritza-arloko arauak  

USE albaitaritzako legeria (5606)  

albaitaritzako arautegia  

USE albaitaritzako legeria (5606)  

albaitaritzako ikuskapena  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF albaitaritzako kontrola  
BT1 albaitaritzako legeria 

BT2 nekazaritza-politika  
RT albaitaritza  
RT haragiaren industria  
RT osasunerako arriskua  

albaitaritzako kontrola  

USE albaitaritzako ikuskapena 
(5606)

albaitaritzako legeria  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF albaitaritzako arautegia  

albaitaritza-arloko arauak  
BT1 nekazaritza-politika  
NT1 albaitaritzako ikuskapena  
RT albaitaritza  
RT animalia-gaixotasuna  
RT janariei buruzko legeria  
RT oztopo teknikoa  

albaitaritzako produktua  
MT 2841 osasuna
BT1 farmazia-industria  
NT1 albaitaritzako sendagaia  
RT albaitaritza  

albaitaritzako sendagaia  
MT 2841 osasuna
BT1 albaitaritzako produktua 

BT2 farmazia-industria  

Albania
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

alberjinia  

USE fruitu-barazkia (6006)  

albiste-agentzia  

USE prentsa-agentzia (3226)  

albumina  

USE produktu proteikoa (6016)  

albumina, arrautza-·—

USE animalia-proteina (6016)

albumina, esne-·—

USE esnearen proteina (6016)
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aldaketa soziala  

USE gizarte-aldaketa (2826)  

aldaketa teknologikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF aurrerapen teknikora moldatzea 

garapen teknologikoa  
aurrerapen teknikoa  

BT1 teknologia
RT berrikuntza
RT enpleguaren birmoldaketa  
RT industria-iraultza
RT industriaren berrantolaketa  
RT iraizpena  
RT lanbide-birmoldaketa  
RT langabezia teknologikoa  

aldaketa, araubide ekonomikoaren·—

USE erreforma ekonomikoa (1621) 

aldaketa, industriaren·—

USE industriaren berregituraketa 
(6806)

aldaketa, labore-·—

USE labore-txandaketa (5621)  

aldakorra, ordutegi·—

USE ordutegi malgua (4416)  

aldakorreko jesapena, korritu·—

USE jesapena (2416)

aldakuntza, klimaren·—

USE klima-aldaketa (5211)  

aldakuntza, prezioen·—

USE prezioen gorabeherak (2451)  

aldarrikatzeko akta, hautetsiak·—

USE boto-zenbaketa (0416)  

aldatua, proposamen·—

USE EE proposamena (1011)

aldatutako organismoa, genetikoki·—

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

aldatzea, akordioa·—

USE akordioaren berrikuspena 
(0806)

aldatzea, ituna·—

USE akordioaren berrikuspena 
(0806)

aldatzeko proposamena  

USE aurrekontu-aldaketa (2441)

alde anitzeko akordioa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF alde askoren arteko akordioa  

alde anitzeko ituna  
BT1 nazioarteko akordioa  

Alde Anitzeko Erakundea, Inbertsioak 
Bermatzeko·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

alde anitzeko harremanak  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
RT alde anitzeko laguntza  
RT nazioarteko lankidetza  

alde anitzeko ituna  

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

alde anitzeko konbentzioa  

USE nazioarteko konbentzioa 
(0806)

alde anitzeko laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT alde anitzeko harremanak  

alde anitzeko zaintza  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EDB politiken koordinazioa 

BT2 Ekonomia eta Diru Batasuna 
BT3 Europar Batasuna  

alde askoren arteko akordioa  

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

alde atzeratua  

USE eskualde behartsua (1616)

alde behartsua  

USE eskualde behartsua (1616)

alde biko akordioa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  
RT arrantza-akordioa  

alde biko harremanak  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
RT alde biko laguntza  
RT nazioarteko lankidetza  

alde biko kontingentea  

USE garraio-kuota (4806)  

alde biko laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT alde biko harremanak  

alde biko zerga-akordioa  

USE zerga-hitzarmena (2446)  

alde desmilitarizatua  
SN Indarrak kokatu edo elkartzea 

eta edozein instalazio militar 
mantendu edo ezartzea 

debekaturik dagoen aldea. Ez 
nahasi "bake-zona" 
terminoarekin.  

MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  

alde desnuklearizatua  

USE desnuklearizazioa (0816)  

alde kutsatua  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF eremu kutsatua  

eskualde kutsatua  
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT industriagunea  

alde sentikorra  
SN Bereziki hauskorra den habitat 

naturalen bat zaintzeko 
berariazko neurrien babespean 
dagoen eremua.

MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF eremu natural sentikorra  

eremu sentikorra  
eremu ekologiko sentikorra  

BT1 ingurumenaren degradazioa  

aldea, basamortu-·—

USE basamortua (5211)

aldea, desabantaila bereziak dituen·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

aldea, ezbeharrak jotako·—

USE hondamendi-eremua (5216)

aldea, garapen-·—

USE garapen-eskualdea (1616)

aldea, husteko arriskua duen·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

aldea, industria kokatzeko 
lehentasunezko·—

USE zona franko industriala 
(6806)

aldea, landa-·—

USE landa-eskualdea (1616)  

aldea, lehentasunezko·—

USE lehentasunezko eskualdea 
(1616)

aldea, metropoli-·—

USE metropolia (2846)  

aldea, nekazari-·—

USE nekazaritza-eskualdea (1616)  

aldea, nekazaritza-·—

USE nekazaritza-eskualdea (1616)  
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aldea, Panamako kanaleko·—

USE Panamako kanala (4821)

aldea, Suezko kanaleko·—

USE Suezko kanala (4821)  

aldea, turismo-·—

USE turismo-eskualdea (1616)

aldeak jendez hustea, landa-·—

USE landa-migrazioa (2811)  

Aldeaniztuna, Merkataritzari buruzko 
Negoziazio·—

USE aduana-zergen negoziazioa 
(2011)

aldeetako exodoa, landa-·—

USE landa-migrazioa (2811)  

aldehidoa  

USE alkohol kimikoa (6811)

aldeko ekintza-plana, 
kontsumitzaileen·—

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

aldeko irizpena  

USE irizpena (0426)  

aldeko mugimendua, bakearen·—

USE bakezaletasuna (0431)  

aldeko mugimendua, Europa 
batuaren·—

USE europar mugimendua (0811) 

aldeko sentsibilizazioa, 
ingurumenaren·—

USE ingurumen-hezkuntza (5206) 

aldeko taldea, giza eskubideen·—

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

alderaketa  

USE konparaziozko analisia (6416) 

alderdi anitzeko sistema  

USE alderdi-aniztasuna (0406)  

alderdi autonomista  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi nazionalista 

BT2 alderdi politikoa  

alderdi bakarra  

USE alderdi bakarreko erregimena 
(0406)

alderdi bakarreko erregimena  
SN Alderdi bakarra egotea, edo bat 

izan ezik alderdi guztiak 
debekaturik egotea.  

MT 0406 esparru politikoa
UF alderdi bakarra  

alderdi bakarreko sistema  
BT1 erregimen politikoa  

alderdi bakarreko sistema  

USE alderdi bakarreko erregimena 
(0406)

alderdi bat debekatzea  

USE alderdi baten eraketa (0411)  

alderdi baten desegitea  

USE alderdi baten eraketa (0411)  

alderdi baten eraketa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF alderdi baten sorrera  

alderdi baten desegitea  
alderdi baten fundazioa  
alderdi baten eraketa-programa  
alderdi bat debekatzea  

BT1 alderdien antolaketa  

alderdi baten eraketa-programa  

USE alderdi baten eraketa (0411)  

alderdi baten fundazioa  

USE alderdi baten eraketa (0411)  

alderdi baten kongresua  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdien antolaketa  
RT kongresuko akta

alderdi baten sorrera  

USE alderdi baten eraketa (0411)  

alderdi baten zatiketa  

USE zatiketa politikoa (0411)  

alderdi berdea  

USE alderdi ekologista (0411)  

alderdi demokrata  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  

alderdi ekologista  
MT 0411 alderdi politikoa
UF berdeen alderdia  

alderdi berdea  
BT1 alderdi politikoa  
RT ekologismoa
RT mugimendu ekologista

alderdi ekonomikoa  

USE baldintza ekonomikoa (1611)  

alderdi erradikala  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  

alderdi erregionalista  
SN Eskualde baten interesak 

defendatzen dituen alderdia.  

MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT erregionalismoa  

alderdi errepublikanoa  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  

alderdi europarra  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT europar mugimendua

alderdi giltzarria  
SN Kontrako jarrerak dituzten indar 

politikoekin itun edo koalizioak 
txandaka egiten dituen alderdi 
politikoa.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 gutxiengo politikoa 
BT2 politika  

alderdi interesduna  

USE legebidezko interesa (1221)  

alderdi juridikoa  

USE legeria (1206)  

alderdi komunista  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT komunismoa
RT Langileen Nazioarteko Elkartea 

alderdi kontserbadorea  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT kontserbatismoa

alderdi kristau-demokrata  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  

alderdi laborista  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT Langileen Nazioarteko Elkartea 

alderdi liberala  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT liberalismoa  

alderdi monarkikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  

alderdi nazionalista  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
NT1 alderdi autonomista  
RT nazionalismoa  

alderdi politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF elkarte politikoa  

antolakunde politikoa  
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NT1 alderdi demokrata  
NT1 alderdi ekologista  
NT1 alderdi erradikala  
NT1 alderdi erregionalista  
NT1 alderdi errepublikanoa  
NT1 alderdi europarra  
NT1 alderdi komunista  
NT1 alderdi kontserbadorea  
NT1 alderdi kristau-demokrata  
NT1 alderdi laborista  
NT1 alderdi liberala  
NT1 alderdi monarkikoa  
NT1 alderdi nazionalista  

NT2 alderdi autonomista  
NT1 alderdi sozialdemokrata  
NT1 alderdi sozialista  
NT1 muturreko alderdia  
NT1 parlamentuz kanpoko alderdia  
RT gehiengo politikoa  
RT hauteskunde-aliantza  
RT ideologia politikoa  
RT oposizio politikoa  
RT Parlamentuko taldea  

alderdi soziala, barneko 
merkatuaren·—

USE herritarren Europa (1016)  

alderdi sozialdemokrata  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT sozialdemokrazia  

alderdi sozialista  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT Langileen Nazioarteko Elkartea 
RT sozialismoa  

alderdi sozioekonomikoa  

USE baldintza sozioekonomikoa 
(2821)

alderdi-aniztasuna  
MT 0406 esparru politikoa
UF alderdi anitzeko sistema  
BT1 erregimen politikoa  

alderdia, berdeen·—

USE alderdi ekologista (0411)  

alderdia, gizarte-·—

USE gizarte-egoera (2821)  

alderdia, oinezkoentzako·—

USE oinezkoen gunea (2846)  

alderdien antolaketa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF alderdien barne-demokrazia  

alderdien barne-diziplina  
alderdien joera oligarkikoak  

NT1 afiliazio politikoa  
NT1 alderdi baten eraketa  

NT1 alderdi baten kongresua  
NT1 alderdien finantzaketa  
NT1 batzorde betearazlea  
NT1 klub politikoa  
NT1 militante politikoa  
NT1 programa politikoa  
NT1 zatiketa politikoa  
RT erakunde-jarduna  

alderdien barne-demokrazia  

USE alderdien antolaketa (0411)

alderdien barne-diziplina  

USE alderdien antolaketa (0411)

alderdien finantzaketa  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdien antolaketa  
RT hauteskunde-finantzaketa  
RT hauteskunde-gastuak  

alderdien joera oligarkikoak  

USE alderdien antolaketa (0411)

alderdien legez aurkako finantzaketa  

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

alderdikidea  

USE militante politikoa (0411)  

alderrai ibiltzea  

USE etxerik gabeko pertsona (2826) 

aldez aurreko jarduketak  

USE ikerketa judiziala (1221)  

aldez aurreko ordainketa  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF funts-aurrerakina  

konturako ordainketa  
BT1 ordainketa

BT2 kontabilitate-kudeaketa  

aldi baterako agentea, EE·—

USE EE agentea (1006)  

aldi baterako elkartea, enpresen·—

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

aldi baterako enplegua  

USE aldi baterako lana (4406)  

aldi baterako enpleguko agentzia  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lan-merkatua  
RT aldi baterako lana  

aldi baterako enpresa-elkartea  
SN Proiektu jakin bat egiteko aldi 

baterako elkartutako enpresak. 
Ez nahasi "enpresa erkidea", 
"ekonomia-intereseko taldea" 
eta "ekonomia mistoko 
sozietatea" deskriptoreekin.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF partaidetzako enpresa-elkartea  

enpresen aldi baterako elkartea  
baterako enpresa  
joint venture-a  

BT1 sozietatea  
RT ententea  
RT kontzentrazioen kontrola  

aldi baterako esportazioa  

USE aldi baterako onarpena (2011) 

aldi baterako inportazioa  

USE aldi baterako onarpena (2011) 

aldi baterako kontratazioa  

USE aldi baterako lana (4406)  

aldi baterako lana  
SN Kontratuzko harremanen edo 

lan-prestazioaren forma, ez 
mugagabea baizik eta aldi jakin 
baterako dena.  

MT 4406 enplegua
UF aldi baterako kontratazioa  

bitarteko kontratua  
behin-behineko enplegua  
bitarteko enplegua  
aldi baterako enplegua  
behin-behineko lana  
bitarteko lana  

BT1 lan atipikoa 
BT2 enpleguaren egitura  

RT aldi baterako enpleguko agentzia 
RT enpleguaren segurtasuna  
RT lan-kontratua  

aldi baterako onarpena  
SN Aduana-araubide honetan 

salgaiak aduana-eskubiderik 
ordaindu gabe inportatu daitezke 
aldi jakin baterako, gero berriro 
esportatzeko.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF aldi baterako esportazioa  
aldi baterako inportazioa  

BT1 aduana-araubide etenarazlea 
BT2 Erkidegoaren aduana-

araubidea  
RT berresportazioa  

aldi bereko indar-murriztapen 
orekatuak  

USE indarren txikipena (0816)  

aldibereko interpretazioa  

USE interpretazioa (3231)  

aldiria

USE hiri inguruko aldea (2846)

aldizkako argitalpena  

USE aldizkaria (3221)  
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aldizkako langilea  

USE sasoikako langilea (4411)  

aldizkari ofiziala  
MT 3221 dokumentazioa
UF Estatuko Aldizkari Ofiziala  
BT1 agiri ofiziala 

BT2 agiria  
RT legearen argitalpena  

Aldizkari Ofiziala, EE·—

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221)  

Aldizkari Ofiziala, Estatuko·—

USE aldizkari ofiziala (3221)  

Aldizkari Ofiziala, Europar 
Batasunaren·—

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221) 

Aldizkari Ofiziala, Parlamentuaren·—

USE parlamentu-agiria (3221)  

aldizkaria  
MT 3221 dokumentazioa
UF aldizkako argitalpena  
BT1 agiria  

aldizkaria, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren argitalpena 
(3221)

aleazio oroimenduna  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF forma-oroimendun materiala
BT1 material aurreratua  

aleazio supereroalea  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 material aurreratua  

aleazio-altzairua

USE altzairua (6816)  

aleazioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF brontzea

letoia  
BT1 metala  

aleko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
RT txikizkako salmenta  

alemandunak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

Alemania
SN Erabili Alemaniako EFrako 

Bigarren Mundu Gerraren 
amaieratik eta Alemania osorako 
1990eko urriaren 3tik, egun 
horretan batu baitziren.  

MT 7236 geografia politikoa
UF Alemania Federala  

Mendebaldeko Alemania  
Alemania EF  
Alemaniako Errepublika 
Federala
AEF

BT1 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

RT Alemaniako eskualdeak  
RT Alemaniaren batasuna  
RT Berlingo Estatutua  

Alemania ED  

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

Alemania EF  

USE Alemania (7206)  

Alemania Federala  

USE Alemania (7206)  

Alemania ohia, Ekialdeko·—

USE AED ohia (7211)

Alemania, Ekialdeko·—

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

Alemania, Mendebaldeko·—

USE Alemania (7206)  

Alemania, Sortaldeko·—

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

Alemaniako ED  

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

Alemaniako Errepublika Demokratiko 
ohia  

USE AED ohia (7211)

Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa  

SN 1990eko urriaren 3ra arte 
(Alemaniako batasunaren eguna) 
iraun zuen estatua izendatzeko 
erabiliko da soil-soilik. Ez 
nahasi "AED ohia" 
deskriptorearekin.

MT 7236 geografia politikoa
UF Ekialdeko Alemania  

Sortaldeko Alemania  
Alemaniako ED  
AED
Alemania ED  

BT1 Ekialdeko herrialdeak 
BT2 herrialde sozialista ohiak  

RT AED ohia
RT Alemaniaren batasuna  
RT Berlingo Estatutua  

Alemaniako Errepublika Federala  

USE Alemania (7206)  

Alemaniako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 AED ohia

NT2 Brandenburgo
NT2 Mecklenburgo-Mendebaldeko 

Pomerania
NT2 Saxonia
NT2 Saxonia-Anhalt
NT2 Turingia

NT1 Baden-Württemberg  
NT1 Bavaria
NT1 Berlin  
NT1 Bremen  
NT1 Hanburgo
NT1 Hesse  
NT1 Ipar Renania-Westfalia  
NT1 Renania-Palatinatua  
NT1 Sarre
NT1 Saxonia Beherea  
NT1 Schleswig-Holstein
RT Alemania  

alemaniar gutxiengoa, Belgikako·—

USE Belgikako alemaniar 
erkidegoa (7211)  

Alemaniaren batasuna  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF Alemaniaren bateratzea  
BT1 nazioarteko arazoa  
RT Alemania  
RT Alemaniako Errepublika 

Demokratikoa
RT bi Alemanien arteko harremanak 
RT nazio-batasuna  

Alemaniaren bateratzea  

USE Alemaniaren batasuna (0816) 

alemaniarra, brigada franko-·—

USE Europako Armada Taldea 
(7611)

alemaniarren arteko harremanak  

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

Alemanien arteko harremanak, 
Mendebaldeko eta Ekialdeko·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

Alentejo  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Portugalgo eskualdeak  

alergia
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasuna
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alerta-egoera  

USE larrialdi-egoera (0431)  

alfa partikulak  

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

alfabetatzea  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT analfabetismoa  
RT nahitaezko irakaskuntza  
RT oinarrizko hezkuntza  

alfer-lurra  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF lur landugabea

lur alferrak eta etzeak  
BT1 lurren erabilera  

alferrak eta etzeak, lur·—

USE alfer-lurra (5621)  

Alföld , Hego ·—

USE Hego Alföld [V4.2] (7211)  

Alföld , Ipar ·—

USE Ipar Alföld [V4.2] (7211)  

alfonbra  

USE tapizeria (6841)  

alga  
MT 5641 arrantza
BT1 landare urtarra 

BT2 arrantza-baliabidea  
RT gelatina  

Algarve  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Portugalgo eskualdeak  

alienatua, buru-·—

USE ezindu psikikoa (2826)  

Alimentarius, Codex·—

USE janariei buruzko araua (2841) 

Aljeria
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

alkohol etilikoa  

USE etanola (6606)  

alkohol kimikoa  
MT 6811 kimika
UF gantz-alkohola  

aldehidoa  
dietilen glikola  
etilen glikola  
glizerina  

BT1 konposatu kimikoa  
RT etanola  

RT metanola

alkohol metilikoa  

USE metanola (6606)  

alkohola  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholduna 

BT2 edaria  

alkohola detektatzeko proba  

USE errepideko segurtasuna (4806) 

alkohola erantsitako ardoa  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

alkohola, gantz-·—

USE alkohol kimikoa (6811)

alkoholezko erregaia  
MT 6606 energia-politika
UF alkoholezko motorra
BT1 ordezko erregaia 

BT2 energia-politika  

alkoholezko motorra  

USE alkoholezko erregaia (6606)  

alkoholikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

alkoholismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF alkoholismoaren aurkako 

borroka
BT1 gizarte-arazoa  
RT edari alkoholduna  
RT errepideko segurtasuna  
RT garraioaren segurtasuna  

alkoholismoaren aurkako borroka  

USE alkoholismoa (2826)

almanaka  

USE urtekaria (3221)  

almidoi industriala  

USE almidoia (6026)  

almidoia  
MT 6026 elikagaiak
UF almidoi industriala  

fekula
produktu almidoiduna
tapioka  

BT1 elikagai konplexua  

almidoiduna, produktu·—

USE almidoia (6026)  

aloger-enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
UF leasing enpresa  
BT1 enpresaren jarduera  

aloger-kontratua  

MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF errentamendu-kontratua  
BT1 higiezin-errentamendua  
NT1 aloger-kontratuaren iraunaldia  
NT1 berreskuratzeko eskubidea  
NT1 merkataritzako errentamendua
RT landa-errentamenduko kontratua 

aloger-kontratuaren iraunaldia  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF errentamendu-kontratuaren 

iraunaldia  
BT1 aloger-kontratua 

BT2 higiezin-errentamendua  

alogera
MT 2031 merkaturatzea
UF errentamendua

akura
errentamendu-prezioa  

BT1 merkataritzako egintza  
RT higiezin-errentamendua  
RT ibilgailuen alogera  

alogera, automobilen·—

USE ibilgailuen alogera (4811)  

alogera, etxebizitzen·—

USE higiezin-errentamendua (2846) 

alogera, higiezinen·—

USE higiezin-errentamendua (2846) 

alogera, prezio mugatuko·—

USE neurrizko alogera (2846)  

alogerei buruzko arauak  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF alogeren izozketa  
BT1 etxebizitza-zuzenbidea 

BT2 etxebizitza  

alogereko ama  
MT 2806 familia
UF sabelordekoa  
BT1 ugalketa artifiziala  

alogeren izozketa  

USE alogerei buruzko arauak 
(2846)

alokairu gabeko jarduera  
SN Ez nahasi "ordainik gabeko 

lana" terminoarekin.  
MT 4406 enplegua
UF alokairu gabeko langilea  
BT1 enpleguaren egitura  
RT lanbide lokabea  

alokairu gabeko langilea  

USE alokairu gabeko jarduera 
(4406)

alokairu mugikorra  

USE alokairuen eskala (4421)
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alokairu txikia  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 alokairua

BT2 lanaren ordainketa  
RT errenta txikia  

alokairu-berdintasuna  

USE ordainsari-berdintasuna 
(4421)

alokairu-desberdintasuna  

USE ordainsari-berdintasuna 
(4421)

alokairu-politika  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
NT1 alokairuaren finkapena  

NT2 alokairuen eskala  
NT2 alokairuen indexazioa  

NT1 alokairuen igoera  
NT1 alokairuen izozketa  
NT1 alokairuen txikipena  
NT1 etxeko lanarengatiko alokairua  
NT1 gutxieneko alokairua  
NT1 hileroko ordainketa  
NT1 ordainsari-berdintasuna  
RT errenta-politika
RT herstura-politika  

alokairu-prima  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF primaren finkapena  

haborokina
pizgarria  
aparteko ordainsaria  
prima
antzinatasun-prima  
primaren araubidea  
gainsoldata  

BT1 lanaren ordainketa  

alokairu-tarifa  

USE alokairuaren finkapena (4421)  

alokairu-zama  

USE alokairuen kostua (4026)

alokairua  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF lansaria

nomina
ordainsaria
soldata  

BT1 lanaren ordainketa  
NT1 alokairu txikia  
NT1 atxikipena  
NT1 etekinaren araberako alokairua  
NT1 ordukako alokairua  
RT alokairuen gaineko zerga  
RT alokairuen kostua  

RT alokairupekoa

alokairua, bermatutako·—

USE gutxieneko alokairua (4421)

alokairua, denbora-unitateko·—

USE ordukako alokairua (4421)  

alokairua, obra-unitateko·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

alokairuaren finkapena  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF ordainsarien doikuntza  

alokairuen doikuntza  
alokairu-tarifa  

BT1 alokairu-politika
NT1 alokairuen eskala  
NT1 alokairuen indexazioa  

alokairuen balioa handitzea  

USE alokairuen igoera (4421)  

alokairuen beherakada  

USE alokairuen txikipena (4421)

alokairuen doikuntza  

USE alokairuaren finkapena (4421) 

alokairuen enbargoa, soldata eta·—

USE ondasunen enbargoa (1221)  

alokairuen eskala  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF alokairuen eskala mugikorra  

alokairu mugikorra  
BT1 alokairuaren finkapena 

BT2 alokairu-politika

alokairuen eskala mugikorra  

USE alokairuen eskala (4421)

alokairuen gaineko zerga  
SN Enplegatzaileak ordaintzen du, 

sortutako alokairuen 
proportzioan.  

MT 2446 zerga-sistema
UF norberaren lanaren etekinen 

gaineko zerga  
BT1 errentaren gaineko zerga  
RT alokairua
RT atxikipena  

alokairuen igoera
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF soldaten igoera  

alokairuen balioa handitzea  
BT1 alokairu-politika
RT bizi-kostua  
RT erosteko ahalmena  
RT inflazioa  

alokairuen indexaketa  

USE alokairuen indexazioa (4421)  

alokairuen indexazioa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF alokairuen indexaketa  
BT1 alokairuaren finkapena 

BT2 alokairu-politika
RT prezioen indexazioa  

alokairuen izozketa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 alokairu-politika
RT prezioen izozketa  

alokairuen kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF alokairu-zama

laneskuaren kostua  
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT alokairua
RT gizarte-kotizazioa  

alokairuen kotizazioa  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

alokairuen malgutasuna  

USE lanaren malgutasuna (4411)  

alokairuen txikipena  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF alokairuen beherakada  
BT1 alokairu-politika
RT herstura-politika  
RT lan-denboraren murrizketa  

alokairuen ziozko gatazka  

USE lan-gatazka (4426)  

alokairupeko langilea  

USE alokairupekoa (4411)

alokairupeko nekazaria  

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

alokairupekoa  
SN Enplegu-emaile publiko edo 

pribatu batentzat lan egitearen 
truke soldata, alokairua, 
komisioa, eskupekoak, 
honenbestean ordaindutako 
alokairua edo gauzazko 
alokairua jasotzen duen 
pertsona. Lanbide-egoeraz 
aritzean erabiliko da; bestela, 
testuinguru zabalagoan, erabili 
"laneskua".  

MT 4411 lan-merkatua
UF alokairupeko langilea  
BT1 lanbide-kategoria  
RT alokairua
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alokairuz besteko errenta  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF zerbitzu-sariak  

mozkinetako partaidetza  
ehunekoa

BT1 lanaren ordainketa  
RT lanbide liberala  
RT lanbide lokabea  

alorra  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

alorra, nekazaritza-·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

alpapa
MT 6006 landare-produktuak
BT1 bazka-landarea  

Alpeak  

USE Alpeetako eskualdea (1616)

Alpeetako eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF Alpeak

Alpeetako mendigunea  
BT1 Europako eskualdea  

Alpeetako mendigunea  

USE Alpeetako eskualdea (1616)

alperra pasatzea  

USE lurraren prestaketa (5621)  

Alsazia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

alta, gizarte-segurantzako·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

alternadorea

USE makina elektrikoa (6826)

altura handiko arrantza  

USE itsas zabaleko arrantza (5641) 

Altxorra  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF diruzaintza  

Herri Altxorra  
BT1 herri-ogasuna
RT diru-jaulkipena  
RT Postaren finantza-zerbitzuak  

Altxorra, Herri·—

USE Altxorra (2436)  

Altxorraren bonua  
SN Altxorraren epe laburrerako 

zorra gauzatzen den modua.  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF Altxorraren ordaindukoa  

Altxorraren zor-agiria  
BT1 herri-zorra  
RT nazioarteko likidezia  

Altxorraren ordaindukoa  

USE Altxorraren bonua (2436)

Altxorraren zor-agiria  

USE Altxorraren bonua (2436)

altzairu berezia  

USE altzairu bereziak (6816)  

altzairu bereziak  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF altzairu berezia  
BT1 siderurgiako produktua 

BT2 industria siderurgikoa  

altzairu fina  

USE altzairua (6816)  

altzairu gordina  

USE altzairua (6816)  

altzairu herdoilgaitza  

USE altzairua (6816)  

altzairu ijeztua  

USE altzairua (6816)  

altzairu-fabrika  

USE industria siderurgikoa (6816)

altzairua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF aleazio-altzairua  

altzairu gordina  
eraikuntzarako altzairua  
altzairu fina  
altzairu herdoilgaitza  
altzairu ijeztua  

BT1 siderurgiako produktua 
BT2 industria siderurgikoa  

altzairua, aleazio-·—

USE altzairua (6816)  

altzairua, eraikuntzarako·—

USE altzairua (6816)  

altzairuaren industria  

USE industria siderurgikoa (6816)

altzairugintza

USE industria siderurgikoa (6816)

altzairugintza elektrikoa  

USE industria siderurgikoa (6816)

altzairutegia

USE industria siderurgikoa (6816)

altzaria, metalezko·—

USE metalezko altzariak (6816)  

altzarigintza  
MT 6836 zuraren industria
BT1 zuraren industria  

altzea

USE zerbidoa (5626)  

aluminioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Alytus [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

Alzheimerren gaixotasuna  

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

ama  

USE ahaidetasuna (2806)  

ama , zelula ·—

USE zelula ama [V4.2] (3606)  

ama ezkongabea  

USE guraso ezkongabea (2806)  

ama-eskola  

USE haurren zaintza (2826)  

ama-esnea  
MT 6026 elikagaiak
BT1 haurrentzako janaria 

BT2 elikagai konplexua  

ama-haurren babesa  
MT 2841 osasuna
UF amen babesa  

amatasunaren babesa  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT amatasuna  
RT familiaren babesa  

ama-hizkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF herri-hizkuntza
BT1 hizkuntzen irakaskuntza 

BT2 irakaskuntza orokorra  

amaiera, kontratuaren·—

USE kontratua (1211)

amaiera, prozesuaren·—

USE prozedura judiziala (1221)  
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amaierako salmenta, denboraldi-·—

USE salmenta deskontuduna (2031)

amatasun-lizentzia  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-baimena  

amatasun-sorospena  

USE amatasunagatiko prestazioa 
(2836)

amatasuna  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF haurdunaldia  

emakume haurduna  
erditzea  

BT1 jaiotza-tasa 
BT2 demografia

RT ama-haurren babesa  
RT ugalketa-osasuna  

amatasunagatiko prestazioa  
MT 2836 gizarte-babesa
UF jaiotzagatiko esleipena  

jaiotzagatiko prestazioa  
amatasun-sorospena  

BT1 gizarte-prestazioa 
BT2 gizarte-segurantza  

RT familia-politika  

amatasunaren babesa  

USE ama-haurren babesa (2841)

amateurra, kirol·—

USE kirola (2826)  

amateurra, kirolari·—

USE kirola (2826)  

amen babesa  

USE ama-haurren babesa (2841)

Amerika
MT 7216 Amerika
UF Amerikako herrialdea  

Amerika anglosaxoia  

USE Ipar Amerika (7216)  

Amerikako erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
NT1 Amerikako Estatuen Erakundea 

NT2 Giza Eskubideetarako 
Ameriketako Gortea  

NT1 Ameriketako Merkataritza 
Askeko Eremua  

NT1 Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa

NT1 Karibeko Estatuen Elkartea  
RT Garapenerako Banku 

Interamerikarra  
RT Integrazio Ekonomikorako 

Erdialdeko Amerikako Bankua  
RT Karibeko Garapen Bankua  

Amerikako erakundea, Erdialdeko·—

USE Latinoamerikako erakundea 
(7616)

Amerikako Estatuen Erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF AEE
BT1 Amerikako erakundea  
NT1 Giza Eskubideetarako 

Ameriketako Gortea  

Amerikako herrialdea  

USE Amerika (7216)  

Amerikako Merkataritza Askerako 
Tratatua, Ipar·—

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

Amerikarreko Lurraldea, Samoa·—

USE Samoa Amerikarra (7226)  

Ameriketako Estatu Batuak  

USE Estatu Batuak (7216)  

Ameriketako Estatu Batuen arteko 
Segurtasun Akordio Militarra, 
Australia, Zeelanda Berria eta·—

USE ANZUS 
(7621)

Ameriketako Merkataritza Askeko 
Eremua

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

BT1 Amerikako erakundea  

AMF  

USE Hainbat Zuntz Motari 
buruzko Akordioa (2021)

amiantoa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF asbestoa
BT1 mea ez-metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  

Amnesty International  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  
RT giza eskubideak  
RT giza eskubideen aldeko 

mugimendua

amnistia  

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

amoniakoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

amontillado ardoa  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

amorrua  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-gaixotasuna 

BT2 animalia-osasuna  

amortizazioa  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF zerga-amortizazioa  

industria-amortizazioa  
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea
RT zorraren amortizazioa  

amortizazioa, industria-·—

USE amortizazioa (4026)  

amortizazioa, mozkin garbia eta·—

USE cash-flow-a (4026)  

amortizazioa, zerga-·—

USE amortizazioa (4026)  

Amsterdamgo Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Europar Batasunaren Ituna 

BT2 EE Ituna  

analfabetismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-arazoa  
RT alfabetatzea  
RT hezkuntzarako eskubidea  

analisi bolumetrikoa  

USE kimika analitikoa (3606)  

analisi demografikoa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 demografia
NT1 aurreikuspen demografikoa  
NT1 biztanle-zentsua  
NT1 estatistika demografikoa
NT1 munduko biztanleria  

analisi ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF azterlan ekonomikoa  

ebaluazio ekonomikoa  
balorazio ekonomikoa  

NT1 adierazle ekonomikoa  
NT1 balio ekonomikoa  
NT1 egitura ekonomikoa  
NT1 ekonometria

NT2 eredu ekonomikoa  
NT1 eraginari buruzko azterlana  
NT1 inkesta ekonomikoa
NT1 input-output analisia  
NT1 makroekonomia
NT1 mikroekonomia
NT1 ondorio ekonomikoa  
RT balantzeen analisia  
RT emaitzen konparaziozko 

ebaluazioa  
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RT eskaintza eta eskaria  
RT finantza-analisia  
RT hazkunde ekonomikoa  
RT kostuen analisia  
RT nazio-kontabilitatea  

analisi elektrolitikoa  

USE kimika analitikoa (3606)  

analisi espektroskopikoa  

USE espektrometria (3606)  

analisi kimikoa  

USE kimika analitikoa (3606)  

analisi klinikoa  

USE diagnostiko medikoa (2841)

analisi kuantitatiboa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  

analisi soziologikoa  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gizarte-ikerketa  
NT1 gizarte-adierazlea  
NT1 gizarte-eragina  
NT1 gizarte-inkesta  
NT1 iritzi-zundaketa  
RT gizarte-zientziak  
RT soziologia

analisi teknologikoa  

USE ebaluazio teknologikoa (6411) 

analisia, adibide zehatzen·—

USE kasuen azterketa (3221)  

analisia, aurrekontu-·—

USE aurrekontu-ebaluazioa (2441) 

analisia, datu-·—

USE informazioaren analisia (3221)  

analisia, elikagaien·—

USE janarien ikuskapena (2841)

analisia, ereduzko kasuen·—

USE kasuen azterketa (3221)  

analisia, eskualde-·—

USE eskualde-geografia (3606)  

analisia, janarien·—

USE janarien ikuskapena (2841)

analisia, merkatu-·—

USE merkatu-azterketa (2031)  

analisia, proiektuen·—

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

analisia, sareen·—

USE kudeatzeko teknika (4021)  

analista  

USE informatikako lanbidea (3236) 

analogia juridikoa  

USE zuzenbidearen interpretazioa 
(1206)

anana  

USE fruitu tropikala (6006)  

anarkismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF akrazia  
BT1 ideologia politikoa  

ANASE  

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

ANASEko herrialdeak  

USE ASEANgo herrialdeak (7231)

anatomia  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza-zientziak  

Anberesko probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Flandesko eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

anbulantzia

USE gaixoen garraioa (2841)  

anbulatorioa  

USE medikuntza-zentroa (2841)  

and Humberside, Yorkshire·—

USE Yorkshire eta Humberside 
(7211)

Andaluzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Andaluziako Autonomia 

Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Andaluziako Autonomia Erkidegoa  

USE Andaluzia (7211)  

Andeetako Ituna  

USE Andeetako Taldea (7616)

Andeetako Parlamentua  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
BT1 Andeetako Taldea 

BT2 Latinoamerikako erakundea  

Andeetako Taldea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Cartagenako akordioa  

Andeetako Ituna  
BT1 Latinoamerikako erakundea  
NT1 Andeetako Parlamentua  
RT Andeetako Taldeko herrialdeak 

Andeetako Taldeko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Bolivia  
NT1 Ekuador
NT1 Kolonbia
NT1 Peru  
NT1 Venezuela  
RT Andeetako Taldea  

andere-mahats beltza  

USE baia-erako fruitua (6006)  

andere-mahatsa  

USE baia-erako fruitua (6006)  

Andorra  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

anemia  

USE nutrizioko gaixotasuna (2841) 

anemia infekziosoa, izokinaren·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

anestesia

USE kirurgia (2841)  

angeluzuzena, totxo karratu edo·—

USE lingotea (6411)  

anglikanismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kristautasuna

BT2 erlijioa  
RT zuzenbide kanonikoa  

anglofonoa, eremu·—

USE talde linguistikoa (2821)

anglofonoak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

anglosaxoia, Amerika·—

USE Ipar Amerika (7216)  

Angola  
MT 7221 Afrika
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Anguilla  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Ingelesak 

BT2 Antilla Txikiak 
BT3 Karibe

anhidrido sulfurosoa  

USE anhidridoa (6811)
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anhidridoa  
MT 6811 kimika
UF anhidrido sulfurosoa  
BT1 konposatu kimikoa  

anhidroa, esne-koipe·—

USE butter-oil-a (6016)  

animalia basatia  

USE fauna (5211)

animalia bizia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-ekoizpena  

animalia, genetikoki eraldatutako·—

USE abere transgenikoa (6411)  

animalia, laborategiko·—

USE animaliekin esperimentatzea 
(6416)

animalia, lagun egiteko·—

USE etxe-animalia (5631)  

animalia-baliabidea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 baliabide naturala  
RT animalia-ekoizpena  
RT azienda  
RT dibertsitate biologikoa  
RT fauna
RT faunaren babesa  

animalia-ekoizpena  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
NT1 animalia bizia  
NT1 ehiza-animalia  
NT1 eskortako hegaztia  

NT2 eskortako hegazti bizia  
NT2 eskortako hegazti errulea  
NT2 eskortako hegazti hila  

NT1 esne-ekoizpena  
NT1 etxaldeko aberea  

NT2 lor-aberea  
NT2 okelatarako aberea  

NT1 etxe-animalia  
NT1 ugalketarako aberea  
NT1 untxia
RT animalia-baliabidea  
RT animalia-jatorriko produktua  
RT animalien babesa  
RT arrantza-produktua  
RT azienda  

animalia-elikadura  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
SN Animalien elikaduraren 

inguruko arazo eta metodoekin 
zerikusia duen edozein gairi 
buruz erabiliko da. Janaria bera 
hizpide denean, erabili "abere-

janaria" termino espezifikoa.  
UF animalien janaria  

animalien nutrizioa  
NT1 abere-janaria  

NT2 belar-bazka  
NT2 janari industriala  
NT2 zereal ordezkoa  

NT1 etxeko animalientzako janaria  

animalia-gaixotasuna  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF animalien gaixotasuna  

epizootia  
animalien patologia  

BT1 animalia-osasuna  
NT1 amorrua  
NT1 animalia-izurria  
NT1 animalien leukosia
NT1 animalien tuberkulosia  
NT1 behien entzefalopatia 

espongiformea
NT1 bruzelosia
NT1 sukar aftosoa
RT albaitaritzako legeria  
RT Epizootien Nazioarteko Bulegoa 
RT janariei buruzko legeria  
RT osasun-arloko legeria
RT zoonosia

animalia-genetika  

USE zoologia (3606)  

animalia-hautespena  

USE animalia-ugalketa (5631)  

animalia-irina  

USE zereal ordezkoa (5631)  

animalia-izurria  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF behi-izurria

txerri-izurria  
BT1 animalia-gaixotasuna 

BT2 animalia-osasuna  

animalia-jatorriko gaia  
MT 6011 animalia-produktuak
UF oskola

korala
adarkia  
hezurra  
bolia  

BT1 animalia-jatorriko produktua  
RT faunaren babesa  
RT gelatina  

animalia-jatorriko olioa  

USE animalia-olioa (6016)  

animalia-jatorriko produktua  
MT 6011 animalia-produktuak
SN Erabili termino hau produktuak 

batera hartuta aipatzen dituzten 
agirietarako. Gainerako kasuetan 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

UF animalia-produktua  
abere-produktua  

NT1 animalia-jatorriko gaia  
NT1 animalia-larrua  
NT1 arrautza
NT1 artilea  
NT1 eztia  
NT1 haragia

NT2 ahuntz-haragia  
NT2 ardi-haragia  
NT2 behi-haragia  

NT3 txahal-haragia  
NT2 bufalo-haragia  
NT2 ehiza-haragia  
NT2 haragi freskoa
NT2 haragi hezurgabetua  
NT2 haragi-hondakina  
NT2 hegazti-haragia  
NT2 txerri-haragia  
NT2 untxi-haragia  
NT2 zaldi-haragia  

NT1 kanaleko pieza
NT1 zeta  
RT animalia-ekoizpena  
RT animalia-koipea  

animalia-koipea  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF saina  

animalia-koipekia  
BT1 koipekia
NT1 animalia-olioa  
NT1 arrain-olioa  
NT1 txerri-gantza  
RT animalia-jatorriko produktua  

animalia-koipekia  

USE animalia-koipea (6016)

animalia-larrua  
MT 6011 animalia-produktuak
UF ilelarrua  

larru ondua  
BT1 animalia-jatorriko produktua  
RT larrugintza  

animalia-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF animalia-jatorriko olioa  
BT1 animalia-koipea 

BT2 koipekia

animalia-osasuna  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF animalien osasuna  
NT1 albaitaritza  
NT1 animalia-gaixotasuna  
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NT2 amorrua  
NT2 animalia-izurria  
NT2 animalien leukosia
NT2 animalien tuberkulosia  
NT2 behien entzefalopatia 

espongiformea
NT2 bruzelosia
NT2 sukar aftosoa

NT1 animalien ongizatea

animalia-produktua  

USE animalia-jatorriko produktua 
(6011)

animalia-proteina  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF oboalbumina

arrautza-albumina  
BT1 produktu proteikoa  
RT arrautza

animalia-ugalketa  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF animalia-hautespena  
BT1 abere-hazkuntza  
NT1 hazi-jartzea  
RT klonazioa
RT zoologia

animaliekin egiten den ikuskizuna  
SN Animaliak erabiliz egiten diren 

ikuskizun eta jendaurreko 
agerraldi guztiak izendatzeko 
erabiliko da.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF animalien lasterketa  

animalien borroka  
zezenketa  
zezen-ikuskizuna  
tauromakia

BT1 aisia  
RT animalien babesa  

animaliekin esperimentatzea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF laborategiko animalia  
BT1 ikerketa  
RT abere transgenikoa  

animalien azterketa, etxe-·—

USE zooteknia (5631)

animalien babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 faunaren babesa 

BT2 ingurumenaren babesa  
RT abere transgenikoa  
RT animalia-ekoizpena  
RT animaliekin egiten den 

ikuskizuna
RT animalien garraioa  
RT animalien ongizatea

RT parke zoologikoa  

animalien borroka  

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

animalien elikadura  

USE abere-janaria (5631)  

animalien eskubideak  

USE animalien ongizatea (5631)  

animalien gaixotasuna  

USE animalia-gaixotasuna (5631)  

animalien garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  
RT animalien babesa  
RT animalien ongizatea

animalien janaria  

USE animalia-elikadura (5631)

animalien lasterketa  

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

animalien leukosia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF behien leukosia  
BT1 animalia-gaixotasuna 

BT2 animalia-osasuna  

animalien nutrizioa  

USE animalia-elikadura (5631)

animalien ongizatea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF animalien eskubideak  
BT1 animalia-osasuna  
RT animalien babesa  
RT animalien garraioa  
RT parke zoologikoa  

animalien osasuna  

USE animalia-osasuna (5631)

animalien patologia  

USE animalia-gaixotasuna (5631)  

animalien trazabilitatea  

USE trazabilitatea (6416)  

animalien tuberkulosia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF behien tuberkulosia  
BT1 animalia-gaixotasuna 

BT2 animalia-osasuna  

animalientzako janaria, lagun 
egiteko·—

USE etxeko animalientzako janaria 

(5631)

animismoa  

USE erlijio primitiboa (2831)  

anis-pattarra  

USE pattarra (6021)  

anisetea

USE likorea (6021)  

anitzeko enpresa, jarduera·—

USE enpresa-multzoa (4006)  

Anitzeko Erakundea, Inbertsioak 
Bermatzeko Alde·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

anitzeko irakaskuntza, balio·—

USE jakintza-alor anitzeko 
irakaskuntza (3211)  

anitzeko ituna, alde·—

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

anitzeko konbentzioa, alde·—

USE nazioarteko konbentzioa 
(0806)

anitzeko misila, banaka gidatutako 
buru·—

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

anitzeko nekazaritza, funtzio·—

USE nekazaritza iraunkorra (5606) 

anitzeko sistema, alderdi·—

USE alderdi-aniztasuna (0406)  

anizkoitza, esklerosi·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

anizkoitza, nazionalitate·—

USE nazionalitate bikoitza (1231)  

aniztasun politikoa  

USE demokrazia (0406)  

aniztasuna, nekazaritzaren funtzio-·—

USE nekazaritza iraunkorra (5606) 

anodizazioa, metalen·—

USE metalen estaldura (6816)  

anomalia, sortzetiko·—

USE sortzetiko gaixotasuna (2841)  

anonimo europarra, sozietate·—

USE europar sozietatea (4016)  

anorexia  

USE nutrizioko gaixotasuna (2841) 



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 36/592

ANT  

USE arma nuklear taktikoa (0821) 

Antartika  
MT 5211 natur ingurunea
UF kontinente antartikoa  

Hego poloa
BT1 eskualde polarra 

BT2 ingurune geofisikoa  

antartikoa, kontinente·—

USE Antartika (5211)

antena parabolikoa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioetako materiala 

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

antiarrazismoa  

USE arrazakeria (1236)  

antiarrazista, mugimendu·—

USE arrazakeriaren aurkako 
mugimendua (0431)

antibiotikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 sendagaia

BT2 farmaziako produktua 
BT3 farmazia-industria  

Antigua  

USE Antigua eta Barbuda (7216)  

Antigua eta Barbuda  
MT 7236 geografia politikoa
UF Antigua
BT1 AEEko herrialdeak  

antikontzeptiboa  

USE kontrazepzioa (2806)  

antikontzeptiboa, metodo·—

USE kontrazepzioa (2806)  

Antilla Frantsesak  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Txikiak 

BT2 Karibe
NT1 Guadalupe  
NT1 Martinika  

Antilla Handiak  
MT 7216 Amerika
BT1 Karibe
NT1 Bahamak
NT1 Dominikar Errepublika  
NT1 Haiti  
NT1 Jamaika  
NT1 Kaiman uharteak
NT1 Kuba
NT1 Puerto Rico  
NT1 Turk eta Caico uharteak  

Antilla Ingelesak  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Txikiak 

BT2 Karibe
NT1 Anguilla  
NT1 Birjina uharteak  
NT1 Montserrat

Antilla Txikiak  
MT 7216 Amerika
BT1 Karibe
NT1 Antigua eta Barbuda  
NT1 Antilla Frantsesak  

NT2 Guadalupe  
NT2 Martinika  

NT1 Antilla Ingelesak  
NT2 Anguilla  
NT2 Birjina uharteak  
NT2 Montserrat

NT1 Aruba
NT1 Barbados
NT1 Birjina uharteak (AEB)  
NT1 Dominika
NT1 Grenada  
NT1 Holandarren Antillak  

NT2 Haizealdeko uharteak  
NT3 Saba
NT3 San Eustakio  
NT3 San Martin  

NT2 Haizebeko uharteak  
NT3 Bonaire
NT3 Curaçao  

NT1 Saint Kitts eta Nevis  
NT1 Saint Vincent eta Grenadinak  
NT1 Santa Luzia  
NT1 Trinidad eta Tobago  

antimilitarismoa  

USE bakezaletasuna (0431)  

antimonioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Antiope  

USE teletestua (3226)  

antisemitismoa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 arrazarengatiko bereizkeria 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

antisorgailua  

USE kontrazepzioa (2806)  

antisorkuntza  

USE kontrazepzioa (2806)  

antiterrorista, borroka·—

USE terrorismoa (0431)  

antolaketa ekonomikoa  

USE araubide ekonomikoa (1621)

antolaketa, arrantzaren·—

USE arrantza-politika (5641)  

antolaketa, enpresaren·—

USE enpresa-kudeaketa (4021)  

antolaketa, Estatuaren lurralde-·—

USE lurralde-erakundea (0436)

antolaketa, kanpo-merkataritzaren·—

USE kanpo-merkataritza (2006)  

antolaketa, merkatuaren nazio-·—

USE merkatuaren antolaketa 
(2006)

antolaketa, osasun publikoaren·—

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

antolaketa, osasun-arloaren·—

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

antolakunde autonomoa, 
Erkidegoaren·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Antolakunde Bateratua, Armen 
Arloko Lankidetzako·—

USE Europako armamentu-
politika (0821)  

antolakunde deszentralizatua, 
Erkidegoaren·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

antolakunde espezializatua, EE·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

antolakunde eta agentzia, Europar 
Batasuneko·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

antolakunde instituzionala, EE·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

antolakunde politikoa  

USE alderdi politikoa (0411)  

antolakunde satelitea, EE·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

antolakundea, gobernuz kanpoko·—

USE gobernuz kanpoko erakundea 
(7626)
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antolakundea, kirol-·—

USE kirol-erakundea (2826)  

antolakundea, nazioarteko·—

USE nazioarteko erakundea (0806) 

antolamendu hidraulikoa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF eraikuntza hidraulikoa  

ponpaketa-estazioa
ingeniaritza hidraulikoa  
obra hidraulikoa  

BT1 herri-lanak  
RT makina hidraulikoa  
RT ur-hornidura
RT ura

antolamendu juridikoa, Erkidegoko·—

USE Erkidegoko ordena juridikoa 
(1011)

antolamendu-kultura [V4.2]  
SN Erakunde jakin baten arau eta 

balioen sistema, haren kideen 
portaera gidatzen duena.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresa-kultura
BT1 enpresaren politika  
RT enpresa-kudeaketa
RT jakintzaren kudeaketa  
RT lan-baldintza  
RT langileriaren administrazioa  

antolamendua, eskualdeko·—

USE eskualdeko plangintza (1606)  

antolamendua, hiri-·—

USE hirigintza (2846)  

antolamendua, landa-·—

USE landa-garapena (1616)

antolamendua, lekuaren·—

USE lekuaren kudeaketa (5206)

antolamendua, prezioen·—

USE prezioei buruzko arauak 
(2451)

antolamenduko politika, hiri-·—

USE hirigintza (2846)  

antolamendurako plana, hiri-·—

USE hirigintzako plana (2846)  

antolatua, bidaia·—

USE bidaia (2826)

antropologia  

USE etnologia (3611)  

antropologia, gizarte- eta kultur·—

USE etnologia (3611)  

antxumea  

USE ahuntz-azienda (5626)  

antxumekia  

USE ahuntz-haragia (6011)  

antzara

USE eskortako hegaztia (5631)

antzekoen gaineko zerga, petrolioaren, 
deribatuen eta·—

USE motor-erregaien gaineko 
zerga (2446)  

antzerkia

USE ikuskizunak (2831)  

antzinako SESB  

USE SESB ohia (7206)

Antzinaroa  

USE Antzinaroaren historia (3611) 

Antzinaroaren historia  
MT 3611 giza zientziak
UF Antzinaroa  
BT1 historia

BT2 gizarte-zientziak  

antzinatasun-prima  

USE alokairu-prima (4421)  

antzinatasuna  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 lanbide-karrera 

BT2 langileriaren administrazioa  

antzinateko gauza  

USE artelana (2831)  

antzinateko gauzen trafikoa  

USE arte-merkataritza (2831)  

antzutzea  
MT 2806 familia
UF tronpen lotura  

basektomia
BT1 jaiotza-kontrola 

BT2 familia-plangintza  

ANZUS  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Australia, Zeelanda Berria eta 

Ameriketako Estatu Batuen 
arteko Segurtasun Akordio 
Militarra  
ANZUSen Kontseilua  

BT1 gobernu arteko erakundea  
RT ANZUSko herrialdeak

ANZUSen Kontseilua  

USE ANZUS (7621)  

ANZUSko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Australia  

NT2 Norfolk uhartea  
NT1 Estatu Batuak  
NT1 Zeelanda Berria  
RT ANZUS  

Aostako Harana  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

apain-mahaiko gaia  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 askotariko industria  
RT produktu kosmetikoa

apain-mahaiko produktua  

USE produktu kosmetikoa (6811)  

apaintzeko landarea  

USE baratzezaintza (5631)  

apaiza

USE kleroa (2831)  

apala, etxebizitza·—

USE gizarte-laguntzako etxebizitza 
(2846)

aparatu elektrikoa  

USE material elektrikoa (6826)  

aparatu elektrikoa, esku-·—

USE brikolaje-erreminta (6846)

aparatu elektrikoa, etxeko·—

USE etxetresna elektrikoa (6826)

aparatu elektronikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
BT1 industria elektronikoa  

aparatu elektroteknikoaren hondakina 

USE hondakin elektronikoa (5216) 

aparatu nuklearra  

USE arma nuklearra (0821)  

aparatu zientifikoa  
MT 6821 industria mekanikoa
UF laborategiko aparatua  

ikerketa-ekipamendua  
tresna zientifikoa  
material zientifikoa  
mikroskopioa

BT1 doitasunezko mekanika

aparatua, argi-·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

aparatua, ezinduentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
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(2826)

aparatua, izpi-·—

USE erradiazio-aparatua (6826)  

aparatua, jezteko·—

USE jezteko makina (5626)  

aparatua, laborategiko·—

USE aparatu zientifikoa (6821)  

aparatua, medikuntzako·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

aparatua, presio-·—

USE presio-ekipamendua (6821)

aparejadorea  

USE hirigintzako lanbidea (2846)  

aparkaldiaren prezioa  
MT 4806 garraio-politika
BT1 azpiegitura erabiltzeko tarifak 

BT2 garraioaren prezioa  

aparkalekua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF parkinga

aparkatzeko gunea  
BT1 ekipamendu kolektiboa 

BT2 hirigintza
RT automobila  
RT ibilgailuen zirkulazioa  

aparkatzeko gunea  

USE aparkalekua (2846)

aparra, poliuretano-·—

USE gai plastikoa (6811)  

apartamentu-eraikina  

USE etxebizitza kolektiboa (2846)  

aparteko aurrekontua  
SN Ekitaldiko aurrekontuan jaso ez 

diren aparteko gastuetarako 
aurrekontua. Eragiketa zehatzak 
egiteko edo ezusteko gertaerei 
aurre egiteko gastuak izaten dira. 
Ez nahasi "aurrekontu erantsia" 
eta "aurrekontu gehigarria" 
terminoekin.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

UF aparteko kreditua  
BT1 herri-ogasuna

aparteko kreditua  

USE aparteko aurrekontua (2436)

aparteko ordainsaria  

USE alokairu-prima (4421)  

aparteko ordua  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF ordu osagarria
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

aparteko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF abaguneko ordainarazpena  
BT1 zerga  

apartheid-a  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 arrazarengatiko bereizkeria 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

apartzeria  
SN Lurren edo aziendaren jabeak 

eta nekazari edo abeltzainak 
elkarri egiten dioten prestazioa. 
Nekazari edo abeltzainak, diru-
errenta finkoa ordaindu 
beharrean, jabeari produktuen 
zati bat ematen dio.  

MT 5616 nekazaritzako ustiapen-
sistema

BT1 ustiapen-araubidea  

apartzeroa  

USE nekazaria (5616)  

APDIC  

USE jabetza intelektualaren 
eskubideei buruzko akordioa 
(2021)

APEC

USE Asia eta Ozeano Bareko 
Elkarlaguntzarako Foroa 
(7616)

APECeko herrialdea  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Australia  

NT2 Norfolk uhartea  
NT1 Brunei
NT1 Ekialdeko Malaysia  
NT1 Errusia
NT1 Estatu Batuak  
NT1 Filipinak  
NT1 Hego Korea
NT1 Hong Kong
NT1 Indonesia

NT2 Bali
NT2 Borneo
NT2 Irian Jaya  
NT2 Java
NT2 Molukak
NT2 Sulawesi  
NT2 Sumatra  
NT2 Timor  

NT1 Japonia
NT1 Kanada
NT1 Mexiko
NT1 Papua Ginea Berria  

NT1 Peru  
NT1 Singapur
NT1 Taiwan  
NT1 Thailandia  
NT1 Txile  
NT1 Txina  
NT1 Vietnam
NT1 Zeelanda Berria  
RT Asia eta Ozeano Bareko 

Elkarlaguntzarako Foroa  

apelazioko administrazio-auzitegia

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

aperitiboa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholduna 

BT2 edaria  

apioa

USE hosto-barazkia (6006)  

apioa, arbi-·—

USE sustrai-barazkia (6006)  

aplikazio-erregelamendua  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren erregelamendua 

BT2 Erkidegoaren egintza  

aplikazioa, EE akordio baten behin-
behineko·—

USE EE behin-behineko akordioa 
(1016)

aplikazioa, informatikaren·—

USE informatizazioa (3236)  

Appenzell gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

aprobetxamendua, hondakinen·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

aprobetxamendua, lurren·—

USE lurren erabilera (5621)  

aprobetxamendua, lurzoruaren·—

USE lurren erabilera (5621)  

apustua

USE ausazko jokoa (2826)  

apustua, elkarrekiko·—

USE ausazko jokoa (2826)  

araberako eraginkortasuna, kostuen·—

USE kostua/eraginkortasuna 
analisia (4026)  

araberako lansaria, 
errendimenduaren·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  
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Arabiako Erresuma, Saudi·—

USE Saudi Arabia (7226)

arabiar elkarrizketa, afro-·—

USE arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza (0811)  

arabiar elkarrizketa, euro-·—

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

Arabiar Emirerri Batuak  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  
RT Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

Arabiar Emirerri Batuetako 
herrialdeak

MT 7236 geografia politikoa
NT1 Abu Dhabi
NT1 Ajman
NT1 Al Fujaira  
NT1 Dubai
NT1 Ras al Khaima  
NT1 Sharja  
NT1 Umm al Kaiuain  
RT Arabiar Emirerri Batuak  

arabiar erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
NT1 Arabiar Liga  
NT1 Arabiar Lurralde Petrolio-

esportatzaileen erakundea
NT1 Arabiar Merkatu Bateratua  
NT1 Golkoko Lankidetzarako 

Kontseilua
NT1 PAE  

Arabiar Estatuen Liga  

USE Arabiar Liga (7616)  

arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza  

MT 0811 lankidetza-politika
UF afro-arabiar lankidetza  

afro-arabiar elkarrizketa  
BT1 lankidetza-politika  

arabiar harremanak, euro-·—

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

Arabiar Herri Errepublika Sozialista, 
Libiako·—

USE Libia (7221)

arabiar lankidetza, afro-·—

USE arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza (0811)  

arabiar lankidetza, euro-·—

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

Arabiar Liga  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Arabiar Estatuen Liga  
BT1 arabiar erakundea  
RT Arabiar Ligako herrialdeak  

Arabiar Ligako herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Aljeria  
NT1 Arabiar Emirerri Batuak  
NT1 Bahrain  
NT1 Djibuti
NT1 Egipto  
NT1 Irak
NT1 Jordania  
NT1 Komoreak  
NT1 Kuwait
NT1 Libano  
NT1 Libia
NT1 Maroko
NT1 Mauritania  
NT1 Oman  
NT1 PAE  
NT1 Qatar
NT1 Saudi Arabia
NT1 Siria  
NT1 Somalia  
NT1 Sudan
NT1 Tunisia
NT1 Yemen

NT2 Yemengo HED ohia  
RT Arabiar Liga  

Arabiar Lurralde Petrolio-
esportatzaileen erakundea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF OPAEP
BT1 arabiar erakundea  

Arabiar Magrebeko Batasuna  

USE Magreb Handia (7221)  

Arabiar Merkatu Bateratua  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Arabiarren Ekonomia 

Batasunerako Kontseilua  
BT1 arabiar erakundea  
RT Arabiar Merkatu Bateratuko 

herrialdeak  

Arabiar Merkatu Bateratuko 
herrialdeak

MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Arabiar Emirerri Batuak  
NT1 Egipto  
NT1 Irak
NT1 Jordania  
NT1 Kuwait
NT1 Libia
NT1 Mauritania  
NT1 Palestinako lurralde autonomoak 

NT1 Siria  
NT1 Somalia  
NT1 Sudan
NT1 Yemen

NT2 Yemengo HED ohia  
RT Arabiar Merkatu Bateratua  

Arabiarren Ekonomia Batasunerako 
Kontseilua  

USE Arabiar Merkatu Bateratua 
(7616)

arabisagarra  

USE fruitu garratzak (6006)  

Aragoi  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Aragoiko Autonomia Erkidegoa 
BT1 Espainiako eskualdeak  

Aragoiko Autonomia Erkidegoa  

USE Aragoi (7211)  

Aragón, Justicia de·—

USE arartekoa (0436)  

arana  

USE fruitu hezurduna (6006)  

aranpasa

USE produktu lehortua (6026)  

arartekoa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF herriaren defentsaria  

Diputado del Común  
Justicia de Aragón  
ombudsman-a
Procurador del Común  
Sindic de Greuges  
Valedor do Pobo  

BT1 Administrazioaren eta 
herritarren arteko harremanak 

BT2 herri-administrazioa  

Arartekoari erreklamazioa aurkeztea, 
EE·—

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

Arartekoari errekurtsoa aurkeztea, 
EE·—

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

arau biologikoa  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumen-araua 

BT2 ingurumen-zuzenbidea
BT3 ingurumen-politika

RT biologia
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RT oztopo teknikoa  

arau fitosanitarioak  

USE legeria fitosanitarioa (5606)  

arau teknikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 araua

BT2 normalizazioa 
BT3 arau teknikoak  

arau teknikoak  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
NT1 araudi teknikoa  
NT1 normalizazioa  

NT2 araua  
NT3 arau teknikoa  
NT3 ekoizpen-araua  
NT3 kalitate-araua  
NT3 segurtasun-araua  

NT2 arauen harmonizazioa  
NT2 EE egokitasun-marka  
NT2 homologazioa

NT3 Erkidegoaren ziurtapena  
NT2 nazioarteko araua  

NT3 Europako araua  
NT1 pisuak eta neurriak
NT1 zehaztapen teknikoa  

arau-haustea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF hauspena

krimena  
delitua  
falta
legea urratzea  

NT1 delitu ekologikoa  
NT1 delitu ekonomikoa  

NT2 pribilegiozko informazioaren 
abusua

NT2 zerga-delitua  
NT3 zerga-iruzurra  

NT1 droga-trafikoa  
NT1 Estatuaren segurtasunaren 

aurkako atentatua  
NT1 jabetzaren aurkako delitua  

NT2 iruzurra
NT2 konfiantza-abusua  
NT2 lapurreta  
NT2 pirateria

NT1 nahi gabeko delitua  
NT1 pertsonen aurkako delitua  

NT2 difamazioa  
NT2 eraso fisikoa  
NT2 giza hilketa  
NT2 jazarpen morala  
NT2 pertsonen bahiketa  
NT2 pertsonen trafikoa  
NT2 sexu-delitua

NT3 pedofilia
NT3 sexu-indarkeria  

NT3 sexu-jazarpena  
NT3 sexu-turismoa

NT1 ustelkeria  
NT1 zirkulazio-kodea haustea [V4.2] 
RT arma pertsonala  
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa 

arau-haustea, nahi gabeko·—

USE nahi gabeko delitua (1216)

arau-hausteagatiko EE prozedura  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF arau-hausteagatiko Erkidegoaren 

akzioa  
arau-haustearen egiaztapena  
ez-betetzearen egiaztapena  
arau-hausteagatiko Erkidegoaren 
prozedura

BT1 Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 
aplikazioa 

BT3 Erkidegoaren zuzenbidea  
RT ez-betetzearen aurkako 

errekurtsoa

arau-hausteagatiko Erkidegoaren 
akzioa

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

arau-hausteagatiko Erkidegoaren 
prozedura  

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

arau-hausteagatiko erreklamazioa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

arau-hausteagatiko errekurtsoa  

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

arau-hausteagatiko kexa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

arau-haustearen egiaztapena  

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

arau-kenketa  

USE desarauketa (1606)

araua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF nazio-araua  
BT1 normalizazioa 

BT2 arau teknikoak  
NT1 arau teknikoa  
NT1 ekoizpen-araua  
NT1 kalitate-araua  
NT1 segurtasun-araua  
RT fabrikatzailearen erantzukizuna  

araua, eraikuntza-·—

USE eraikuntza-arauak (2846)  

araua, Erkidegoaren·—

USE Europako araua (6411)

araua, ingurumen-kalitateari 
buruzko·—

USE ingurumen-araua (5206)

araua, ingurumenaren kalitateari 
buruzko·—

USE ingurumen-araua (5206)

araua, ingurumenari buruzko·—

USE ingurumen-araua (5206)

araua, ISO·—

USE nazioarteko araua (6411)  

araua, jatorriari buruzko·—

USE jatorrizko produktua (2021)  

araua, nazio-·—

USE araua (6411)

araua, oinarrizko gizarte-·—

USE gizarte-klausula (2021)  

araua, osasun-·—

USE osasun-arloko legeria (2841)  

arauak egiteko autonomia  

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

arauak, albaitaritza-arloko·—

USE albaitaritzako legeria (5606)  

arauak, basoei buruzko·—

USE baso-legeria (5636)  

arauak, elikadurari buruzko·—

USE janariei buruzko legeria 
(2841)

arauak, energiari buruzko·—

USE energia-zuzenbidea (6606)  

arauak, eraikuntzari buruzko·—

USE eraikuntza-arauak (2846)  

arauak, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea 
(1011)

arauak, farmazia-·—

USE farmazia-arloko legeria (2841) 

arauak, hirigintzako·—

USE hirigintza-arauak (2846)  

arauak, ingurumen-·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 
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arauak, ingurumenari buruzko·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

arauak, katalogatzeko·—

USE katalogazioa (3221)  

arauak, lehiari buruzko·—

USE lehia-zuzenbidea (4031)  

arauak, merkataritzako·—

USE merkataritza-arauak (2006)  

arauak, merkataritzako baldintzei 
buruzko·—

USE Incoterms (2021)  

arauak, nazio-·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

arauak, nekazaritzari buruzko·—

USE nekazaritzako zuzenbidea 
(5606)

arauak, osasun-arloko·—

USE osasun-arloko legeria (2841)  

arauak, transakzioei buruzko·—

USE finantza-arauak (2421)  

arauak, zirkulazioari buruzko·—

USE zirkulazio-arauak (4806)  

araubide autonomoa, inportazio-·—

USE inportazio-politika (2006)  

araubide ekonomikoa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF ordena ekonomikoa  

antolaketa ekonomikoa  
sistema ekonomikoa

NT1 batasun ekonomikoa  
NT1 ekonomia gidatua  
NT1 ekonomia itundua  
NT1 ekonomia mistoa  
NT1 ekonomia planifikatua
NT1 erreforma ekonomikoa  

NT2 trantsizioko ekonomia  
NT3 postkomunismoa  

NT1 kolektibismoa  
NT1 merkatu bateratua  
NT1 merkatu-ekonomia  
RT ekoizpen-modua  

araubide ekonomikoa, aduana-·—

USE aduana-araubide etenarazlea 
(2011)

araubide ekonomikoaren aldaketa  

USE erreforma ekonomikoa (1621) 

araubide orokorra, laguntzen·—

USE laguntza-araubidea (0811)  

araubidea, aduanako eraldaketaren·—

USE aduanako eraldaketa (2011)  

araubidea, arrantza-·—

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

araubidea, behin-behineko 
hamabirenen·—

USE behin-behineko hamabirena 
(2441)

araubidea, esportazio-·—

USE esportazio-politika (2006)  

araubidea, ezkontza-·—

USE ezkontza-zuzenbidea (2806)  

araubidea, gizarte-segurantzako·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

araubidea, hobekuntza aktiboaren·—

USE hobekuntza aktiboa (2011)  

araubidea, hobekuntza pasiboaren·—

USE hobekuntza pasiboa (2011)  

araubidea, inportazio-·—

USE inportazio-politika (2006)  

araubidea, jabetza-·—

USE ondasunen jabetza (1211)  

araubidea, jabetzaren·—

USE ondasunen jabetza (1211)  

araubidea, lurraren edukitzaren·—

USE ustiapen-araubidea (5616)  

araubidea, lurraren jabetzaren·—

USE ustiapen-araubidea (5616)  

araubidea, prezioen·—

USE prezio-politika (2451)  

araubidea, primaren·—

USE alokairu-prima (4421)  

araubidea, toki-·—

USE toki-administrazioa (0436)  

araubidea, tributu-·—

USE zerga-sistema (2446)  

araubidea, trukeen·—

USE merkataritza-politika (2006)  

araubidea, zerga-·—

USE zerga-sistema (2446)  

araubidean onartzea, frankizia-·—

USE aduana-frankizia (2011)  

araubideen harmonizazioa, gizarte-
segurantzako·—

USE gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa (2836)  

araubideko inportazioa, frankizia-·—

USE aduana-frankizia (2011)  

araudi teknikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 arau teknikoak  

araudia, erakundearen·—

USE barne-araudia (0431)  

araudia, eskualdeko 
Parlamentuaren·—

USE parlamentu-araudia (0426)  

araudia, Europako Parlamentuaren·—

USE parlamentu-araudia (0426)  

araudia, Nazio Parlamentuaren·—

USE parlamentu-araudia (0426)  

arauen harmonizazioa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF materialen bateragarritasuna  

material bateragarria  
BT1 normalizazioa 

BT2 arau teknikoak  
RT elkar ezagutzearen printzipioa  
RT komunikazio-politika  

araugintzarako ahala  

USE arautzeko ahala (0436)  

arauketa, borondatezko·—

USE autorregulazioa (1206)  

arauketa, kanbioen·—

USE kanbioen kontrola (2411)  

arauketa, nekazaritzako 
ekoizpenaren·—

USE nekazaritzako ekoizpena 
arautzea (5611)  

arauketa, transakzioen·—

USE transakzioak arautzea (2006)  

arauketa, zergen·—

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

araupeko prezioa  

USE prezioei buruzko arauak 
(2451)

arautegia, albaitaritzako·—

USE albaitaritzako legeria (5606)  

arautegia, baso-·—

USE baso-legeria (5636)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 42/592

arautegia, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea 
(1011)

arautegia, hirigintzako·—

USE hirigintza-arauak (2846)  

arautegia, ingurumen-·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

arautegia, ingurumenari buruzko·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

arautegia, nazio-·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

arautegia, zerga-·—

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

arautze-egintza, Administrazioaren·—

USE administrazio-erregelamendua 
(1206)

arautzeko ahala  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF araugintzarako ahala  
BT1 Exekutiboaren eskumenak 

BT2 Exekutiboa  
RT betearazteko ahalmena  

arautzeko lantaldea, nekazaritza·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

arazketa, uraren·—

USE uraren tratamendua (5206)  

arazketa-instalazioa  

USE uraren tratamendua (5206)  

arazketa-lohiak  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF araztegiko lohiak  
BT1 hondakina
RT metal astuna  
RT ongarri organikoa  
RT uraren tratamendua  

arazo ekonomikoen ziozko iraizpena 
MT 4406 enplegua
BT1 iraizpena 

BT2 enpleguaren amaiera  
RT atzeraldi ekonomikoa  

arazoak, kanpo-·—

USE kanpo-politika (0816)  

arazoetarako baimena, norberaren·—

USE soldatarik gabeko baimena 
(4416)

araztegia

USE uraren tratamendua (5206)  

araztegiko lohia  

USE hondakina (5216)  

araztegiko lohiak  

USE arazketa-lohiak (5216)

arbastatua, totxo·—

USE lingotea (6411)  

arbel bituminosoa  

USE gai bituminosoa (6611)

arbela

USE lurrak eta harriak (6611)  

arbendola  

USE fruitu oskolduna (6006)

arbi-apioa  

USE sustrai-barazkia (6006)  

arbi-hazia

USE koltza (6006)  

arbia

USE sustrai-barazkia (6006)  

arbitrarioa, atxiloketa·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

arbola, fruta-·—

USE frutagintza (5631)  

arbola, kautxuaren·—

USE baso tropikala (5636)  

arbolazaintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 landare-ekoizpena  
RT baratzea
RT baso-berritzea
RT basoa
RT erauzketagatiko prima  
RT zuhaitza

arbolen saila, fruta-·—

USE baratzea (5621)  

ardantzea  

USE mahastia (5621)

ardatza, Erkidegoko errepide-·—

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

ardatza, Erkidegoko garraio-·—

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

ardatza, Erkidegoko trenbide-·—

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

ardatzeko pisua  

USE pisua eta neurriak (4811)

ardatzeko tasa  
SN Zenbait industria-ibilgailuk 

garraio-azpiegiturak 
erabiltzeagatik ordaindu behar 
duten tasa.  

MT 4806 garraio-politika
UF ibilgailu astunen zirkulazio-tasa 
BT1 azpiegitura erabiltzeko tarifak 

BT2 garraioaren prezioa  
RT errepideko garraioa  
RT zirkulazio-zerga  

ardatzeko zama  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 zama 

BT2 salgaien garraioa 
BT3 garraioaren antolaketa  

ardi-azienda  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF aharia  

arkumea  
ardi-espeziea  
ardia

BT1 azienda  
RT ardi-haragia  
RT artilea  

ardi-espeziea  

USE ardi-azienda (5626)  

ardi-gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 gazta 

BT2 esnekia

ardi-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
UF arkumekia  

ardikia
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT ardi-azienda  

ardia

USE ardi-azienda (5626)  

ardikia  

USE ardi-haragia (6011)  

ardo alkoholeztatua  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF jereza  

marsala  
montilla  
moskatela  
oportoa
amontillado ardoa  
likore-ardoa  
ardo urtetsua
alkohola erantsitako ardoa  
ardo oparoa  
ardo zaharmindua  
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BT1 ardoa
BT2 edari alkoholduna 

BT3 edaria  

ardo aparduna  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF cava  

sotoko ardoa
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo aromatizatua  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF bermuta
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo arrunta  

USE mahaiko ardoa (6021)  

ardo barea  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo beltza  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo botilatua  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo gorria  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF klaretea  
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo ondua  

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

ardo oparoa  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

ardo urtetsua  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

ardo zaharmindua  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

ardo zuria  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

ardo-eskualdea  

USE mahastia (5621)

ardo-pattarra

USE pattarra (6021)  

ardoa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholduna 

BT2 edaria  
NT1 ardo alkoholeztatua
NT1 ardo aparduna  
NT1 ardo aromatizatua  
NT1 ardo barea  
NT1 ardo beltza
NT1 ardo botilatua
NT1 ardo gorria
NT1 ardo zuria  
NT1 kalitate oneneko ardoa  
NT1 lurraldeko ardoa  
NT1 mahaiko ardoa  
NT1 xanpaina  
RT ardogintza
RT destilazioa  
RT edulkorazioa
RT mahastizaintza
RT mahatsa

ardoa egitea  

USE ardogintza (6036)  

ardoa, alkohola erantsitako·—

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

ardoa, amontillado·—

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

ardoa, jatorri-deitura kontrolatuko·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

ardoa, jatorri-deitura ospetsuko·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

ardoa, likore-·—

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

ardoa, sotoko·—

USE ardo aparduna (6021)

ardoaren industria  

USE edarien industria (6031)  

ardogintza  
MT 6036 janarien teknologia
UF ardoa egitea  
BT1 janarien teknologia  
NT1 edulkorazioa
RT ardoa
RT mahastizaintza
RT mahatsa

ardura publikoa  

USE kargu publikoa (0431)  

ardurapeko ahaidea  

USE familia-zama (2806)  

ardurapeko pertsona  

USE familia-zama (2806)  

ardurapeko seme-alabak  

USE familia-zama (2806)  

area, aduana-zergarik gabeko·—

USE zona frankoa (2011)

areatzea

USE lurraren prestaketa (5621)  

aretoa, merkataritza-·—

USE merkataritza-agerpena (2031) 

aretoa, zinema-·—

USE zinemaren industria (3226)  

argazki-industria  
MT 6846 askotariko industriak
UF argazkigintzako materiala  
BT1 askotariko industria  
RT arte ederrak  
RT fotokimika
RT kopiagintza
RT optikaren industria  

argazkigintza  

USE ikus-arteak (2831)

argazkigintzako materiala  

USE argazki-industria (6846)  

argazkilaria  

USE arte-lanbidea (2831)  

Argentina  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

argi laburrak  

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argi luzeak  

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argi-aparatua  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

argi-seinaleak

USE seinaleak (4806)  

argia

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argia, balazta-·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argia, hirian ibiltzeko·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  
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argia, lainotako·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argia, posizio-·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argia, seinale-·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

argibideen eskuliburua  

USE gidaliburua (3221)

argindar-hornidura  

USE energia elektrikoaren 
hornidura (2846)

argindar-zentrala  

USE zentral elektrikoa (6621)  

argitaldaria  

USE argitaletxea (3226)  

argitaletxea  
MT 3226 komunikazioa
UF argitaldaria  

argitaratzailea  
BT1 argitaratzea 

BT2 komunikazioaren industria  

argitalpen elektronikoa  
SN Informazio-era guztiak euskarri 

digital interaktiboan jaso, 
antolatu eta hedatzea.  

MT 3226 komunikazioa
BT1 argitaratzea 

BT2 komunikazioaren industria  
RT agiri elektronikoa  
RT informatika dokumentala  

argitalpen ofiziala  

USE agiri ofiziala (3221)  

argitalpen-industria  

USE argitaratzea (3226)  

argitalpen-trukea  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiriak eskuratzea 

BT2 dokumentazioa  
RT informazio-trukea  

argitalpena  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
NT1 Erkidegoaren argitalpena  
RT argitaratzea  
RT inprimaketa  

argitalpena, aldizkako·—

USE aldizkaria (3221)  

argitalpena, aztergai-zerrendaren·—

USE bilkuren publizitatea (1006)  

argitalpena, kontuen·—

USE kontuen publizitatea (4026)  

argitalpenen zabalkundea  

USE argitaratzea (3226)  

argitaratu gabeko agiria  

USE literatura grisa (3221)  

argitaratzailea

USE argitaletxea (3226)  

argitaratzea  
MT 3226 komunikazioa
UF argitalpenen zabalkundea  

argitalpen-industria  
BT1 komunikazioaren industria  
NT1 argitaletxea  
NT1 argitalpen elektronikoa  
NT1 argitaratzeko epea  
NT1 legezko gordailua  
RT argitalpena  

argitaratzeko epea  
MT 3226 komunikazioa
BT1 argitaratzea 

BT2 komunikazioaren industria  

argiztapena  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntza-ekipamendua  
RT argiztatzeko materiala  

argiztatzeko materiala  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF argi-aparatua  

bonbilla
lanpara elektrikoa  
lanpara halogenoa  
lanpara goria  
hodi elektrikoa  
hodi fluoreszentea  
neon-hodia

BT1 industria elektroteknikoa
RT argiztapena  

argona

USE gas arraroa (6811)  

arin erreakzionatzeko indarra  
MT 0821 defentsa
BT1 Europako defentsa-politika 

BT2 defentsa-politika  
RT armada
RT Europako Armada Taldea
RT lankidetza militarra  

arin irakurtzeko metodoa [V4.2]  
MT 4406 enplegua
BT1 ikasteko metodoa [V4.2] 

BT2 etengabeko lanbide-
prestakuntza

BT3 lanbide-heziketa  

arineko erreaktorea, ur·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

aringarria  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF inguruabar aringarria  
BT1 erantzukizun kriminala  
NT1 legebidezko defentsa  

aringarria, inguruabar·—

USE aringarria (1216)  

arinketa, zerga-·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

arintzea, zergak·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

aristokrazia

USE goiko klasea (2821)  

arkeologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 gizarte-zientziak  
RT kultur ondarea  

arkeologikoa, aztarnategi·—

USE toki historikoa (2831)  

arkitekto teknikoa  

USE hirigintzako lanbidea (2846)  

arkitektoa  

USE hirigintzako lanbidea (2846)  

arkitektonikoak kentzea, traba·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

arkitektura  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 arte ederrak 

BT2 arteak  
RT eguzki-arkitektura  
RT hirigintza

arkitektura-moldaketa  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

arkitektura-ondarea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur ondarea 

BT2 kultur politika  

arkitektura-oztopoak kentzea  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

Arku Atlantikoa  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF itsasalde atlantikoa  
BT1 Europako eskualdea  
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arkumea  

USE ardi-azienda (5626)  

arkumekia  

USE ardi-haragia (6011)  

arkuzko labea  

USE labea (6821)

arlo zibileko akzioa  

USE akzio zibila (1221)  

arloa, ostalaritzaren·—

USE ostalaritzaren industria (2826)  

arloaren antolaketa, osasun-·—

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

arloko akzioa, zigor-·—

USE akzio penala (1221)  

arloko arauak, albaitaritza-·—

USE albaitaritzako legeria (5606)  

arloko arauak, osasun-·—

USE osasun-arloko legeria (2841)  

arloko Europako lankidetza, 
armamentu-·—

USE Europako armamentu-politika 
(0821)

arloko jurisdikzioa, lan-·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

Arloko Lankidetzako Antolakunde 
Bateratua, Armen·—

USE Europako armamentu-
politika (0821)  

arloko normalizazioaren Europako 
erakundea, telekomunikazioen·—

USE Telekomunikazioetako 
Arauen Europako Erakundea 
(7611)

arloko politika, Erkidegoaren lan-·—

USE Erkidegoaren enplegu-politika 
(4406)

arloko politika, lan-·—

USE enplegu-politika (4406)

arloko politika, nekazaritza-·—

USE nekazaritza-politika (5606)  

arloko politika, osasun-·—

USE osasun-politika (2841)

arloko profesionala, komunikazio-·—

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

arloko segurtasuna, osasun-·—

USE osasun-kontrola (2841)  

arloko sistema, osasun-·—

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

Arloko VI. Sala, Lan·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

arloko zuzenbidea, osasun-·—

USE medikuntza-zuzenbidea (2841) 

arma  

USE armamentua (0821)  

arma atomikoa  

USE arma nuklearra (0821)  

arma bakteriologikoa  

USE arma biologikoa (0821)  

arma biologikoa  
MT 0821 defentsa
UF arma bakteriologikoa  
BT1 suntsipen handiko arma 

BT2 armamentua

arma debekatua [V4.2]  
MT 0821 defentsa
UF legez aurkako arma  
BT1 armamentua

Arma Estrategikoak Mugatzeko 
Akordioa  

USE SALT akordioa (0816)

Arma Estrategikoak Mugatzeko 
Elkarrizketak  

USE SALT akordioa (0816)

arma estrategikoen murrizketari 
buruzko elkarrizketak  

USE START akordioa (0816) 

arma euroestrategikoa  

USE euromisila (0816)  

arma ez-letala  
SN Arma ez-letalak arma bereizleak 

dira. Berariaz egin eta erabiltzen 
dira pertsonak eta materialak 
indargabetu ditzaten jendea hil 
edo zauritzeko eta ondasunetan 
edo ingurumenean kalte 
konponezinak egiteko ahalik 
arrisku txikienarekin.  

MT 0821 defentsa
BT1 armamentua

arma kimikoa  
MT 0821 defentsa
BT1 suntsipen handiko arma 

BT2 armamentua
RT Arma Kimikoak Debekatzearen 

aldeko Erakundea  
RT hosto-galtzea  

Arma Kimikoak Debekatzearen 
aldeko Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
BT1 Nazio Batuen sistema  
RT arma kimikoa

arma konbentzionala  
MT 0821 defentsa
UF artilleria  
BT1 armamentua
NT1 arma su-eragilea  
NT1 borroka-ibilgailua  
NT1 pertsonen aurkako arma  
NT1 su-arma eta munizioak  

arma nuklear estrategikoa  
MT 0821 defentsa
UF indar nuklear estrategikoa  

arma nuklear estrategikoen 
sistema  

BT1 arma nuklearra 
BT2 suntsipen handiko arma 

BT3 armamentua

arma nuklear estrategikoen sistema  

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

arma nuklear taktikoa  
MT 0821 defentsa
UF ANT  

arma taktikoa  
BT1 arma nuklearra 

BT2 suntsipen handiko arma 
BT3 armamentua

arma nuklearra  
MT 0821 defentsa
UF aparatu nuklearra  

arma atomikoa  
bonba atomikoa  
hidrogeno-bonba  
neutroi-bonba  
bonba nuklearra  

BT1 suntsipen handiko arma 
BT2 armamentua

NT1 arma nuklear estrategikoa  
NT1 arma nuklear taktikoa  
RT gerra nuklearra  
RT teknologia nuklearra  

arma nuklearra, disuasiorako·—

USE disuasioa (0821)

arma nuklearrak ez ugaritzea  
SN Arma eta teknologia nuklearren 

transferentziaren eta erabileraren 
gaineko nazioarteko kontrola.  

MT 0816 nazioarteko oreka
UF ez ugaritzearen kontrola  

arma nuklearren gehikuntzarik 
eza  
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arma nuklearrak ugaritzea  
arma nuklearren gehikuntza  
TNP  
Arma Nuklearrak Ez Ugaritzeko 
Tratatua  

BT1 armagabetzea
BT2 nazioarteko segurtasuna  

NT1 bake-zona  
NT1 desnuklearizazioa  

Arma Nuklearrak Ez Ugaritzeko 
Tratatua

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

arma nuklearrak ugaritzea  

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

arma nuklearren gehikuntza  

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

arma nuklearren gehikuntzarik eza  

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

arma pertsonala  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF armak erostea

arma-lizentzia  
armak edukitzea

BT1 segurtasun publikoa
RT arau-haustea  
RT su-arma eta munizioak  

arma su-eragilea  
MT 0821 defentsa
UF napalma
BT1 arma konbentzionala 

BT2 armamentua

arma taktikoa  

USE arma nuklear taktikoa (0821) 

arma, legez aurkako·—

USE arma debekatua [V4.2] (0821) 

arma-ematea  

USE arma-hornidura (0821)

arma-hornidura  
SN Ez nahasi "arma-merkataritza" 

terminoarekin.  
MT 0821 defentsa
UF arma-ematea  
BT1 armamentu-politika

arma-lizentzia  

USE arma pertsonala (0431)

arma-merkataritza  
SN Ez nahasi "arma-hornidura" 

terminoarekin.  
MT 0821 defentsa

UF arma-trafikoa  
arma-salmenta  

BT1 armamentu-politika
RT armamentuak ez ugaritzea  
RT esportazioen kontrola  
RT legez kontrako trafikoa  

arma-salmenta  

USE arma-merkataritza (0821)  

arma-trafikoa  

USE arma-merkataritza (0821)  

armada  
MT 0821 defentsa
UF indar armatuak  

legioa  
milizia  
militarra  

NT1 aireko armada  
NT1 armada profesionala  
NT1 diziplina militarra  
NT1 erreserbako armada  
NT1 itsas armada  
NT1 izaera militarreko indarra  

NT2 zerbitzu sekretua  
NT3 espioitza  

NT1 kanpora bidalitako indarrak  
NT1 langile militarrak  
NT1 langile zibilak  
NT1 lehorreko armada  
NT1 mertzenarioa  
NT1 prestakuntza militarra  

NT2 maniobra militarrak  
NT1 soldadutza

NT2 borondatezko zerbitzua  
NT2 emakumeen soldadutza  
NT2 intsumisioa  
NT2 kontzientzia-eragozpena
NT2 zerbitzu zibila  

NT1 zuzenbide militarra [V4.2]  
RT arin erreakzionatzeko indarra  
RT erregimen militarra  
RT gerra
RT hilerri militarra [V4.2]  

armada profesionala  
MT 0821 defentsa
UF indar armatuen 

profesionalizazioa
BT1 armada

armadan sartzea, emakumeak·—

USE emakumeen soldadutza (0821) 

armagabetzea  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  
NT1 arma nuklearrak ez ugaritzea  

NT2 bake-zona  
NT2 desnuklearizazioa  

NT1 armamentuen mugaketa  
NT2 ABM akordioa

NT2 SALT akordioa  
NT2 START akordioa  

NT1 armen suntsiketa
NT1 indarren txikipena  
RT berrarmatzea

armagintza  
MT 0821 defentsa
UF armamentuen industria  
BT1 armamentu-politika
RT armamentua
RT ikerketa militarra  
RT puntako industria  
RT teknologia berria  

armagnac-a  

USE pattarra (6021)  

armak edukitzea  

USE arma pertsonala (0431)

armak erostea  

USE arma pertsonala (0431)

armak metatzea  
MT 0821 defentsa
BT1 armamentu-politika

armamentu-arloko Europako 
lankidetza  

USE Europako armamentu-politika 
(0821)

armamentu-politika  
MT 0821 defentsa
NT1 arma-hornidura
NT1 arma-merkataritza  
NT1 armagintza
NT1 armak metatzea  
NT1 armamentuen harmonizazioa  
NT1 Europako armamentu-politika  
RT armamentuen kontrola  

armamentua  
MT 0821 defentsa
UF arma  

ekipamendu militarra
gerrako materiala
material militarra  

NT1 abiazio militarra  
NT2 bonbaketaria
NT2 borroka-hegazkina
NT2 borroka-helikopteroa

NT1 arma debekatua [V4.2]  
NT1 arma ez-letala  
NT1 arma konbentzionala  

NT2 arma su-eragilea  
NT2 borroka-ibilgailua  
NT2 pertsonen aurkako arma  
NT2 su-arma eta munizioak  

NT1 espazioko arma  
NT1 itsas indarra  

NT2 hegazkin-ontzia  
NT2 itsaspekoa
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NT1 laser arma  
NT1 misila  

NT2 kontinente arteko misila  
NT2 misil balistikoa  
NT2 misilen aurkako defentsa  
NT2 urrutitik gidatutako misila  

NT1 suntsipen handiko arma  
NT2 arma biologikoa  
NT2 arma kimikoa
NT2 arma nuklearra

NT3 arma nuklear estrategikoa  
NT3 arma nuklear taktikoa  

RT armagintza
RT ikerketa militarra  

armamentuak ez ugaritzea  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  
RT arma-merkataritza  
RT erabilera bikoitzeko teknologia  
RT esportazioen kontrola  

armamentuen harmonizazioa  
MT 0821 defentsa
BT1 armamentu-politika

armamentuen industria  

USE armagintza (0821)  

armamentuen kontrola  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  
RT armamentu-politika

armamentuen mugaketa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF Genevako negoziazioak  
BT1 armagabetzea

BT2 nazioarteko segurtasuna  
NT1 ABM akordioa
NT1 SALT akordioa  
NT1 START akordioa  

armarria  

USE bandera (2831)  

armatua, banda·—

USE terrorismoa (0431)  

armatua, gatazka·—

USE gerra (0816)  

armatua, izaera militarreko 
erakunde·—

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

armatuak, indar·—

USE armada (0821)  

armatuen profesionalizazioa, indar·—

USE armada profesionala (0821)

Armen Arloko Lankidetzako 
Antolakunde Bateratua  

USE Europako armamentu-
politika (0821)  

armen suntsiketa
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 armagabetzea

BT2 nazioarteko segurtasuna  

Armenia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Armeniako arazoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko arazoa  

armistizioa  

USE su-etena (0816)  

arnasbideetako gaitza  

USE arnasbideetako gaixotasuna 
(2841)

arnasbideetako gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF arnasbideetako gaitza  

asma  
BT1 gaixotasuna

Aro Garaikidea  

USE historia garaikidea (3611)  

Aro Modernoa  

USE Aro Modernoaren historia 
(3611)

Aro Modernoaren historia  
MT 3611 giza zientziak
UF Aro Modernoa
BT1 historia

BT2 gizarte-zientziak  

Aroa, Erdi·—

USE Erdi Aroaren historia (3611)  

aroma  

USE aromatizatzailea (6036)  

aromatikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

aromatizatzailea  
MT 6036 janarien teknologia
UF aroma  
BT1 janarien gehigarria  
RT usain-landarea  

arotzeria  
MT 6836 zuraren industria
UF zurgintza  
BT1 zuraren industria  
RT arotzeria metalikoa  
RT artisautzako enpresa  

arotzeria metalikoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 industria metalurgikoa  
RT arotzeria  
RT eraikuntza metalikoa  

arrabak, arrain-·—

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

arrain freskoa  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-produktua 

BT2 arrantza-industria  

arrain-arrabak  

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

arrain-espeziea  

USE arraina (5641)  

arrain-harrapaketa  
MT 5641 arrantza
UF harrapatutako arrain-kopurua  
BT1 arrantza-politika  
NT1 atzera botatako arrantza  
NT1 espeziekako harrapaketa  
NT1 guztizko harrapaketa  
NT1 harrapaketa gehigarria  
NT1 harrapaketa-kopuru baimendua  
NT1 lehorreratutako arrantzua  

arrain-hazkuntza  
MT 5641 arrantza
BT1 akuikultura  
RT arraina  

arrain-irina  

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

arrain-kopurua, harrapatutako·—

USE arrain-harrapaketa (5641)  

arrain-kopurua, lehorreratutako·—

USE lehorreratutako arrantzua 
(5641)

arrain-kroketa  

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

arrain-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 animalia-koipea 

BT2 koipekia
RT arraina  
RT arrainez egindako produktua  

arrain-xerra  

USE arrainez egindako produktua 
(6026)
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arraina
MT 5641 arrantza
UF arrain-espeziea  
BT1 arrantza-baliabidea  
NT1 arrainen gaixotasuna  
NT1 itsasoko arraina  
NT1 ur gezako arraina  
RT arrain-hazkuntza  
RT arrain-olioa  
RT arrainez egindako produktua  

arrainen gaixotasuna  
MT 5641 arrantza
UF izokinaren anemia infekziosoa  

girodaktilosia
nekrosi hematopoietiko 
infekziosoa  
septizemia hemorragiko birala  
karparen udaberriko biremia  

BT1 arraina 
BT2 arrantza-baliabidea  

RT Epizootien Nazioarteko Bulegoa  

arrainez egindako produktua  
MT 6026 elikagaiak
UF kabiarra  

arrain-kroketa  
arrain-xerra  
arrain-irina  
arrain-arrabak  
surimi-a

BT1 elikagai konplexua  
RT arrain-olioa  
RT arraina  

arrantza  

USE arrantza-industria (5641)  

Arrantza Bideratzeko Europako 
Funtsa

USE Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna (1021)  

Arrantza Bideratzeko Finantza 
Tresna

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Arrantza Bideratzeko Europako 

Funtsa
ABFT  

BT1 egitura-funtsa 
BT2 EE funtsa 

BT3 Erkidegoaren finantza-
tresna

BT4 Erkidegoaren 
finantzaketa

arrantza garraiatzeko ontzia  

USE arrantza-ontzia (5641)  

arrantza handia  

USE itsas zabaleko arrantza (5641) 

arrantza industriala  
MT 5641 arrantza

BT1 arrantza-industria  

arrantza tradizionala  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-industria  

arrantza, altura handiko·—

USE itsas zabaleko arrantza (5641) 

arrantza, baxurako·—

USE itsasbazterreko arrantza 
(5641)

arrantza, itsasertzeko·—

USE itsasbazterreko arrantza 
(5641)

arrantza-ahalmena  

USE arrantza-ontzidia (5641)  

arrantza-akordioa  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-politika  
RT akordio baten kontraordaina  
RT alde biko akordioa  
RT nazioarteko konbentzioa  

arrantza-araubidea  

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

arrantza-baimena  
SN Eskubide bat ordainduta 

jasotzen den arrantza-baimena.  
MT 5641 arrantza
UF arrantzarako baimena  
BT1 arrantzari buruzko arauak 

BT2 arrantza-politika  

arrantza-baliabidea  
MT 5641 arrantza
NT1 arraina  

NT2 arrainen gaixotasuna  
NT2 itsasoko arraina  
NT2 ur gezako arraina  

NT1 landare urtarra  
NT2 alga

NT1 moluskua
NT1 oskolduna
NT1 planktona  
RT itsas baliabidea  

arrantza-baliabideen artapena  

USE arrantzaren artapena (5641)  

arrantza-baliabideen kudeaketa  

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

arrantza-debekua  

USE arrantza-eskubidea (5641)  

arrantza-egitura  
MT 5641 arrantza
UF arrantzaren egitura  

arrantza-sektorearen egitura  
arrantzako azpiegitura  

NT1 arrantza-ontzidia  

NT2 arrantza-ontzia  
NT1 arrantza-portua  

arrantza-ekoizpena  

USE arrantza-produktua (5641)  

arrantza-eremua  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-muga
BT1 arrantza-politika  
NT1 harrapaketa-aldea  
RT arrantza-lekua  
RT ekonomia-eremu esklusiboa  
RT itsas eremua  
RT jurisdikziopeko urak  

arrantza-eskubidea  
SN Arrantza kudeatzeko araubide 

bat; beraren arabera, 
arrantzarako eskubidea 
edukitzeaz gainera zehaztapen 
batzuk bete behar izaten dira 
arrantzan jardun ahal izateko: 
nola egin daitekeen arrantza 
(adibidez, ontzi eta aparailu 
mota), non eta noiz, eta zenbat 
harrapatu daitekeen.  

MT 5641 arrantza
UF arrantzaren mugaketa  

arrantza-debekua  
BT1 arrantzari buruzko arauak 

BT2 arrantza-politika  
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  

arrantza-estatistika  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-industria  
RT estatistika  

arrantza-gebena  

USE arrantza-sasoia (5641)  

arrantza-ikerketa  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-politika  
RT agronomiako ikerketa  
RT ingurumenari buruzko ikerketa  

arrantza-ikuskatzailea  

USE arrantzaren kontrola (5641)  

arrantza-industria  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-jarduera  

arrantza
NT1 arrantza industriala
NT1 arrantza tradizionala  
NT1 arrantza-estatistika  
NT1 arrantza-produktua  

NT2 arrain freskoa  
NT1 arrantzalea  

arrantza-jarduera  

USE arrantza-industria (5641)  
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arrantza-kuota  
MT 5641 arrantza
UF harrapaketa-kuota  

arrantza-plana  
BT1 arrantza-politika  

arrantza-lekua  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-tokia  

kala
arrantzategia  
sarda  

NT1 itsas arrantza  
NT2 itsas zabaleko arrantza  
NT2 itsasbazterreko arrantza  

NT1 ur gezako arrantza  
RT arrantza-eremua  

arrantza-lizentzia  
SN Erkidegoko arrantza-ontziei edo 

Erkidegoko uretan ibiltzeko 
baimena duten gainerako 
herrialdeetako arrantza-ontziei 
ematen zaien agiria. Ontzia 
identifikatzeko datuak, ezaugarri 
teknikoak eta arrantza-
aparailuen azalpena jasotzen 
ditu. Ez nahasi "arrantza-
baimena" terminoarekin.  

MT 5641 arrantza
BT1 arrantzari buruzko arauak 

BT2 arrantza-politika  

arrantza-muga  

USE arrantza-eremua (5641)  

arrantza-ontzia  
MT 5641 arrantza
UF arrantza garraiatzeko ontzia  

arraste-ontzia  
ontzi izoztailea  
garraiorako ontzi izoztailea  
lantegi-ontzia

BT1 arrantza-ontzidia 
BT2 arrantza-egitura  

arrantza-ontzidia  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-ahalmena  
BT1 arrantza-egitura  
NT1 arrantza-ontzia  
RT itsasontzia  
RT merkataritzako ontzidia  
RT ontzigintza  

arrantza-patroia  

USE arrantzalea (5641)  

arrantza-plana  

USE arrantza-kuota (5641)  

arrantza-politika  
MT 5641 arrantza
UF arrantzaren antolaketa  
NT1 arrain-harrapaketa  

NT2 atzera botatako arrantza  
NT2 espeziekako harrapaketa  
NT2 guztizko harrapaketa  
NT2 harrapaketa gehigarria  
NT2 harrapaketa-kopuru 

baimendua
NT2 lehorreratutako arrantzua  

NT1 arrantza-akordioa  
NT1 arrantza-eremua  

NT2 harrapaketa-aldea  
NT1 arrantza-ikerketa  
NT1 arrantza-kuota  
NT1 arrantza-politika bateratua  

NT2 Erkidegoko arrantza  
NT1 arrantzaren kudeaketa  

NT2 arrantzaren artapena  
NT1 arrantzari buruzko arauak  

NT2 arrantza-baimena  
NT2 arrantza-eskubidea  
NT2 arrantza-lizentzia  
NT2 arrantza-sarea  
NT2 arrantza-sasoia  
NT2 arrantzaren kontrola  

RT egitura-politika  
RT itsas eremua  
RT Mediterraneoko programa 

integratuak  

arrantza-politika bateratua  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-politika  
NT1 Erkidegoko arrantza  
RT Erkidegoaren politika  
RT Erkidegoko urak  
RT Nekazaritza Bideratu eta 

Bermatzeko Europako Funtsa  

arrantza-portua  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-egitura  

arrantza-produktua  
SN Arrantzatik datozen produktuei 

buruzko agirietan erabili behar 
da. Ez nahasi "arrantza-
baliabidea" terminoarekin, azken 
honek dauden baliabideak 
izendatzeko erabiltzen baita.  

MT 5641 arrantza
UF arrantza-ekoizpena  

arrantzako produktua  
BT1 arrantza-industria  
NT1 arrain freskoa  
RT animalia-ekoizpena  

arrantza-sarea  
MT 5641 arrantza
UF atun-sarea  

sare-begien zabalera  
arraste-sarea  

BT1 arrantzari buruzko arauak 
BT2 arrantza-politika  

arrantza-sasoia  
MT 5641 arrantza

UF geldialdi biologikoa  
arrantza-gebena  

BT1 arrantzari buruzko arauak 
BT2 arrantza-politika  

arrantza-sektorearen egitura  

USE arrantza-egitura (5641)  

arrantza-tokia  

USE arrantza-lekua (5641)  

Arrantza-tokietarako Nazioarteko 
Batzordea, Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko·—

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

arrantzako azpiegitura  

USE arrantza-egitura (5641)  

arrantzako produktua  

USE arrantza-produktua (5641)  

arrantzalea  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-patroia  
BT1 arrantza-industria  

arrantzarako baimena  

USE arrantza-baimena (5641)  

arrantzaren antolaketa  

USE arrantza-politika (5641)  

arrantzaren artapena  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-baliabideen artapena  
BT1 arrantzaren kudeaketa 

BT2 arrantza-politika  
RT baliabideen artapena  

arrantzaren egitura  

USE arrantza-egitura (5641)  

arrantzaren kontrola  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-ikuskatzailea  
BT1 arrantzari buruzko arauak 

BT2 arrantza-politika  

arrantzaren kudeaketa  
MT 5641 arrantza
UF arrantza-baliabideen kudeaketa  

arrantzaren plangintza  
arrantza-araubidea  

BT1 arrantza-politika  
NT1 arrantzaren artapena  

arrantzaren mendeko eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde ekonomikoa  

arrantzaren mugaketa  

USE arrantza-eskubidea (5641)  
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arrantzaren plangintza  

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

arrantzari buruzko arauak  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-politika  
NT1 arrantza-baimena  
NT1 arrantza-eskubidea  
NT1 arrantza-lizentzia  
NT1 arrantza-sarea  
NT1 arrantza-sasoia  
NT1 arrantzaren kontrola  

arrantzategia  

USE arrantza-lekua (5641)  

arrapala, jasoketa-·—

USE igogailua (6831)  

arrapala, jaurtiketa-·—

USE espazioratzeko instalazioa 
(4826)

arrapala, minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

arraste-ontzia  

USE arrantza-ontzia (5641)  

arraste-sarea

USE arrantza-sarea (5641)  

arrautza  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 animalia-jatorriko produktua  
RT animalia-proteina  
RT arrautzaren deribatua  
RT eskortako hegaztia  

arrautza-albumina  

USE animalia-proteina (6016)

arrautzaren deribatua  
MT 6026 elikagaiak
UF arrautzazko produktua  
BT1 elikagai konplexua  
RT arrautza

arrautzatarako oiloa  

USE eskortako hegazti errulea 
(5631)

arrautzazko produktua  

USE arrautzaren deribatua (6026)  

arraza, behi-·—

USE behi-azienda (5626)  

arraza-gatazka  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 arrazarengatiko bereizkeria 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

RT gizarte-gatazka  

arraza-segregazioa  

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

arraza-segregazioa deuseztatzea  

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

arrazakeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF antiarrazismoa  

arrazakeriaren aurkako borroka  
BT1 arrazarengatiko bereizkeria 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

RT arrazakeriaren aurkako 
mugimendua

RT etorkinen gizarteratzea  

arrazakeriaren aurkako borroka  

USE arrazakeria (1236)  

arrazakeriaren aurkako 
mugimendua

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF mugimendu antiarrazista
BT1 iritzi-mugimenduak
RT arrazakeria  
RT arrazarengatiko bereizkeria  

Arrazakeriaren eta Xenofobiaren 
Europako Behatokia  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EUMC
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

arrazarengatiko bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF arraza-segregazioa deuseztatzea 

arrazen arteko berdintasuna  
arraza-segregazioa  

BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
NT1 antisemitismoa  
NT1 apartheid-a  
NT1 arraza-gatazka  
NT1 arrazakeria  
RT arrazakeriaren aurkako 

mugimendua

arrazen arteko berdintasuna  

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

arrazionalizazioa

USE kudeatzeko teknika (4021)  

arrazionalizazioa, aurrekontu-
aukeren·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

arrazionalizazioa, NPBren·—

USE NPBren erreforma (5606)

arrazoitua, EP irizpen·—

USE EP irizpena (1011)  

arrazoitua, irizpen·—

USE irizpena (0426)  

arreta, minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako laguntza (2836) 

arretaren printzipioa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  
RT arriskuen prebentzioa  
RT janarien segurtasuna  

arretazko greba  

USE greba (4426)  

arrisku erradioaktiboa  

USE istripu nuklearra (6621)

arrisku naturala  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 arriskuen prebentzioa 

BT2 ingurumen-politika
RT hondamendi naturala
RT uholdea

arrisku nuklearra  

USE istripu nuklearra (6621)

arrisku orotako asegurua  

USE automobilen asegurua (2431)

arrisku teknologikoa  

USE industria-arriskua (5206)

arrisku toxikoa  

USE industria-arriskua (5206)

arrisku-inbertsioa  

USE arrisku-kapitala (2421)

arrisku-kapitala  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF arrisku-inbertsioa  
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
RT enpresa sortu berria  

arriskua  

USE estalitako arriskua (2431)  

arriskua duen aldea, husteko·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
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(5606)

arriskua, gaixotasun-·—

USE osasunerako arriskua (2841)

arriskua, lanbide-·—

USE laneko segurtasuna (4416)

arriskua, leherketa-·—

USE industria-arriskua (5206)

arriskua, sute-·—

USE industria-arriskua (5206)

arriskuen estaldura, istripu-·—

USE istripu-asegurua (2431)

arriskuen kudeaketa  

USE arriskuen prebentzioa (5206)  

arriskuen prebentzioa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF arriskuen kudeaketa  

suteen prebentzioa  
BT1 ingurumen-politika
NT1 arrisku naturala  
NT1 industria-arriskua  
RT arretaren printzipioa  
RT istripu nuklearra  
RT istripuzko kutsadura  
RT nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT zindinika  

arriskutsua, produktu·—

USE substantzia arriskutsua (5216) 

arriskutsuak garraiatzeko 
erregelamendua, Rhin ibaitik gai·—

USE ADN akordioa 
(4821)

arriskutsuen garraioa, substantzia·—

USE salgai arriskutsuen garraioa 
(4811)

arro mediterraneoa  

USE EE eskualde mediterraneoa 
(1616)

arroa, ibai-·—

USE ur-ibilgua (5211)  

arroa, meatze-·—

USE ikatzaren meatzaritza (6611)  

arroa, Rhin·—

USE Renaniako arroa (1616)  

arropa  

USE jantzia (6841)  

arropa, egindako·—

USE jantzia (6841)  

arropa-garbiketa  
MT 6846 askotariko industriak
UF lehorreko garbiketa  

ikuztegi-lisategia  
BT1 zerbitzuen industria 

BT2 askotariko industria  

arroza  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

arrunta, ardo·—

USE mahaiko ardoa (6021)  

arrunta, gasolina·—

USE gasolina (6616)  

artapena, arrantza-baliabideen·—

USE arrantzaren artapena (5641)  

artapena, basoaren·—

USE basoen babesa (5636)  

artapena, herri-bideen·—

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

artapena, ingurumenaren·—

USE ingurumenaren babesa (5206) 

artapena, kultur ondarearen·—

USE ondarearen babesa (2831)

artapena, lurraren·—

USE lurzoruaren babesa (5621)  

artapena, monumentuen·—

USE ondarearen babesa (2831)

artapena, naturaren·—

USE ingurumenaren babesa (5206) 

artapena, paisaiaren·—

USE paisaiaren babesa (5206)

artapena, uraren·—

USE uren babesa (5206)

artatxikia  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

arte ederrak  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF dekorazio-arteak  

arte grafikoak  
arte plastikoak  

BT1 arteak  
NT1 arkitektura
NT1 eskultura  
NT1 pintura
RT argazki-industria  
RT inprimaketa  

arte grafikoak  

USE arte ederrak (2831)  

arte plastikoak  

USE arte ederrak (2831)  

arte-erakusketa  

USE kultur agerpena (2831)

arte-heziketa  

USE arte-hezkuntza (3211)  

arte-hezkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF arte-irakaskuntza  

arte-heziketa  
BT1 irakaskuntza orokorra  
RT arteak  

arte-instalazioa  

USE artelana (2831)  

arte-irakaskuntza  

USE arte-hezkuntza (3211)  

arte-jardueretarako lizentzia fiskala, 
lanbide- eta·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

arte-lanbidea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF aktorea  

artista  
dantzaria
kantaria  
zinemagilea
zinema-zuzendaria  
eskultorea  
argazkilaria  
musikaria
pintorea
zinema-ekoizlea  

BT1 arteak  

arte-merkataritza  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF artelanen salerosketa  

arte-objektuen esportazioa  
artelanen esportazioa  
antzinateko gauzen trafikoa  
kultur ondasunen salmenta  

BT1 kultur ondarea 
BT2 kultur politika  

RT esportazioen kontrola  
RT legez kontrako trafikoa  

arte-objektua  

USE artelana (2831)  

arte-objektuen esportazioa  

USE arte-merkataritza (2831)  
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arteak  
MT 2831 kultura eta erlijioa
NT1 arte ederrak  

NT2 arkitektura
NT2 eskultura  
NT2 pintura

NT1 arte-lanbidea  
NT1 herri-artea  
NT1 ikus-arteak

NT2 zinematografia  
NT1 ikuskizunak  
NT1 literatura  
NT1 literatura-lanbidea  
NT1 musika
RT arte-hezkuntza  

arteak, dekorazio-·—

USE arte ederrak (2831)  

artegintza  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur politika  
RT ikus-entzunezkoen ekoizpena  
RT zinema-ekoizpena  

artekaria, aseguru-·—

USE aseguruen arloko lanbidea 
(2431)

arteko ahalmen-eskuordetzea, 
organoen·—

USE ahalmenak eskuordetzea 
(0436)

arteko akordioa, alde askoren·—

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

arteko akordioa, autonomia-
erkidegoen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko akordioa, ekoizleen·—

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

arteko akordioa, enpresen·—

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

arteko akordioa, Estatuaren eta 
autonomia-erkidegoen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko akordioa, gobernu·—

USE nazioarteko akordioa (0806)  

arteko azterketa, industria·—

USE input-output analisia (1631)  

Arteko Batzordea, Europako 
Migrazioetarako Gobernu·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Arteko Batzordea, Migrazioetarako 
Gobernu·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

arteko batzordea, parlamentu·—

USE parlamentu arteko 
ordezkaritza (0421)  

arteko berdintasuna, arrazen·—

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

arteko berdintasuna, emakumeen eta 
gizonen·—

USE gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna (1236)  

arteko bereizketa, Elizaren eta 
Estatuaren·—

USE Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak (0436)  

arteko desberdintasunak, 
eskualdeen·—

USE eskualdeen arteko desoreka 
(1616)

arteko elkarrizketa, hegoaldeko 
herrien·—

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

arteko elkarrizketa, Iparraldearen eta 
Hegoaldearen·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

arteko ententea, ekoizleen·—

USE ententea (4031)  

arteko erakundea, lanbide·—

USE lanbide-elkartea (4426)

arteko erlazioa, inportazio- eta 
esportazio-prezioen·—

USE truke-baldintzak (2016) 

arteko garapena, elkarren·—

USE garapenerako laguntza (0811) 

arteko gatazka, botereen·—

USE eskumen-gatazka (0431)  

arteko gatazka, legeen·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

arteko gerra, tribuen·—

USE etnien arteko gatazka (0431)  

arteko gutxieneko soldata, lanbide·—

USE gutxieneko alokairua (4421)

arteko harremanak, 
administrazioen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko harremanak, alemaniarren·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

arteko harremanak, botere zentralaren 
eta eskualde- edo toki-boterearen·—

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

arteko harremanak, eskualdeen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko harremanak, estatu kide baten 
eta Erkidegoaren·—

USE Europar Batasuneko 
partaide izatea (1016)  

arteko harremanak, hegoaldeko 
herrien·—

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

arteko harremanak, irakaskuntzaren 
eta lanbide-jardueraren·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

arteko harremanak, Mendebaldeko eta 
Ekialdeko Alemanien·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

arteko harremanak, unibertsitatearen 
eta lanbide-jardueraren·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

arteko hitzarmena, EEren eta 
hirugarren herrialdeen·—

USE EE akordioa (1016)  

arteko hitzarmena, enpresen·—

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

arteko itunak, erakundeen·—

USE erakundeen lankidetza (0431) 

arteko kalte-ordaina, jarduera 
uzteagatiko bizi·—

USE nekazaritzako jardueraren 
amaiera (5611)  

arteko Konferentzia, Iparraldearen eta 
Hegoaldearen·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
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harremanak (0806)  

arteko lankidetza, administrazioen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko lankidetza, auzoen·—

USE toki-erakundeen elkartea 
(0436)

arteko lankidetza, enpresen·—

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

arteko lankidetza, erakundeen·—

USE erakundeen lankidetza (0431) 

arteko lankidetza, eskualdeen·—

USE eskualde-lankidetza (0811)  

arteko lankidetza, Estatuaren eta toki-
erakundeen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko lankidetza, Iparraldearen eta 
Hegoaldearen·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

arteko lankidetza-hitzarmena, 
administrazioen·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

arteko merkataritza, eremu·—

USE herrialde-taldeen arteko 
trukeak (2021)  

arteko plangintza, eskualdeen·—

USE eskualdeko plangintza (1606)  

arteko Segurtasun Akordio Militarra, 
Australia, Zeelanda Berria eta 
Ameriketako Estatu Batuen·—

USE ANZUS 
(7621)

arteko trukea, ikasleen·—

USE eskola-trukea (3206)  

artelana  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF arte-instalazioa  

antzinateko gauza  
arte-objektua  

BT1 kultur ondarea 
BT2 kultur politika  

artelanen esportazioa  

USE arte-merkataritza (2831)  

artelanen salerosketa  

USE arte-merkataritza (2831)  

artelazkia  
MT 6836 zuraren industria
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

artifiziala, ernalketa·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

artifiziala, lore·—

USE dekorazio-gaia (6846)  

artifiziala, prezipitazio·—

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

artifiziala, satelite·—

USE satelitea (4826)  

artifiziala, zuntz·—

USE ehunki sintetikoa (6841)

artifiziala, zur·—

USE zur aglomeratua (6836)  

Artikoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF zirkulu polar artikoa  

kontinente artikoa  
Ipar poloa  

BT1 eskualde polarra 
BT2 ingurune geofisikoa  

artikoa, kontinente·—

USE Artikoa (5211)  

artikoa, zirkulu polar·—

USE Artikoa (5211)  

artilea  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 animalia-jatorriko produktua  
RT ardi-azienda  
RT ehungintza
RT ehunki naturala  

artilleria

USE arma konbentzionala (0821)  

artisaua  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lanbide-kategoria  
RT artisautzako enpresa  
RT eskulangilea
RT eskulangintzako ekoizpena  

artisautza  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-egitura  
NT1 eskulangintzako ekoizpena  

artisautzako enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa  
RT arotzeria  

RT artisaua  
RT eskulangintzako ekoizpena  

artista

USE arte-lanbidea (2831)  

artistiko eta literarioa, jabetza·—

USE jabetza literario eta artistikoa 
(2831)

arto beltza  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

arto-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 landare-olioa 

BT2 landare-koipea 
BT3 koipekia

RT artoa  

artoa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  
RT arto-olioa

artsenikoa

USE erdimetala (6816)  

Aruba  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Herbehereen IHHLak  

Arushako Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 AKOB-EE hitzarmena 

BT2 EE elkartze-akordioa 
BT3 EE akordioa 

BT4 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT merkataritza askeko eremua  

ARYM  

USE Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia (7206)

ASA  

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

asaldu akustikoa

USE zarata (5216)

asaldu elektromagnetikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF eremu elektromagnetikoa  

kutsadura elektromagnetikoa  
interferentzia elektromagnetikoa 
erradiazio elektromagnetikoa  

BT1 agente kaltegarria  
NT1 erradiazio ez-ionizatzailea  

asaldura politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
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BT1 ordena publikoa 
BT2 segurtasun publikoa

asaldura, gazteen·—

USE gazteen atsekabea (2826)  

asbestoa  

USE amiantoa (6611)  

asbestosia

USE lanbide-gaixotasuna (4416)

ASEA  

USE Aire Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

ASEAN  

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

ASEANgo herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF ANASEko herrialdeak  
NT1 Brunei
NT1 Filipinak  
NT1 Indonesia

NT2 Bali
NT2 Borneo
NT2 Irian Jaya  
NT2 Java
NT2 Molukak
NT2 Sulawesi  
NT2 Sumatra  
NT2 Timor  

NT1 Kanbodia
NT1 Laos
NT1 Malaysia  

NT2 Ekialdeko Malaysia  
NT2 Penintsulako Malaysia  

NT1 Myanmar  
NT1 Singapur
NT1 Thailandia  
NT1 Vietnam
RT Hego-ekialdeko Asiako 

Tratatuaren Erakundea  

aseguratzailea, enpresa·—

USE aseguru-etxea (2431)  

aseguratzailea, erakunde·—

USE aseguru-etxea (2431)  

aseguru konbinatua, izozte eta 
harriteetarako·—

USE nekazaritzako asegurua 
(2431)

aseguru pribatua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

aseguru publikoa  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

aseguru-agentea  

USE aseguruen arloko lanbidea 
(2431)

aseguru-artekaria  

USE aseguruen arloko lanbidea 
(2431)

aseguru-etxea  
MT 2431 aseguruak
UF enpresa aseguratzailea  

erakunde aseguratzailea  
aseguru-sozietatea  

BT1 asegurua
RT finantza-erakundea  

aseguru-kontratua  

USE aseguru-poliza (2431)  

aseguru-poliza  
MT 2431 aseguruak
UF aseguru-kontratua  
BT1 asegurua
NT1 aseguru-prima
NT1 aseguruaren kalte-ordaina  
NT1 estalitako arriskua  
NT1 ezbeharra  
RT kontratua  

aseguru-prima  
MT 2431 aseguruak
BT1 aseguru-poliza

BT2 asegurua

aseguru-sozietatea  

USE aseguru-etxea (2431)  

aseguru-zuzenbidea  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

asegurua  
MT 2431 aseguruak
NT1 aseguru pribatua  
NT1 aseguru publikoa  
NT1 aseguru-etxea  
NT1 aseguru-poliza

NT2 aseguru-prima
NT2 aseguruaren kalte-ordaina  
NT2 estalitako arriskua  
NT2 ezbeharra  

NT1 aseguru-zuzenbidea
NT1 aseguruen arloko lanbidea  
NT1 berrasegurua
NT1 bizitza-asegurua  
NT1 erantzukizun zibileko asegurua  
NT1 esportaziorako asegurua  
NT1 garraio-asegurua  

NT2 automobilen asegurua  
NT2 itsas asegurua  

NT1 istripu-asegurua  
NT1 kalteetarako asegurua  
NT1 koasegurua
NT1 kreditu-asegurua  

NT1 nahitaezko asegurua  
NT1 nekazaritzako asegurua  
NT1 ondasunen asegurua  
NT1 pertsonen asegurua  
RT biktima
RT erantzukizuna  
RT peritu-azterketa medikoa  

asegurua eta pleita, kostua,·—

USE CIF prezioa (4806)  

asegurua, arrisku orotako·—

USE automobilen asegurua (2431)

asegurua, esportaziorako kreditu-·—

USE esportaziorako asegurua 
(2431)

asegurua, gizarte-·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

asegurua, guraso-·—

USE legezko zaintzagatiko lizentzia 
(2836)

asegurua, hirugarrenekiko·—

USE automobilen asegurua (2431)

asegurua, hirugarrenen·—

USE automobilen asegurua (2431)

asegurua, kalte naturaletarako·—

USE kalteetarako asegurua (2431)  

asegurua, lapurreta-·—

USE kalteetarako asegurua (2431)  

asegurua, sute-·—

USE kalteetarako asegurua (2431)  

asegurua, uzta-·—

USE nekazaritzako asegurua (2431) 

asegurua, uztaren sute-·—

USE nekazaritzako asegurua (2431) 

asegurua, zahartzaro-·—

USE erretiro-pentsioa (2836)

aseguruaren kalte-ordaina  
MT 2431 aseguruak
BT1 aseguru-poliza

BT2 asegurua
RT kalte-ordaina  

aseguruen arloko lanbidea  
MT 2431 aseguruak
UF aseguru-agentea  

aseguru-artekaria  
BT1 asegurua

Asia
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Asiako herrialdea  
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Asia eta Ozeano Bareko 
Elkarlaguntzarako Foroa  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF APEC  
BT1 Asiako erakundea  
RT APECeko herrialdea

Asia eta Pazifikorako Nazio Batuen 
Ekonomia eta Gizarte Batzordea  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Asia Hego Ekialdeko Tratatuaren 
Erakundea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF SEATO
SEATOko herrialdeak  
OTASE

BT1 Asiako erakundea  

Asia, Ekialdeko·—

USE Ekialde Urruna (7226)

Asia, Hego-ekialdeko·—

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

Asia, Hegoaldeko·—

USE Hego Asia (7226)  

Asia, Mendebaldeko·—

USE Ekialde Hurbila eta Erdikoa 
(7226)

Asiako Ekoizpen Erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF OAP  
BT1 Asiako erakundea  

Asiako erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
NT1 Asia eta Ozeano Bareko 

Elkarlaguntzarako Foroa  
NT1 Asia Hego Ekialdeko 

Tratatuaren Erakundea  
NT1 Asiako Ekoizpen Erakundea  
NT1 Asiako eta Pazifikoko 

Kontseilua
NT1 Asiako eta Pazifikoko 

Parlamentarien Batasuna  
NT1 Asiako Garapen Zentroa  
NT1 Colomboko Plana
NT1 Hego Asiako Eskualdeen 

Lankidetzarako Elkartea  
NT1 Hego-ekialdeko Asiako 

Tratatuaren Erakundea  
RT Asiako Garapen Bankua  

Asiako eta Pazifikoko Kontseilua  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF ASPAC  
BT1 Asiako erakundea  

Asiako eta Pazifikoko 
Parlamentarien Batasuna  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF UPA
BT1 Asiako erakundea  

Asiako Garapen Bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF BASD
BT1 garapen-bankua 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

RT Asiako erakundea  

Asiako Garapen Zentroa  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF ADC  
BT1 Asiako erakundea  

Asiako Hego-ekialdea  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Hego-ekialdeko Asia  

Hego-ekialdeko Asiako 
herrialdea

NT1 Brunei
NT1 Ekialdeko Timor  
NT1 Filipinak  
NT1 Indonesia

NT2 Bali
NT2 Borneo
NT2 Irian Jaya  
NT2 Java
NT2 Molukak
NT2 Sulawesi  
NT2 Sumatra  
NT2 Timor  

NT1 Kanbodia
NT1 Laos
NT1 Malaysia  

NT2 Ekialdeko Malaysia  
NT2 Penintsulako Malaysia  

NT1 Myanmar  
NT1 Singapur
NT1 Thailandia  
NT1 Vietnam

Asiako Hego-ekialdeko Elkartea  

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Asiako Hego-ekialdeko Nazioen 
Elkartea

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Asiako herrialdea  

USE Asia (7226)

Asiako herrialdea, Hego·—

USE Hego Asia (7226)  

Asiako herrialdea, Hego-ekialdeko·—

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

asilo diplomatikoa  

USE asilo politikoa (1231)  

asilo politikoa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF asilo diplomatikoa  

asilo politikoaren eskaera  
BT1 atzerritarren onarpena 

BT2 atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea 

BT3 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

NT1 asilo-eskubidea  
RT errefuxiatu politikoa  

asilo politikoaren eskaera  

USE asilo politikoa (1231)  

asilo-eskubidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 asilo politikoa 

BT2 atzerritarren onarpena 
BT3 atzerritarrei buruzko 

zuzenbidea 
BT4 nazioarteko zuzenbide 

pribatua  

askapenerako gerra, nazio-·—

USE independentzia-gerra (0816)  

askatasun mugatua  

USE erregimen irekia (1216)  

askatasun politikoa  

USE eskubide politikoak (1236)

askatasun, emankizunak emateko·—

USE programen joan-etorri askea 
(3226)

askatasun-murrizketa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF konfinamendua

egoitza-debekua  
BT1 zigor-zehapena  

askatasuna kentzea  

USE kartzelaratzea (1216)  

askatasuna, aireko·—

USE aireko garraioaren 
liberalizazioa (1231)  

askatasuna, emankizunak hartzeko·—

USE programen joan-etorri askea 
(3226)

askatasuna, gizarte-·—

USE gizarte-eskubideak (1236)  

askatasuna, herritarren·—

USE herritarren eskubideak (1236) 
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askatasuna, hitz egiteko·—

USE adierazpen-askatasuna (1236) 

askatasuna, kokatzeko·—

USE kokatze-eskubidea (4406)  

askatasuna, kultu-·—

USE erlijio-askatasuna (1236)

askatasuna, lan egiteko·—

USE lanerako eskubidea (1236)

askatasuna, lanbide-·—

USE lanerako eskubidea (1236)

askatasuna, langileen zirkulazio-·—

USE lanerako eskubidea (1236)

askatasuna, mugimendu-·—

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

askatasuna, norbanakoen·—

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

askatasuna, pentsamendu-·—

USE iritzi-askatasuna (1236)  

askatasuna, prezio-·—

USE prezio askea (2451)  

askatasuna, sindikatzeko·—

USE sindikatu-askatasuna (1236)  

askatasuna, zerbitzuak egiteko·—

USE zerbitzugintza askea (4406)  

askatasunak, oinarrizko·—

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

askatasunaren printzipioa, 
itsasoetako·—

USE itsasoetako askatasuna (1231)

askatasunaren zaintza  

USE askatasunen babesa (1236)  

askatasunen babesa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF askatasunaren zaintza  
BT1 giza eskubideak  

askatzea, aduana-eskubideetatik·—

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

askatzea, zergetatik·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

Askatzeko Erakundea, Palestina·—

USE PAE (7236)

askea, eskola·—

USE irakaskuntza pribatua (3211)  

askea, hezkuntza·—

USE hezkuntza ez-formala (3206)  

askea, merkataritza·—

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

askea, merkaturatze·—

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

askea, ondasunen zirkulazio·—

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

askea, ontziko prezio·—

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

askea, portu·—

USE zona frankoa (2011)

askea, produktuen zirkulazio·—

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

askea, zerbitzuen zirkulazio·—

USE zerbitzugintza askea (4406)  

askea, zirkulazio·—

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

askean jartzea, praktika·—

USE praktika askea (2011)

Askerako Elkartea, Latinoamerikako 
Merkataritza·—

USE Latinoamerikako 
Integraziorako Elkartea 
(7616)

askerako eskubidea, zirkulazio·—

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

Askerako Taldea, Zirkulazio·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

Askerako Tratatua, Ipar Amerikako 
Merkataritza·—

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

askoren arteko akordioa, alde·—

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

askotariko industria  
MT 6846 askotariko industriak
NT1 apain-mahaiko gaia  
NT1 argazki-industria  
NT1 bitxigintza eta urregintza  
NT1 brikolaje-erreminta  
NT1 bulegoko materiala
NT1 dekorazio-gaia  

NT1 etxeko tresna  
NT1 jostailuen industria  
NT1 kirol-gaia
NT1 luxu-gaien industria  
NT1 musika-tresna
NT1 oparitarako gaia  
NT1 zerbitzuen industria  

NT2 aholkularitza eta peritu-lanak 
NT2 arropa-garbiketa  
NT2 ile-apainketa eta edergintza  
NT2 segurtasuna eta zaintza  
NT2 taxia
NT2 zerbitzuetako langileak  

asma  

USE arnasbideetako gaixotasuna 
(2841)

asmakaria  

USE asmakuntza (6416)  

asmakuntza  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF asmakaria
BT1 ikerketa  
RT patentea  

asmakuntza-patentea  

USE patentea (6416)  

asmatzailearen eskubideak  

USE industria-jabetza (6416)

asmorik gabeko erakundea, irabaziak 
lortzeko·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

ASPAC  

USE Asiako eta Pazifikoko 
Kontseilua (7616)  

ASPB

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

ASPBko goi-ordezkaria  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Atzerriari eta Segurtasunari 

buruzko Politika Bateratua 
BT2 Europako Politika Lankidetza

BT3 EB gobernu arteko 
lankidetza 

BT4 Europako batasun 
politikoa 

BT5 Europar Batasuna  

aspertsiozko ureztapena  

USE garaztapena (5621)  

astean x orduko lansaioa  

USE legezko lansaioa (4416)  
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astegunetatik kanpoko lana  

USE igandeko lana (4416)

astekaria

USE egunkaria (3221)

asteko atsedena  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 atsedenaldia 

BT2 lansaioa 
BT3 lanaren antolaketa  

asteko lanaldiaren txikipena  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lan-ordutegiaren antolamendua 

BT2 lanaren antolaketa  

astialdia  

USE aisia (2826)

astoa

USE zaldi-azienda (5626)  

astrofisika  

USE astronomia (3606)  

astronautika  
SN Espazioko nabigazioaren 

zientzia eta teknika.  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 espazioaren zientzia  
RT espazioko nabigazioa  

astronomia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF astrofisika  
BT1 espazioaren zientzia  
NT1 kosmologia
RT industria aeroespaziala  

astuna, fuel-olio·—

USE fuel-olioa (6616)  

astuneko erreaktorea, ur·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

astunen zirkulazio-tasa, ibilgailu·—

USE ardatzeko tasa (4806)  

astungarria  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF inguruabar astungarria  
BT1 erantzukizun kriminala  

astungarria, inguruabar·—

USE astungarria (1216)  

Asturias  

USE Asturiasko Printzerria (7211) 

Asturiasko Printzerria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Asturias  

Asturiasko Printzerriko 
Autonomia Erkidegoa

BT1 Espainiako eskualdeak  

Asturiasko Printzerriko Autonomia 
Erkidegoa  

USE Asturiasko Printzerria 
(7211)

atala, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

Atala, NBBEF - Orientazio·—

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

Atala, NBBEF-Berme·—

USE NBBEF-Bermea (1021)

atalase-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako ordainarazpena  

atalasea, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-kozientea (0416) 

ATB

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

ATBrako onarpena  

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

ATBren eskubideak  
SN Aduana-tarifa bateratua 

hirugarren herrialdeen 
inportazioei aplikatzetik datoz.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF eskubide autonomoak  

eskubide konbentzionalak  
Aduana Tarifa Bateratuaren 
eskubideak  

BT1 baliabide propioak 
BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa
RT aduana-eskubideak  
RT aduana-tarifa bateratua  

ateismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  

ateneoa

USE kultur erakundea (2826)  

aterakina, haragi-·—

USE haragikia (6026)  

ateratzea, espetxetik·—

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

ateratzea, petrolio-·—

USE petrolio-erauzketa (6616)  

ateratzen ez den motor-erregaia, 
petroliotik·—

USE ordezko erregaia (6606)

Atika [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

Atlantikoa  

USE Ozeano Atlantikoa (5211)  

atlantikoa, eskualde·—

USE Ozeano Atlantikoa (5211)  

atlantikoa, itsasalde·—

USE Arku Atlantikoa (1616)  

Atlantikoko Arrantza-tokietarako 
Nazioarteko Batzordea, Ipar-
mendebaldeko·—

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

Atlantikoko Ituna  

USE NATO (7621)

Atlantikoko Itunaren Erakundea, 
Ipar·—

USE NATO (7621)

atlasa  
MT 3221 dokumentazioa
UF mapa
BT1 agiria  
RT kartografia  

atmosfera  
MT 5211 natur ingurunea
UF airea  
BT1 inguru fisikoa  
NT1 ozonoa
RT airearen kutsadura  

atmosferako berotegi-efektua  

USE berotegi-efektua (5216)  

atmosferaren kutsatzailea  

USE airearen kutsatzailea (5216)  

atmosferaren zientzia  

USE meteorologia (3606)  

atmosferikoa, poluzio·—

USE airearen kutsadura (5216)  

atoi-ontzia

USE itsasontzia (4821)  

atoia

USE industria-ibilgailua (4816)

atoia bultza eginez eramatea  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
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BT1 bide nabigagarrietako garraioa  

atoian eraman daitekeen pisua  

USE pisua eta neurriak (4811)

atomikoa, arma·—

USE arma nuklearra (0821)  

atomikoa, bonba·—

USE arma nuklearra (0821)  

atomikoa, energia·—

USE energia nuklearra (6621)  

atomikoa, erradiazio·—

USE erradioaktibitatea (6621)  

atomikoa, erreaktore·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

atomikoa, espektrometria·—

USE espektrometria (3606)  

atomikoa, nukleo·—

USE atomoa (3606)  

atomikoa, pila·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

atomikoa, zuzenbide·—

USE zuzenbide nuklearra (6606)  

Atomo Energiaren Europako 
Erkidegoa

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF AEEE

Euratom  
BT1 Europako Erkidegoak 

BT2 Europar Batasuna  
RT Euratom mailegua  
RT Joint European Torus  

Atomo Energiaren Nazioarteko 
Agentzia  

MT 7606 Nazio Batuak
UF IAEA
BT1 Nazio Batuen sistema  

atomoa  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF nukleo atomikoa  
BT1 fisika nuklearra 

BT2 zientzia fisikoak  

ATP akordioa  
SN Produktu galkorren nazioarteko 

garraioari eta garraio horretarako 
erabiltzen diren ibilgailu bereziei 
buruzko akordioa.  

MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 salgaien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT produktu galkorra  

atseden-etxea  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

atsedenaldia  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF baimena  
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  
NT1 asteko atsedena  
NT1 jaieguna
NT1 ordaindutako oporrak  

NT2 lan-utzialdi berezia  
NT1 soldatarik gabeko baimena  

atsekabe soziala  

USE gizarte-arazoa (2826)  

atun-sarea  

USE arrantza-sarea (5641)  

atxiki aurreko estrategia  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunari atxikitzea 

BT2 Europar Batasunaren 
zabalkuntza

atxiki aurreko laguntza  

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

atxikipen fiskala, iturriko·—

USE atxikipena (4421)

atxikipen-akta  

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

atxikipena  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF kenkari aurreratua  

iturriko zerga-bilketa  
sorburuko zerga-bilketa  
konturako atxikipena  
iturriko atxikipen fiskala  

BT1 alokairua
BT2 lanaren ordainketa  

RT alokairuen gaineko zerga  
RT gizarte-kotizazioa  

atxikipena, konturako·—

USE atxikipena (4421)

atxikipenaren ondorioak  

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

atxikipeneko konpentsazio-kopurua  

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

atxikipenerako hautagaitza  

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

atxikitzea, hitzarmen bati·—

USE akordio bati atxikitzea (0806) 

atxikitzea, itun bati·—

USE akordio bati atxikitzea (0806) 

atxikitzea, konbentzio bati·—

USE akordio bati atxikitzea (0806) 

atxikitzeko eskaera  

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

atxikitzeko irizpidea  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunari atxikitzea 

BT2 Europar Batasunaren 
zabalkuntza

atxikitzeko negoziazioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunari atxikitzea 

BT2 Europar Batasunaren 
zabalkuntza

atxiloketa  
MT 1221 justizia
UF atzipena
BT1 zigor-prozedura

BT2 prozedura judiziala  

atxiloketa arbitrarioa  

USE justiziarako eskubidea (1236)  

atxilotuaren inkomunikazioa  

USE espetxe-erregimena (1216)  

atxilotuen lekualdaketa  

USE presoen lekualdaketa (1216)

atzera botatako arrantza  
MT 5641 arrantza
BT1 arrain-harrapaketa 

BT2 arrantza-politika  

atzera egiteko klausula  

USE salbuespen-klausula (1016)  

atzera-aurrerako migrazioa  
SN Etxetik lantokira eta lantokitik 

etxera egiten diren joan-etorriak. 
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF joan-etorriko migrazioa  

etxetik lanerako bidaiak  
BT1 barne-migrazioa
RT garraioaren iraupena  

atzeraeragina  

USE legearen atzeraeragina (1206) 

atzeraeraginezko ondorioa  

USE legearen atzeraeragina (1206) 

atzerako ispilua  

USE segurtasun-gailua (4811)



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 59/592

atzeraldi ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF ekonomia-uzkurdura  

krisi ekonomikoa  
beheraldi ekonomikoa  
ekonomiaren moteltzea  

BT1 ziklo ekonomikoa  
RT arazo ekonomikoen ziozko 

iraizpena  
RT herstura-politika  
RT krisiaren aurkako plana  
RT langabezia teknikoa  
RT langabezia ziklikoa  

atzerapen digitala [V4.2]  
SN Maila sozioekonomiko 

desberdinetako pertsona, 
familia, enpresa eta lurraldeek 
hainbat jardueratan 
informazioaren teknologiak eta 
Internet erabiltzeko aukera 
berdinak ez izatea.  

MT 3231 informazioa eta 
informazioaren tratamendua

UF eten digitala  
haustura digitala  

BT1 informaziorako irispidea 
BT2 informazio-politika  

RT gizarte-desberdintasuna  

atzerapen judiziala  
MT 1221 justizia
BT1 prozedura judiziala  

atzeratua, alde·—

USE eskualde behartsua (1616)

atzeratua, eskualde·—

USE eskualde behartsua (1616)

atzeratuagoa, herrialde·—

USE gutxi garatutako herrialdea 
(1611)

atzerri-hizkuntza  

USE atzerriko hizkuntza (3211)  

atzerri-inbertsioa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  
RT atzerri-kapitala  
RT atzerritar enpresa  
RT enpresa multinazionala

atzerri-kapitala  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
RT atzerri-inbertsioa  
RT atzerritar enpresa  

atzerri-kapitaleko enpresa

USE atzerritar enpresa (4011)  

atzerrian egindako inbertsioa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  
RT kapitalen esportazioa  

atzerrian ezarritako agentzia  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF atzerrian ezarritako enpresa  
BT1 establezimendua 

BT2 enpresaren egitura  
RT atzerritar enpresa  

atzerrian ezarritako enpresa  

USE atzerrian ezarritako agentzia 
(4006)

atzerrian ezarritako eskola  
MT 3211 irakaskuntza
UF espainiar ikastetxea  
BT1 ikastetxea  

Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua  

SN Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
Europar Batasunaren Ituneko V. 
tituluan eratu eta arautu zen. 
Europako Politika Lankidetza 
(EPL) ordeztu zuen. Une 
egokian defentsa bateratua 
antolatzeko bidea eman lezakeen 
defentsa politika bateratuaren 
definizioa aurreikusten du epe 
luzerako.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF segurtasun-politika bateratua  

kanpo-politika bateratua  
Europako kanpo-politika  
ASPB  

BT1 Europako Politika Lankidetza 
BT2 EB gobernu arteko lankidetza

BT3 Europako batasun politikoa
BT4 Europar Batasuna  

NT1 ASPBko goi-ordezkaria  
NT1 defentsa-politika bateratua  
RT Erkidegoaren migrazio-politika  
RT Europako segurtasuna  
RT Europar Batasunaren 

Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2]  

RT Europar Batasuneko Satelite 
Zentroa [V4.2]  

RT kanpo-politika

atzerriko hizkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF atzerri-hizkuntza
BT1 hizkuntzen irakaskuntza 

BT2 irakaskuntza orokorra  

atzerritar batekin ezkontzea  

USE ezkontza mistoa (1231)  

atzerritar enpresa  
MT 4011 enpresa-motak

UF atzerri-kapitaleko enpresa  
BT1 enpresa  
RT atzerri-inbertsioa  
RT atzerri-kapitala  
RT atzerrian ezarritako agentzia  
RT pertsona juridikoen 

nazionalitatea  

atzerritar ikaslea  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 ikaslea 

BT2 eskola-ingurunea 
BT3 eskola-bizitza  

RT egoitza-eskubidea  
RT kultur harremanak  

atzerritarra  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF hirugarren estatu bateko 

herritarra
BT1 atzerritarrei buruzko zuzenbidea

BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

RT herritarren eskubideak  
RT kanporatzea
RT migrazio-politika  
RT tratu-berdintasuna  

atzerritarra, lanesku·—

USE langile migratzailea (4411)  

atzerritarra, langile·—

USE langile migratzailea (4411)  

atzerritarrak geratzea  

USE egoitza-eskubidea (1231)  

Atzerritarrei buruzko Legea  

USE atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea (1231)  

atzerritarrei buruzko zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF Atzerritarrei buruzko Legea  

elkarrekikotasunaren printzipioa 
BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  
NT1 atzerritarra
NT1 atzerritarren onarpena  

NT2 asilo politikoa  
NT3 asilo-eskubidea  

NT2 bisatu-politika  
NT1 egoitza-eskubidea  
RT familia-migrazioa  
RT kanporatzea
RT migrazio-politika  

atzerritarren base militarra  

USE base militarra (0821)  

atzerritarren diskriminazioa  

USE nazionalitatearengatiko 
bereizkeria (1236)  

atzerritarren onarpena  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
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UF bisa
turismoko bisa

BT1 atzerritarrei buruzko zuzenbidea
BT2 nazioarteko zuzenbide 

pribatua  
NT1 asilo politikoa  

NT2 asilo-eskubidea  
NT1 bisatu-politika  
RT migrazioen kontrola  
RT turismoa

atzerritarren turismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismoa

BT2 aisia  

atzerritarrentzako hezkuntza  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza
RT langile migratzailea  

atzipena

USE atxiloketa (1221)  

Audientzia Nazionala  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

audio-kasetea  
MT 3226 komunikazioa
UF audio-zinta
BT1 euskarri grabatua 

BT2 ikus-entzunezko materiala  

audio-zinta  

USE audio-kasetea (3226)

audioko DVD  

USE diskoa (3226)

audiokonferentzia  

USE telekonferentzia (3226)  

auditoria  

USE kontu-ikuskaritza (4021)  

aukera duen errentamendua, 
erosteko·—

USE finantza-errentamendua 
(2031)

aukera ekonomikoa  

USE politika ekonomikoa (1606)

aukera teknologikoa  

USE teknologiaren hautapena 
(6411)

aukera, enplegu-·—

USE enplegurako irispidea (4411)

aukera, lana lortzeko·—

USE enplegurako irispidea (4411)

aukera-berdintasuna  

USE tratu-berdintasuna (1236)

aukeraketa, enpresetako langile-·—

USE langileen kontratazioa (4421)  

aukeraketa, Herri Administraziorako 
langileen·—

USE administrazio-lehiaketa 
(4421)

aukeraketa, industriaren 
kokalekuaren·—

USE industriaren kokapena (6806) 

Aukeratzeko Bulegoa , Europako 
Erkidegoetako Langileak ·—

USE Europako Erkidegoetako 
Langileak Aukeratzeko 
Bulegoa [V4.2] (1006)  

aukeratzeko prestakuntza, lanbidea·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

aukeren arrazionalizazioa, aurrekontu-
·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

aulki hutsa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 parlamentu-aulkia  
RT hauteskunde partzialak  

aulkien banaketa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF aulkien esleipena  

aulkien partiketa  
D'Hondt sistema  
Hagenbach-Bischoff sistema  
Imperiali sistema  

BT1 parlamentu-aulkia  
NT1 banaketa-klausula
NT1 hauteskunde-kozientea  
RT botazio-sistema  

aulkien esleipena  

USE aulkien banaketa (0416)  

aulkien partiketa  

USE aulkien banaketa (0416)  

aurkako arma, legez·—

USE arma debekatua [V4.2] (0821) 

aurkako behin betiko eskubideak, 
dumping-aren·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

aurkako behin-behineko eskubideak, 
dumping-aren·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

aurkako borroka, alkoholismoaren·—

USE alkoholismoa (2826)

aurkako borroka, arrazakeriaren·—

USE arrazakeria (1236)  

aurkako borroka, bazterketaren·—

USE gizarteratzea (2826)  

aurkako borroka, drogaren·—

USE toxikomania (2826)

aurkako borroka, dumping-aren·—

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

aurkako borroka, gosearen·—

USE gosea (2841)

aurkako borroka, inflazioaren·—

USE inflazioa (1611)  

aurkako borroka, iruzurraren·—

USE iruzurra (1216)  

aurkako borroka, izurrien·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

aurkako borroka, lapurretaren·—

USE lapurreta (1216)  

aurkako borroka, lehortearen·—

USE lehortea (5216)  

aurkako borroka, minbiziaren·—

USE minbizia (2841)  

aurkako borroka, pobreziaren·—

USE pobretasuna (1626)  

aurkako borroka, tabakismoaren·—

USE tabakismoa (2826)

aurkako borroka, tabakoaren·—

USE tabakismoa (2826)

aurkako borroka, terrorismoaren·—

USE terrorismoa (0431)  

aurkako borroka, zarataren·—

USE zarataren aurkako babesa 
(5206)

aurkako borroka, zerga-
itzurpenaren·—

USE zerga-itzurpena (2446)  

Aurkako Borrokarako Europako 
Batzordea, Drogaren·—

USE EB lankidetza-organoa 
(1016)

aurkako delitua, Estatuaren 
segurtasunaren·—

USE Estatuaren segurtasunaren 
aurkako atentatua (1216)
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aurkako delitua, ingurumenaren·—

USE delitu ekologikoa (1216)  

aurkako delitua, nazioarteko 
zuzenbidearen·—

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

aurkako ekintza, ententeen·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

aurkako ekintza, monopolioaren·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

aurkako entzuketa, legez·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

aurkako erasoa, giza eskubideen·—

USE giza eskubideak (1236)  

aurkako errekurtsoa, Erkidegoaren ez-
egitearen·—

USE ez-egitearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

aurkako errekurtsoa, estatu baten ez-
betetzearen·—

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

aurkako Europako Gutuna, Kiroleko 
Dopatzearen·—

USE dopatzea (2826)  

aurkako finantzaketa, alderdien 
legez·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

aurkako Hitzarmena, Dopatzearen·—

USE dopatzea (2826)  

aurkako immigrazioa, legez·—

USE legez kanpoko migrazioa 
(2811)

aurkako indarkeria, ezkontidearen·—

USE etxeko indarkeria (2826)

aurkako indarkeria, haurren·—

USE haurren babesa (2826)

aurkako kexa, dumping-aren·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

aurkako kodea, dumping-aren·—

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

aurkako komisioak, legez·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

aurkako kontrola, dopatzearen·—

USE dopatzea (2826)  

aurkako kopia, software-aren legez·—

USE pirateria informatikoa (3236) 

aurkako krimena, gizadiaren·—

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

aurkako krimena, ingurumenaren·—

USE delitu ekologikoa (1216)  

aurkako legeria, monopolioen·—

USE trusten aurkako legeria (4031) 

aurkako lehia, legez·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

aurkako mina, pertsonen·—

USE pertsonen aurkako arma 
(0821)

aurkako misila, misilen·—

USE misilen aurkako defentsa 
(0821)

aurkako mugimendua, Europako 
batasunaren·—

USE mugimendu antieuropeista 
(0811)

aurkako prozedura, dumping-aren·—

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

aurkako salaketa, dumping-aren·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

aurkako salerosketa, legez·—

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

aurkako sistema, satelite·—

USE espazioko arma (0821)  

aurkako tratamendua, belar txarren·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

aurkako tratamendua, parasitoen·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

aurkakoa, dopatzearen·—

USE dopatzea (2826)  

aurkakoa, dumping-aren·—

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

aurkezlea

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

aurkeztea, Batzordeari 

erreklamazioa·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

aurkeztea, Batzordeari kexa·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

aurkeztea, EE Arartekoari 
erreklamazioa·—

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

aurkeztea, EE Arartekoari 
errekurtsoa·—

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

aurkeztea, EE Justizia Auzitegian 
errekurtsoa·—

USE Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

aurkezteko deialdia, eskaintzak·—

USE lizitazioa (2006)  

aurkikuntza zientifikoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa zientifikoa 

BT2 ikerketa  

aurre-paketatua, produktu·—

USE produktu atondua (2031)  

Aurreatxikitzeko Egitura Tresna  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF ISPA  
BT1 egitura-funtsa 

BT2 EE funtsa 
BT3 Erkidegoaren finantza-

tresna
BT4 Erkidegoaren 

finantzaketa

aurrefabrikatua, eraikin·—

USE aurrefabrikazioa (6831)  

aurrefabrikatua, etxe·—

USE aurrefabrikazioa (6831)  

aurrefabrikazioa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF etxe aurrefabrikatua  

eraikin aurrefabrikatua  
BT1 eraikuntzaren industria  

aurreikusitako gastuak  

USE aurrekontu-proiektua (2441)

aurreikusitako gastuen orria  

USE aurrekontu-proiektua (2441)
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aurreikuspen demografikoa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF biztanleriari buruzko 

aurreikuspena  
BT1 analisi demografikoa 

BT2 demografia

aurreikuspen ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF igurikimen ekonomikoa  

proiekzio ekonomikoa  
NT1 epe ertainerako aurreikuspena  
NT1 epe laburrerako aurreikuspena  
NT1 epe luzerako aurreikuspena  
NT1 prospektiba

aurreikuspen teknologikoa  

USE prospektiba teknologikoa 
(6411)

aurreikuspen-orria  

USE aurrekontu-aurreikuspena 
(2441)

aurreikuspena, biztanleriari 
buruzko·—

USE aurreikuspen demografikoa 
(2816)

aurreikuspena, epe oso luzerako·—

USE prospektiba (1631)

aurreikuspena, gizarte-·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

aurreikuspeneko kudeaketa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 kudeatzeko teknika  
RT eredu ekonomikoa  

aurreikuspeneko sistema, gizarte-·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

aurrekariak, zigor-·—

USE zigor-erregistroa (1216)  

aurreko birbidalketa, judizio·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

aurreko erabakiaren eskaera, 
judizio·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

aurreko erakundearen gobernu-
organoa, autonomia-·—

USE Gobernua (0436)

aurreko errekurtsoa, EE judizio·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

aurreko heriotza-tasa, jaiotza·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

aurreko interpretazioa, EE judizio·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

aurreko jarduketak, aldez·—

USE ikerketa judiziala (1221)  

aurreko laguntza, atxiki·—

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

aurrekontu erantsia  
SN Nortasun juridikorik gabeko 

zerbitzu publikoren bat bereiz 
finantzatzeko erabiltzen den 
aurrekontu-teknika. Ez nahasi 
"aparteko aurrekontua" eta 
"aurrekontu gehigarria" 
terminoekin.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

BT1 herri-ogasuna

aurrekontu gehigarria  
SN Ez nahasi "aurrekontu erantsia" 

eta "aparteko aurrekontua" 
terminoekin.  

MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontu-prozedura  

aurrekontu militarra  

USE defentsa-aurrekontua (0821)

aurrekontu orokorra
SN Administrazio-zerbitzu 

publikoen diru-sarrerak eta 
gastuak biltzen dituen 
aurrekontu-zatia.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

BT1 herri-ogasuna

aurrekontu orokorrak, Estatuaren·—

USE Estatuaren aurrekontua 
(2436)

aurrekontu zuzentzailea  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontu-prozedura  

aurrekontu-agintaritza  

USE aurrekontu-ahalmena (2441)  

aurrekontu-ahalmena
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontu-agintaritza  
BT1 aurrekontu-prozedura  
RT Europako Parlamentua  

aurrekontu-aldaketa  
MT 2441 aurrekontua
UF aldatzeko proposamena  
BT1 aurrekontuaren onespena 

BT2 aurrekontu-prozedura  

aurrekontu-analisia  

USE aurrekontu-ebaluazioa (2441) 

aurrekontu-aukera
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF aurrekontuari buruzko erabakia  

Planning Programming 
Budgeting System  
PPBS
aurrekontu-aukeren 
arrazionalizazioa  

BT1 aurrekontu-politika  
RT kostua/eraginkortasuna analisia  
RT kostua/mozkina analisia  

aurrekontu-aukeren arrazionalizazioa

USE aurrekontu-aukera (2436)  

aurrekontu-aurreikuspena  
MT 2441 aurrekontua
UF aurreikuspen-orria  
BT1 aurrekontu-prozedura  
RT nazio-plangintza  

aurrekontu-baimena
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren betearazpena  

aurrekontu-defizita  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren finantzaketa  

aurrekontu-desoreka  

USE aurrekontu-oreka (2436)  

aurrekontu-ebaluazioa  
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontu-analisia  
BT1 aurrekontu-prozedura  
RT aurrekontuko baliabideak  

aurrekontu-egonkortzailea  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF nekazaritzako egonkortzailea  

nekazaritzako aurrekontu-
egonkortzailea

BT1 EE aurrekontu-diziplina 
BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  

aurrekontu-egonkortzailea, 
nekazaritzako·—

USE aurrekontu-egonkortzailea 
(1021)

aurrekontu-ekitaldia  
MT 2441 aurrekontua
UF urte fiskala  

zerga-urtea  
BT1 aurrekontuaren betearazpena  

aurrekontu-eraldaketa  

USE aurrekontu-politika (2436)

aurrekontu-gastua, EE·—

USE Erkidegoaren gastua (1021)  
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aurrekontu-kreditua
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren betearazpena  

aurrekontu-legea
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren onespena 

BT2 aurrekontu-prozedura  

aurrekontu-lerroa

USE aurrekontua (2436)

aurrekontu-masa  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 aurrekontu-politika  

aurrekontu-metodoa  

USE aurrekontu-prozedura (2441)  

aurrekontu-nomenklatura  
SN Aurrekontuko kredituen 

administrazio-sailkapena 
(tituluak, atalak, kapituluak 
etab.).  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

BT1 herri-ogasuna

aurrekontu-ordainketa

USE gastuen likidazioa (2441)  

aurrekontu-oreka
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF aurrekontu-desoreka  
BT1 aurrekontu-politika  
RT konbergentzia-irizpidea  

aurrekontu-partida  

USE aurrekontua (2436)

aurrekontu-politika
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF aurrekontuaren urterokotasuna  

aurrekontu-politikaren 
orientazioa  
aurrekontu-eraldaketa  

NT1 aurrekontu-aukera  
NT1 aurrekontu-masa
NT1 aurrekontu-oreka  
NT1 aurrekontua  
NT1 aurrekontuko diru-izendapena  
NT1 aurrekontuko zehaztapena  
NT1 egonkortasun-programa  
NT1 finantza-autonomia  
NT1 finantza-plangintza  
RT aurrekontuaren betearazpena  
RT aurrekontuaren finantzaketa  
RT EDB politiken koordinazioa  
RT politika ekonomikoa  

aurrekontu-politikaren orientazioa  

USE aurrekontu-politika (2436)

aurrekontu-proiektua
MT 2441 aurrekontua
UF aurreikusitako gastuen orria  

aurreikusitako gastuak  
BT1 aurrekontugintza 

BT2 aurrekontu-prozedura  

aurrekontu-proiektua, Erkidegoaren·—

USE EE aurrekontu-proiektua 
(1021)

aurrekontu-prozedura  
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontu-metodoa  

Notenboom prozedura
NT1 aurrekontu gehigarria  
NT1 aurrekontu zuzentzailea  
NT1 aurrekontu-ahalmena  
NT1 aurrekontu-aurreikuspena  
NT1 aurrekontu-ebaluazioa  
NT1 aurrekontuaren ezespena  

NT2 behin-behineko hamabirena  
NT1 aurrekontuaren onespena  

NT2 aurrekontu-aldaketa  
NT2 aurrekontu-legea  

NT1 aurrekontuen arloko lankidetza  
NT1 aurrekontugintza  

NT2 aurrekontu-proiektua  
NT2 aurrekontuaren aurreproiektua 

RT parlamentu-prozedura  
RT Parlamentuaren eskumenak  

aurrekontu-sailkapena  

USE aurrekontuko zehaztapena 
(2436)

aurrekontu-sarrera  

USE aurrekontuko baliabideak 
(2441)

aurrekontu-transferentzia  

USE kreditu-luzapena (2441)  

aurrekontua
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF aurrekontu-lerroa  

aurrekontu-partida  
BT1 aurrekontu-politika  
RT aurrekontuaren betearazpena  
RT aurrekontuaren finantzaketa  
RT aurrekontuko gastua  
RT defentsa-aurrekontua  
RT ikerketa-aurrekontua  

aurrekontua egiteko prozedura  

USE aurrekontugintza (2441)  

aurrekontua, EE·—

USE Erkidegoaren aurrekontua 
(1021)

aurrekontua, EE funtzionamendu-·—

USE EE funtzionamendu-gastua 

(1021)

aurrekontua, Erkidegoaren ikerketa-
·—

USE EE ikerketa-gastua (1021)  

aurrekontua, Erkidegoko 
erakundeen·—

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

aurrekontua, nazio-·—

USE Estatuaren aurrekontua 
(2436)

aurrekontuaren aurreproiektua  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontugintza 

BT2 aurrekontu-prozedura  
RT EE aurrekontuaren 

aurreproiektua  

aurrekontuaren betearazpena  
MT 2441 aurrekontua
NT1 aurrekontu-baimena  
NT1 aurrekontu-ekitaldia  
NT1 aurrekontu-kreditua  
NT1 aurrekontuaren deskargua  
NT1 aurrekontuen kontrola  
NT1 finantza-kontrola  
NT1 gastu-konpromisoa
NT1 gastuen likidazioa  
NT1 kreditu-luzapena  
NT1 ordainketa-kreditua  
RT aurrekontu-politika  
RT aurrekontua  

aurrekontuaren botazioa  

USE aurrekontuaren onespena 
(2441)

aurrekontuaren deskargua  
MT 2441 aurrekontua
UF deskargu-erabakia  
BT1 aurrekontuaren betearazpena  

aurrekontuaren ezarpena  

USE aurrekontugintza (2441)  

aurrekontuaren ezarpena, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren aurrekontuaren 
gertuera (1021)  

aurrekontuaren ezespena  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontu-prozedura  
NT1 behin-behineko hamabirena  

aurrekontuaren finantzaketa  
MT 2441 aurrekontua
NT1 aurrekontu-defizita  
NT1 aurrekontuko baliabideak  
NT1 baliabide erantsiak  
NT1 diruzaintzaren aurrerakina  
RT aurrekontu-politika  
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RT aurrekontua  

aurrekontuaren finantzaketa, EE·—

USE Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa (1021)  

aurrekontuaren onespena  
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontuaren botazioa  
BT1 aurrekontu-prozedura  
NT1 aurrekontu-aldaketa  
NT1 aurrekontu-legea  

aurrekontuaren urterokotasuna  

USE aurrekontu-politika (2436)

aurrekontuari buruzko erabakia  

USE aurrekontu-aukera (2436)  

aurrekontuen arloko lankidetza  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontu-prozedura  
RT ituntzeko prozedura  

aurrekontuen kontrola  
MT 2441 aurrekontua
UF kontuen kontrola  

kontuen auzitegia  
BT1 aurrekontuaren betearazpena  
RT EE Kontuen Auzitegia  

aurrekontugintza  
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontuaren ezarpena  

aurrekontua egiteko prozedura  
BT1 aurrekontu-prozedura  
NT1 aurrekontu-proiektua  
NT1 aurrekontuaren aurreproiektua  
RT Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  

aurrekontuko baliabideak
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontu-sarrera  

sarrera publikoa  
BT1 aurrekontuaren finantzaketa  
RT aurrekontu-ebaluazioa  
RT aurrekontuko gastua  
RT zerga-sistema  

aurrekontuko diru-izendapena  
SN Gastu bat edo gehiago 

aurrekontuan inskribatzea, 
aurrekontu-kredituen bitartez 
finantzatu ahal izateko.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

UF aurrekontuko inskripzioa  
BT1 aurrekontu-politika  
RT aurrekontutik kanpoko gastua  

aurrekontuko gastua
MT 2441 aurrekontua
NT1 aurrekontutik kanpoko gastua  
NT1 eragiketa-gastua  
NT1 funtzionamendu-gastua  

NT1 gastu publikoa
RT aurrekontua  
RT aurrekontuko baliabideak  
RT Erkidegoaren gastua  

aurrekontuko inskripzioa  

USE aurrekontuko diru-izendapena 
(2436)

aurrekontuko zehaztapena  
SN Aurrekontu-kredituak kapituluka 

sailkatzen dira. Kapituluetan 
gastuak izaeraren eta xedearen 
arabera multzokatzen dira.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

UF aurrekontu-sailkapena  
BT1 aurrekontu-politika  

aurrekontutik kanpoko gastua  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuko gastua  
RT aurrekontuko diru-izendapena  

aurrerakina, funts-·—

USE aldez aurreko ordainketa 
(4026)

aurrerakina, kontu korronteko·—

USE epe laburrerako kreditua 
(2416)

aurrerapen soziala  

USE gizarte-garapena (2826)  

aurrerapen teknikoa  

USE aldaketa teknologikoa (6411)

aurrerapen teknikora moldatzea  

USE aldaketa teknologikoa (6411)

aurrerapen zientifikoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa-politika  

aurreratua, herrialde·—

USE herrialde industrializatua 
(1611)

aurreratua, kenkari·—

USE atxikipena (4421)

aurreratua, teknologia·—

USE teknologia berria (6411)

aurreratuak jasotzea, borondate·—

USE bizi-testamentua (2841)  

aurretiaz finkatutako prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  

aurretiazko eginbideak  

USE ikerketa judiziala (1221)  

aurretiazko finkapena, itzulketaren·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

aurretiazko jarraibideak jasotzea  

USE bizi-testamentua (2841)  

aurrezki-kutxa  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF aurrezkien posta-kutxa  
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  

aurrezkien posta-kutxa  

USE aurrezki-kutxa (2416)  

aurrezpena  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta
RT inbertsioa  
RT kontsumitzaileen portaera
RT korritua  

ausazko jokoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF apustua

elkarrekiko apustua  
loteria  
lotoa  
jolas-makina
kiniela
zozketa  
tonbola

BT1 jokoa
BT2 aisia  

Australa, Afrika·—

USE Hegoaldeko Afrika (7221)

Australia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 ANZUSko herrialdeak
NT1 Norfolk uhartea  

Australia, Zeelanda Berria eta 
Ameriketako Estatu Batuen arteko 
Segurtasun Akordio Militarra  

USE ANZUS (7621)  

Austria  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Austriako eskualdeak

Austria Beherea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Niederösterreich  
BT1 Austriako eskualdeak

Austria Garaia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Oberösterreich
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BT1 Austriako eskualdeak

Austriako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Austria Beherea  
NT1 Austria Garaia  
NT1 Burgenland  
NT1 Estiria  
NT1 Karintia
NT1 Salzburgo
NT1 Tirol  
NT1 Viena
NT1 Vorarlberg  
RT Austria

autarkia  

USE autohornikuntza (2016)  

autoa

USE automobila (4816)

autoa, hil-·—

USE heriotza (2826)  

autoa, turismoko·—

USE automobila (4816)

autobia  
MT 4816 lurreko garraioa
UF ingurabidea  
BT1 errepide-sarea 

BT2 errepideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

autobidea  
MT 4816 lurreko garraioa
BT1 errepide-sarea 

BT2 errepideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

autobideko bidesaria  

USE bidesaria (4806)  

autobiografia  

USE biografia (3221)  

autobus-geltokia  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 ekipamendu kolektiboa 

BT2 hirigintza

autobusa  
MT 4816 lurreko garraioa
UF autokarra  
BT1 ibilgailuak 

BT2 errepideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

autodeterminazioa  
SN Herrialde bateko biztanleek 

bertako estatutu politikoa 
zehaztea.  

MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazio-independentzia  
RT erreferenduma  

autoeskola  

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

autofinantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa-politika 

BT2 finantzaketa
RT cash-flow-a

autogobernua  

USE autonomia (0436)

autohornikuntza  
MT 2016 truke ekonomikoak
UF autarkia  
BT1 hornikuntza
NT1 autohornikuntza-tasa

autohornikuntza-gradua  

USE autohornikuntza-tasa (2016)  

autohornikuntza-tasa  
SN Produktu baten ekoizpenaren eta 

kontsumoaren arteko erlazioa, 
eskualde edo herrialde jakin 
batean.

MT 2016 truke ekonomikoak
UF autohornikuntza-gradua
BT1 autohornikuntza

BT2 hornikuntza
RT nekazaritzako produktua  
RT produktuetarako diru-laguntza 

osagarria  

autokarabana  

USE kanpin-ibilgailua (4811)

autokarra

USE autobusa (4816)

autokontsumoa  
SN Ekoizleek euren produktuak 

kontsumitzea.
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT iraupeneko nekazaritza  

autokrazia

USE monokrazia (0406)  

autokudeaketa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF langileen autokudeaketa  
BT1 langileen parte-hartzea 

BT2 lan-harremanak  

autokudeaketa, langileen·—

USE autokudeaketa (4426)

automatikoa, erregulazio·—

USE automatizazioa (6411)  

automatikoa, kontrol·—

USE automatizazioa (6411)  

automatikoa, kutxazain·—

USE banku-jarduera elektronikoa 
(2416)

automatizatua, dokumentazio·—

USE informatika dokumentala 
(3236)

automatizatua, informazio-sistema·—

USE informazio-sistema (3231)  

automatizazioa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF automazioa  

kontrol automatikoa  
erregulazio automatikoa  

BT1 fabrikazio industriala  
RT enpresaren modernizazioa  
RT informatika industriala  
RT teknologiaren hautapena  

automazioa  

USE automatizazioa (6411)  

automobil-hondakinak  

USE hondakin metalikoa (5216)  

automobil-parkea  

USE ibilgailuak (4816)  

automobila  
MT 4816 lurreko garraioa
UF autoa  

turismoko autoa  
ibilgailu automobila  

BT1 ibilgailuak 
BT2 errepideko garraioa 

BT3 lurreko garraioa  
RT aparkalekua  
RT automobilen industria  
RT taxia

automobila, ibilgailu·—

USE automobila (4816)

automobilen alogera  

USE ibilgailuen alogera (4811)  

automobilen asegurua  
MT 2431 aseguruak
UF hirugarrenekiko asegurua  

hirugarrenen asegurua  
arrisku orotako asegurua  

BT1 garraio-asegurua 
BT2 asegurua

RT errepideko garraioa  

automobilen industria  
MT 6821 industria mekanikoa
UF automobilgintza  
BT1 industria mekanikoa
RT automobila  
RT errepideko garraioa  
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RT luxu-gaien industria  
RT motordun ibilgailua  

automobilentzako erregaia  

USE motor-erregaia (6616)  

automobilerako osagarria  

USE ibilgailuaren ekipamendua 
(4811)

automobilgintza  

USE automobilen industria (6821)

automugaketa  
MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  
RT mugaketarako akordioa  

automugaketarako akordioa  

USE mugaketarako akordioa (2021) 

autonomia  
SN Udalerriek, probintziek, 

eskualdeek eta Estatuko beste 
lurralde-erakunde batzuek izan 
dezaketen ahalmena, bakoitzak 
bere arau eta gobernu-organoen 
bitartez bere interes bereziak 
araupetzeko ahalmena alegia. Ez 
nahasi "autonomia-erkidegoa" 
terminoarekin.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF autogobernua  
tokiko autonomia  
eskualdeko autonomia  
autonomia-estatutua

BT1 administrazio-antolaketa  
RT erregionalismoa  
RT eskualdeko parlamentua  
RT mugimendu autonomiazalea  

autonomia ekonomikoa  

USE independentzia ekonomikoa 
(0806)

Autonomia Erkidegoa, 
Andaluziako·—

USE Andaluzia (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Aragoiko·—

USE Aragoi (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Asturiasko 
Printzerriko·—

USE Asturiasko Printzerria 
(7211)

Autonomia Erkidegoa, Balear 
Uharteetako·—

USE Balear uharteak (7211)  

Autonomia Erkidegoa, 
Balearretako·—

USE Balear uharteak (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Errioxako·—

USE Errioxa (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Euskadiko·—

USE Euskal Autonomia Erkidegoa 
(7211)

Autonomia Erkidegoa, 
Extremadurako·—

USE Extremadura (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Galiziako·—

USE Galizia (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Gaztela eta 
Leongo·—

USE Gaztela eta Leon (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Gaztela-
Mantxako·—

USE Gaztela-Mantxa (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Kanarietako·—

USE Kanariar uharteak (7211)

Autonomia Erkidegoa, Kantabriako·—

USE Kantabria (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Kataluniako·—

USE Katalunia (7211)  

Autonomia Erkidegoa, Murtziako 
Eskualdeko·—

USE Murtziako Eskualdea 
(7211)

autonomia, arauak egiteko·—

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

autonomia, eskualdeko·—

USE autonomia (0436)

autonomia, tokiko·—

USE autonomia (0436)

autonomia-aurreko erakundearen 
gobernu-organoa  

USE Gobernua (0436)

autonomia-erkidegoa  
SN Espainiako Estatuaren 

konstituzio-antolamenduaren 
barruko lurralde-erakundea. 
Baditu legeak egiteko 
autonomia, legeak betearazteko 
eskumena eta lurraldeko 
ordezkarien bitartez bere burua 
administratzeko ahalmena.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 lurralde-erakundea  

autonomia-erkidegoak, Espainiako·—

USE Espainiako eskualdeak (7211) 

autonomia-erkidegoaren jabetza  

USE herri-jabetza (1211)  

autonomia-erkidegoen arteko akordioa 

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

autonomia-erkidegoen arteko 
akordioa, Estatuaren eta·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

autonomia-erkidegoko administrazioa 

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

autonomia-erkidegoko biltzarra  

USE eskualdeko parlamentua 
(0421)

autonomia-erkidegoko justizia-
auzitegi nagusia  

USE jurisdikzio nagusia (1226) 

autonomia-estatutua  

USE autonomia (0436)

autonomiarik gabeko lurraldea  
SN Zentzu zabalean, independentzia 

eskatzen duen lurraldea 
izendatzeko erabiltzen da. 
Zentzu zehatzago eta 
murritzagoan esan nahi du 
lurraldeko biztanleriak oraindik 
ez duela bere burua 
administratzen eta lurraldea 
administratzen duen potentziak 
harekiko betebeharrak dituela, 
Nazio Batuen Gutunean 
zehaztutakoak.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF babespeko lurraldea  
BT1 lurralde-zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

autonomikoa, administrazio·—

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

autonomikoa, diru-laguntza·—

USE laguntza publikoa (1606)  

autonomikoa, erakunde·—

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

autonomikoa, estatu·—

USE eskualde-estatua (0406)

autonomikoa, gobernu·—

USE Gobernua (0436)

autonomikoa, hizkuntza·—

USE eskualdeko hizkuntza (3611)  
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autonomikoa, laguntza·—

USE laguntza publikoa (1606)  

autonomikoa, legeria·—

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

autonomikoa, ogasun·—

USE eskualdeko ogasuna (2436)

autonomikoa, Parlamentu·—

USE eskualdeko parlamentua 
(0421)

autonomikoa, zuzenbide·—

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

autonomikoak, hauteskunde·—

USE eskualde-hauteskundeak 
(0416)

Autonomoa, Ceutako Hiri·—

USE Ceuta (7211)

autonomoa, erakunde·—

USE herri-erakundea (0436)  

autonomoa, Erkidegoaren 
antolakunde·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

autonomoa, Gazako lurralde·—

USE Palestinako lurralde 
autonomoak (7226)  

autonomoa, inportazio-araubide·—

USE inportazio-politika (2006)  

autonomoa, Jerikoko lurralde·—

USE Palestinako lurralde 
autonomoak (7226)  

autonomoa, langile·—

USE lanbide lokabea (4411)

Autonomoa, Melillako Hiri·—

USE Melilla (7211)  

autonomoak, eskubide·—

USE ATBren eskubideak (1021)

autopsia  

USE auzitegiko medikuntza (2841) 

autorea

USE literatura-lanbidea (2831)

autorregulazioa  
SN Adostasunez aplikatzen diren 

tresnak, profesionalek euren 
kabuz edo kontsumitzaileekin 
nahiz Estatuarekin lankidetzan 
ematen dituztenak eta oro har 
lege-indarrik ez dutenak.  

MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF korregulazioa

borondatezko arauketa  
BT1 zuzenbidearen iturriak  
RT koordinazio-metodo irekia 

[V4.2]  

autozerbitzua  
MT 2036 banaketa
UF autozerbitzuko denda  
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  

autozerbitzuko denda  

USE autozerbitzua (2036)  

Auvernia
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Auverniako gazta urdina  

USE mami urdineko gazta (6016)  

auzia

USE akzio judiziala (1221)  

auzia, Cassis de Dijon·—

USE elkar ezagutzearen printzipioa 
(1011)

auzia, kurduen·—

USE Kurdistango arazoa (0816)  

auzia, Zisjordaniako·—

USE Zisjordaniako arazoa (0816)  

auzialdia

USE akzio judiziala (1221)  

Auzialdiko Auzitegia, Europako 
Erkidegoetako Lehen·—

USE EE Lehen Auzialdiko 
Auzitegia (1006)  

auzialdiko epailea, lehen·—

USE epailea (1226)  

auzialdiko epaitegia, lehen·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

auziaren instrukzioa  

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

auzibidea  

USE judizioa (1221)  

auzibideko bermea  

USE justiziarako eskubidea (1236)  

auzibideko epea  

USE delituaren preskripzioa (1221) 

auzibidera jotzeko eskubidea  

USE auzitan aritzeko eskubidea 

(1221)

auzibidezko zigor-zuzenbidea  

USE zigor-prozedura (1221)  

auzibidezko zuzenbide zibila  

USE prozedura zibila (1221)  

auzibidezko zuzenbidea  

USE prozedura judiziala (1221)  

auzietako errekurtsoa, hauteskunde-
·—

USE hauteskunde-auzia (0416)  

auzietako prozedura, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-auzia (0416)  

auzitan aritzeko eskubidea  
SN Prozedura hasi ahal izatea edo 

Justiziari demanda aurkeztu ahal 
izatea norberaren uzia 
baliarazteko, lehen auzialdian 
nahiz errekurtsoaren bidetik.  

MT 1221 justizia
UF akzio judiziala baliatzeko 

eskubidea
akzio judizialari ekiteko 
eskubidea
auzibidera jotzeko eskubidea  
errekurtsorako eskubidea  

BT1 justiziarako irispidea  
RT legebidezko interesa  

auzitegi ekonomiko-administratiboa  

USE zerga-jurisdikzioa (1226)  

auzitegi gorena  

USE jurisdikzio nagusia (1226)  

Auzitegi Iraunkorra, Tartekaritzako·—

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

auzitegi militarra  

USE jurisdikzio militarra (1226)  

auzitegi nagusia, autonomia-
erkidegoko justizia-·—

USE jurisdikzio nagusia (1226) 

auzitegi zentrala, lan-·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

auzitegi zibila  

USE jurisdikzio zibila (1226)  

auzitegia, adingabeen·—

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

auzitegia, adingabeen tutoretzako·—

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

auzitegia, administrazio-·—

USE administrazio-errekurtsoa 
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(0436)

auzitegia, apelazioko administrazio-
·—

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

Auzitegia, EFTAko Estatuen 
Justizia·—

USE EFTAko Justizia Auzitegia 
(7611)

auzitegia, Estatuaren 
segurtasunerako·—

USE salbuespenezko jurisdikzioa 
(1226)

Auzitegia, Europako Erkidegoen 
Justizia·—

USE EE Justizia Auzitegia (1006) 

Auzitegia, Europako Erkidegoetako 
Lehen Auzialdiko·—

USE EE Lehen Auzialdiko 
Auzitegia (1006)  

Auzitegia, Europako Justizia·—

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

Auzitegia, Europako Kontu·—

USE EE Kontuen Auzitegia (1006)  

Auzitegia, Giza Eskubideen·—

USE Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia (7611)  

auzitegia, gora jotzeko·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

auzitegia, gora jotzeko administrazio-
·—

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

auzitegia, herri-·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

Auzitegia, Jugoslavia Ohirako 
Nazioarteko Zigor·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

auzitegia, justizia-·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

auzitegia, kasazioko·—

USE jurisdikzio nagusia (1226)  

auzitegia, konstituzio-·—

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

auzitegia, konstituzio-bermeen·—

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

auzitegia, kontuen·—

USE aurrekontuen kontrola (2441) 

auzitegia, lurralde-·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

auzitegia, merkataritzako·—

USE merkataritzako jurisdikzioa 
(1226)

auzitegia, nazioarteko·—

USE nazioarteko jurisdikzioa 
(1226)

auzitegia, probintzia-·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

Auzitegia, Ruandarako Nazioarteko 
Zigor·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

auzitegia, salbuespen-·—

USE salbuespenezko jurisdikzioa 
(1226)

auzitegia, tartekaritza-·—

USE tartekaritzako jurisdikzioa 
(1226)

auzitegia, zigor-·—

USE zigor-jurisdikzioa (1226)  

Auzitegian errekurtsoa aurkeztea, EE 
Justizia·—

USE Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

auzitegiaren epaia  

USE epaia (1221)

Auzitegiaren epaia, EE Justizia·—

USE EE Auzitegiaren epaia (1011)  

auzitegiaren erabakia  

USE epaia (1221)

auzitegien eskumena  

USE jurisdikzio-eskumena (1226)  

auzitegiko akzioa  

USE eginbide judiziala (1221)  

Auzitegiko idazkaria, EE Justizia·—

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

auzitegiko medikuntza  
MT 2841 osasuna
UF autopsia

lege-medikuntza  
BT1 medikuntza

BT2 medikuntza-zientziak  

auzo behartsua  

USE hirialde behartsua (2846)  

auzo sentibera  

USE hirialde behartsua (2846)  

auzo-bidea

USE landa-bidea (4816)

auzo-ondasuna  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF herri-lurrak  
BT1 lurraren araubidea 

BT2 landa-jabetza  

auzo-polizia  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 polizia 

BT2 ordena publikoa 
BT3 segurtasun publikoa

RT hirialde behartsua  

auzoa  

USE hiri inguruko aldea (2846)

auzoarte-politika , Europako ·—

USE Europako auzoarte-politika 
[V4.2] (1016)

auzoen arteko lankidetza  

USE toki-erakundeen elkartea 
(0436)

auzoen senidetzea  

USE senidetzea (2826)  

auzunea

USE hiri inguruko aldea (2846)

aza

USE hosto-barazkia (6006)  

aza, buru-·—

USE hosto-barazkia (6006)  

azal itxien irekiera, gutun-·—

USE lizitazioa (2006)  

azaleko gaixotasuna  

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

azaleztapena

USE liburugintza (3226)  

azalorea

USE hosto-barazkia (6006)  

azalpen biografikoa  

USE biografia (3221)  

azeleragailua, partikula-·—

USE teknologia nuklearra (6621)  
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azenarioa  

USE sustrai-barazkia (6006)  

Azerbaijan  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

azeria

USE ugaztun basatia (5211)  

azetatoa

USE azido organikoa (6811)  

azetikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

azetilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

azetonobutilikoa, motor-erregai·—

USE ordezko erregaia (6606)

azido akrilikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido alkoholikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido aromatikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido azetikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido desoxirribonukleikoa  

USE ADN (3606)

azido ez-organikoa  
MT 6811 kimika
UF azido klorhidrikoa  

azido fosforikoa  
azido nitrikoa  
azido sulfurikoa  

BT1 azidoa 
BT2 konposatu kimikoa  

azido formikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido fosforikoa  

USE azido ez-organikoa (6811)  

azido ftalikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido klorhidrikoa  

USE azido ez-organikoa (6811)  

azido nitrikoa  

USE azido ez-organikoa (6811)  

azido organikoa  
MT 6811 kimika
UF azetatoa  

azido azetikoa  
azido akrilikoa  
azido alkoholikoa  
azido aromatikoa  
azido zitrikoa  
azido formikoa  
azido ftalikoa  
gantz-azidoa  
azido oxalikoa  
azido salizilikoa  

BT1 produktu kimiko organikoa 
BT2 konposatu kimikoa  

azido oxalikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido salizilikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azido sulfurikoa  

USE azido ez-organikoa (6811)  

azido zitrikoa  

USE azido organikoa (6811)  

azidoa  
MT 6811 kimika
BT1 konposatu kimikoa  
NT1 azido ez-organikoa  

azidoa, gantz-·—

USE azido organikoa (6811)  

azidotzea  
SN Ura, lurra eta landaretza 

azidotzea, zenbait kutsatzaile 
metatzearen ondorioz: sufre 
dioxidoa, nitrogeno oxidoak eta 
amoniakoa.

MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ingurumena azidotzea  
BT1 kutsadura
RT basamortutzea
RT euri azidoa  
RT lehortea

azidotzea, ingurumena·—

USE azidotzea (5216)  

azienda  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF abere-ondasunak  

ganadua
azienda-errolda  
abere-zentsua  
abere-taldea  

NT1 abelburua  
NT1 ahuntz-azienda  
NT1 ardi-azienda  
NT1 behi-azienda  

NT2 behia
NT3 behi ume-hazlea
NT3 esne-behia  

NT2 biga
NT2 idia  
NT2 txahala  
NT2 zezena  

NT1 txerri-azienda  
NT1 zaldi-azienda  
NT1 zerbidoa  

NT2 elur-oreina
RT abere-hazkuntza  
RT animalia-baliabidea  
RT animalia-ekoizpena  

azienda larria, behi-·—

USE behi-azienda (5626)  

azienda larriko abelburua  

USE abelburua (5626)

azienda, esne-·—

USE esne-behia (5626)  

azienda-errolda  

USE azienda (5626)  

azkarra, erreaktore·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

Azken Agiria, Helsinkiko·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

azken kontsumoa  
SN Kontsumitzaileek euren 

beharrizanak zuzenean asetzeko 
erosten dutena izendatzeko 
erabiltzen da.  

MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT agregatu ekonomikoa  

azken txanda, hauteskundeen·—

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

azoka  

USE merkataritza-agerpena (2031) 

azoka, merkataritza-·—

USE merkataritza-agerpena (2031) 

Azore uharteak  

USE Azoreak (7211)  

Azoreak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Azore uharteak  
BT1 Portugalgo eskualdeak  

azpian gordetzea, hondakinak lur·—

USE hondakinak lurpean 
biltegiratzea (5206)  
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azpibatzordea, Parlamentuko·—

USE parlamentu-batzordea (0421)

azpiegitura ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 egitura-politika 

BT2 politika ekonomikoa  
RT egitura ekonomikoa  
RT garraio-azpiegitura  
RT hiri-azpiegitura  
RT industria-azpiegitura  
RT turismo-azpiegitura  

azpiegitura erabiltzeko tarifak  
SN Azpiegituraren kostuak 

erabiltzaileen kontura direla esan 
nahi du.  

MT 4806 garraio-politika
UF aireportu-tasa  

ontziratze-tasa  
BT1 garraioaren prezioa  
NT1 aparkaldiaren prezioa  
NT1 ardatzeko tasa  
NT1 bidesaria
NT1 eskala-eskubidea  

azpiegitura, aireportuko·—

USE aireportua (4826)  

azpiegitura, arrantzako·—

USE arrantza-egitura (5641)  

azpiegitura, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ekoizpen-bidea 
(5626)

azpienplegua

USE langabezia partziala (4406)  

azpigarapena  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 garapen ekonomikoa  
NT1 garapenerako oztopoa  
RT garapen-politika  

azpigaratua, eskualde·—

USE eskualde behartsua (1616)

azpigaratua, herrialde·—

USE gutxi garatutako herrialdea 
(1611)

azpiko tunela, Mantxako kanalaren·—

USE Mantxako tunela (4806)

azpikontratazioa  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpenaren antolaketa 

BT2 ekoizpen-politika  
NT1 kanpoko azpikontratazioa  

azpipopulazioa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren dinamika  
RT biztanleriaren dentsitatea  

RT landa-eskualdea  
RT landa-migrazioa  

azpiproduktu metalikoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF zepa  

metalurgiako azpiproduktua  
BT1 industria metalurgikoa  
RT industria-hondakina  

azpiproduktua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-ekoizpena  
RT nekazaritzako azpiproduktua  

azpiproduktua, metalurgiako·—

USE azpiproduktu metalikoa (6816) 

azpiproletarioak  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-klasea 

BT2 gizarte-egitura  
RT behartsuentzako laguntza  
RT pobretasuna

aztarnategi arkeologikoa  

USE toki historikoa (2831)  

aztarnategia, historiaurreko·—

USE toki historikoa (2831)  

aztergai-zerrendaren argitalpena  

USE bilkuren publizitatea (1006)  

aztergaien zerrenda  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-bilkura 

BT2 parlamentu-prozedura  

azterketa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF sarrera-proba  
BT1 eskola-lana
NT1 azterketarako onarpena  

azterketa dokumentala  

USE informazioaren analisia (3221) 

azterketa estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

azterketa geofisikoa  

USE geofisika (3606)  

azterketa geologikoa  

USE geologia (3606)  

azterketa judiziala, peritu-·—

USE peritu-irizpena (1221)  

azterketa kualitatiboa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF kalitate-kontrola
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  
NT1 trazabilitatea  
RT industri produktuen kalitatearen 

kontrola

azterketa sektoriala  

USE input-output analisia (1631)  

azterketa teknikoa, ibilgailuen·—

USE ikuskapen teknikoa (4806)  

azterketa, adibide praktikoen·—

USE kasuen azterketa (3221)  

azterketa, agirien·—

USE informazioaren analisia (3221) 

azterketa, denboren·—

USE lanaren azterketa (4416)  

azterketa, ereduzko kasuen·—

USE kasuen azterketa (3221)  

azterketa, eskualde-·—

USE eskualde-geografia (3606)  

azterketa, etxe-animalien·—

USE zooteknia (5631)

azterketa, industria arteko·—

USE input-output analisia (1631)  

azterketa, kasu praktikoaren·—

USE kasuen azterketa (3221)  

azterketa, kasu zehatzen·—

USE kasuen azterketa (3221)  

azterketa, kontuen·—

USE kontuen egiaztapena (4026)  

azterketa, lurzoruaren·—

USE lurzoruaren analisia (3606)  

azterketa, parlamentu-·—

USE parlamentu-prozedura (0426) 

azterketa, perituaren osasun-·—

USE peritu-azterketa medikoa 
(2841)

azterketa, prebentziozko osasun-·—

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

azterketa, sarrera-irteeren·—

USE input-output analisia (1631)  

azterketa, unibertsitatean sartzeko·—

USE ikasleen aukeraketa (3206)  

azterketarako onarpena  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF azterketarako onartzeko 

baldintza  
BT1 azterketa 
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BT2 eskola-lana

azterketarako onartzeko baldintza  

USE azterketarako onarpena (3216) 

azterlan bibliografikoa  

USE bibliografia (3221)  

azterlan ekonomikoa  

USE analisi ekonomikoa (1631)

azterlana, ingurumen-·—

USE ingurumenari buruzko 
ikerketa (5206)  

Azterlanetarako Institutua , Europar 
Batasunaren Segurtasunari buruzko 
·—

USE Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2] (1006)

azterlaria, kontuen·—

USE kontularia (4026)

azterlaria, zinpeko kontu-·—

USE kontularia (4026)

Aztertzeko Europako Agentzia, 
Sendagaiak·—

USE Sendagaietarako Europako 
Agentzia (1006)  

azukre erdifindua  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF azukre gordina  
BT1 azukrea

azukre findua  

USE azukre zuria (6021)  

azukre gordina  

USE azukre erdifindua (6021)  

azukre zuria  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF azukre findua  
BT1 azukrea
RT azukrearen finketa  

azukre-erremolatxa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 tuberkulua  
RT erremolatxa-azukrea  

azukre-faktoria  

USE azukrearen industria (6031)  

azukre-findegia  

USE azukrearen industria (6031)  

azukre-kanabera  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 industria-landarea  
RT kanabera-azukrea  

azukre-lantegia  

USE azukrearen industria (6031)  

azukrea  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF fruktosa
NT1 azukre erdifindua  
NT1 azukre zuria  
NT1 erremolatxa-azukrea  
NT1 glukosa
NT1 isoglukosa
NT1 kanabera-azukrea  
NT1 laktosa
NT1 sakarosa  
RT azukrearen industria  
RT Azukrearen Protokoloa  
RT azukrez egindako produktua  
RT edulkoratzailea
RT ekoizleen erantzukidetasuna  
RT konfitegintzako produktua  
RT prezio mistoa  

azukrea, esne-·—

USE laktosa (6021)

azukrearen finketa  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien teknologia  
RT azukre zuria  

azukrearen industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF azukre-lantegia  

azukre-faktoria  
azukre-findegia  

BT1 janarien industria  
RT azukrea
RT azukrez egindako produktua  

azukrearen kotizazioa  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF isoglukosaren kotizazioa  
BT1 baliabide propioak 

BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa

azukrearen ordezkoa  

USE janari ordezkoa (6026)  

Azukrearen Protokoloa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 merkataritzako harremanak  
RT AKOB herrialdeak  
RT azukrea
RT Lomeko I. Hitzarmena

azukrez egindako produktua  
MT 6026 elikagaiak
BT1 elikagai konplexua  
NT1 jarabea  
NT1 melaza  
RT azukrea
RT azukrearen industria  

baba  

USE lekaduna (6006)

baba beltza  

USE lekaduna (6006)

baba, soja-·—

USE soja (6006)

babarruna  

USE lekaduna (6006)

babes diplomatikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF babes kontsularra  
BT1 harreman diplomatikoak 

BT2 nazioarteko politika  
RT Europako herritartasuna  
RT lurraldez kanpokotasuna  

babes fitosanitarioa  

USE floraren babesa (5206)

babes judiziala  

USE justiziarako eskubidea (1236)  

babes judizialerako eskubidea  

USE justiziarako eskubidea (1236)  

Babes Kontseilua, Nazio Batuen·—

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

babes kontsularra  

USE babes diplomatikoa (0806)

babes ofizialeko etxebizitza  

USE gizarte-laguntzako etxebizitza 
(2846)

babes pertsonaleko ekipamendua  

USE babes-ekipamendua (4416)

babes-ekipamendua  
SN Langileen banakako babes-

ekipamenduak eta makina eta 
instalazioen segurtasunerako 
gailuak izendatzeko erabiliko da. 

MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 
antolaketa

UF babes-kaskoa
salbamendu-txalekoa
salbamendu-gerrikoa  
salbamendurako tresna  
babes pertsonaleko ekipamendua 
babes-jantziak  

BT1 laneko segurtasuna 
BT2 lan-baldintza  

babes-jantziak  

USE babes-ekipamendua (4416)

babes-kaskoa  

USE babes-ekipamendua (4416)
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babes-klausula  
SN Kontratuko alderdiei baimena 

ematen die akordioaren 
xedapenak ez betetzeko, hil edo 
biziko interesak jokoan 
dituztenean.  

MT 0806 nazioarteko politika
UF babes-neurria
BT1 nazioarteko akordioa  
RT aduana-zergen politika bateratua  
RT GATT
RT merkataritza-politika  
RT merkataritzako akordioa
RT ordainketa-balantza  

babes-neurria  

USE babes-klausula (0806)

babesa  
SN Pertsona fisiko edo juridiko 

batek, zuzenean nahiz zeharka, 
gizarte-, kultur eta kirol-
jarduerak eta bestelakoak 
finantzatzen edota ikus-
entzunezko bideetatik hedatzen 
laguntzea.

MT 2031 merkaturatzea
UF babeslea

merkataritzako babesa  
publizitateko babesa  

BT1 merkataritzako sustapena 
BT2 merkaturatzea  

RT mezenasgoa  

babesa, adin txikikoen·—

USE haurren babesa (2826)

babesa, adingabeen·—

USE haurren babesa (2826)

babesa, aduana-zergazko·—

USE aduana-zergazko oztopoa 
(2021)

babesa, amatasunaren·—

USE ama-haurren babesa (2841)

babesa, amen·—

USE ama-haurren babesa (2841)

babesa, baliabideen·—

USE baliabideen artapena (5206)  

babesa, bidaiarien·—

USE garraioaren segurtasuna 
(4806)

babesa, biztanleriaren·—

USE herri-babesa (0431)  

babesa, enpleguaren·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

babesa, erradiaziorako·—

USE erradiazioaren aurkako 
babesa (6621)

babesa, gidarien·—

USE errepideko segurtasuna (4806) 

babesa, giza eskubideen·—

USE giza eskubideak (1236)  

babesa, gizarte-·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

babesa, hegaztien·—

USE faunaren babesa (5206)

babesa, inbertsioen·—

USE inbertsioen bermea (2426)  

babesa, kostaldeen·—

USE itsasertzaren babesa (5206)  

babesa, kultur ondarearen·—

USE ondarearen babesa (2831)

babesa, landareen·—

USE floraren babesa (5206)

babesa, merkataritzako·—

USE babesa (2031)

babesa, natur inguruaren·—

USE paisaiaren babesa (5206)

babesa, naturaren·—

USE ingurumenaren babesa (5206) 

babesa, osasun-·—

USE osasun-kontrola (2841)  

babesa, osasunaren·—

USE osasun-politika (2841)

babesa, publizitateko·—

USE babesa (2031)

babesa, suteetarako·—

USE suteen aurkako borroka 
(5206)

babesa, zaintza eta·—

USE zaintza-eskubidea (2806)  

Babeserako eta Segurtasunerako 
Institutua, Herritarren·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

Babeserako Europako Gainbegiralea , 
Datuen ·—

USE Datuen Babeserako Europako 
Gainbegiralea [V4.2] (1006)  

Babeserako Institutua, Osasunerako 
eta Kontsumitzaileen·—

USE Ikerketa Zentro 
Bateratua (1006)  

babesetxea, haurren·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

babesetxea, landerren·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

babesetxea, zaharren·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

babesgailua  

USE segurtasun-gailua (4811)

babeslea  

USE babesa (2031)

babespeko lurraldea  

USE autonomiarik gabeko 
lurraldea (1231)  

babesteko mugimendua, giza 
eskubideak·—

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

babesteko tresna ekonomikoa, 
ingurumena·—

USE ingurumenerako ekonomia-
tresna (5206)

babesteko zentroa, adingabeak·—

USE haurren babesa (2826)

babestua, adierazpen geografiko·—

USE jatorri-deitura (2031)  

babestua, enplegu·—

USE enplegu erreserbatua (4406)

babestua, jatorri-deitura·—

USE jatorri-deitura (2031)  

babestua, mendi·—

USE baso babestua (5636)  

babestuak, datu·—

USE datuen babesa (3236)  

baby sitting-a  

USE haurren zaintza (2826)  

badaezpada merkatutik erretiratzea  

USE merkatutik erretiratzea (2006) 

Baden-Württemberg  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

badia  

USE golkoa (1231)
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bagaje pertsonala  

USE ondasun pertsonala (2026)

bagoia  

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

Bahamak
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

baheketaren hondakina  

USE industria-hondakina (5216)  

bahiketa  

USE pertsonen bahiketa (1216)

bahiketa politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 indarkeria politikoa 

BT2 segurtasun publikoa
RT pertsonen bahiketa  

bahiketa, hegazkin-·—

USE pirateria (1216)  

bahiketa, ondasunen·—

USE ondasunen konfiskazioa (1216) 

bahiketa, ontzi-·—

USE pirateria (1216)  

bahitua  

USE pertsonen bahiketa (1216)

Bahrain  
MT 7236 geografia politikoa
UF Bahraingo Erresuma  
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

Bahraingo Erresuma  

USE Bahrain (7226)  

baia  

USE baia-erako fruitua (6006)  

baia-erako fruitua  
MT 6006 landare-produktuak
UF ahabia  

baia
mugurdia
masusta gorria  
marrubia
andere-mahatsa  
andere-mahats beltza  
masusta  
mirtoa

BT1 fruitua

bailara  

USE toki-erakundea (0436)

baimen berezia  

USE lan-utzialdi berezia (4416)  

baimen europarra, gidatzeko·—

USE Europako gidabaimena (4806) 

baimen sabatikoa  

USE lan-utzialdi berezia (4416)  

baimena  

USE atsedenaldia (4416)

baimena, arrantzarako·—

USE arrantza-baimena (5641)  

baimena, egoitza-·—

USE egoitza-eskubidea (1231)  

baimena, ehiza-·—

USE ehizari buruzko arauak (5206) 

baimena, espetxetik irteteko·—

USE espetxe-erregimena (1216)  

baimena, esportazio-·—

USE esportatzeko lizentzia (2011)  

baimena, gasturako·—

USE gastuen likidazioa (2441)  

baimena, geratzeko·—

USE egoitza-eskubidea (1231)  

baimena, gidatzeko·—

USE gidabaimena (4806)

baimena, inportazio-·—

USE inportatzeko lizentzia (2011)  

baimena, itunetarako·—

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

baimena, konpromisorako·—

USE gastu-konpromisoa (2441)  

baimena, kontzentraziorako·—

USE ententerako baimena (4031)

baimena, merkaturatzeko·—

USE saltzeko baimena (2031)  

baimena, norberaren arazoetarako·—

USE soldatarik gabeko baimena 
(4416)

baimena, puntukako·—

USE gidabaimena (4806)

baimenaren salbuespena, praktika 
itunduetarako·—

USE ententerako baimenaren 
salbuespena (4031)  

baimendu gabeko eraikuntza  

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

baimendua, guztizko harrapaketa-
kopuru·—

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

baimendutako guztizko pisua  

USE pisua eta neurriak (4811)

baimendutako prezioa  
SN Estatuak ezarritako prezioa.  
MT 2451 prezioak
UF prezio bakarra  
BT1 prezioen finkapena 

BT2 prezio-politika  

bainu-ura  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

RT turismoa

bainuetxea  

USE medikuntza naturala (2841)  

bainuontzia  

USE osasun-instalazioa (6831)  

baja, gaixotasun-·—

USE gaixotasun-lizentzia (2836)  

bakantzea  

USE laboreak mantentzea (5621)  

bakantzea, jaiotzak·—

USE jaiotza-kontrola (2806)  

bakarra, administrazio-agiri·—

USE agiri bakarra (2011)  

bakarra, administrazio-dokumentu·—

USE agiri bakarra (2011)  

bakarra, aduana-agiri·—

USE agiri bakarra (2011)  

bakarra, alderdi·—

USE alderdi bakarreko erregimena 
(0406)

bakarra, erosle·—

USE erosketa-monopolioa (4031)

bakarra, prezio·—

USE baimendutako prezioa (2451)  

bakarreko etxea, familia·—

USE familia bakarreko etxebizitza 
(2846)
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bakarreko familientzako laguntza, 
guraso·—

USE familia-prestazioa (2836)  

bakarreko sistema, alderdi·—

USE alderdi bakarreko erregimena 
(0406)

bakarrik dagoen pertsona  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 etxea 

BT2 biztanleriaren osaera  
RT ezkongabea  
RT pertsona alarguna  
RT pertsona banandua  
RT pertsona dibortziatua  

bakartzea, gelan·—

USE espetxe-erregimena (1216)  

bake-epailea  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

bake-negoziazioa  

USE gatazken konponketa (0816)  

bake-prozesua  

USE bakea ezartzea (0816)  

bake-taldeak  

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

bake-zona  
SN Ez arma nuklearrik ez 

atzerritarren instalazio militarrik 
ez dagoen aldea. Ez nahasi "alde 
desmilitarizatua" terminoarekin. 

MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 arma nuklearrak ez ugaritzea 

BT2 armagabetzea
BT3 nazioarteko segurtasuna  

bakea  
MT 0816 nazioarteko oreka
NT1 bakea ezartzea  
NT1 Bakearen aldeko Elkartea  
NT1 bakeari eustea  
NT1 bakezko bizikidetza  
NT1 bloke-politika  
NT1 Contadorako Taldea  
NT1 Eurotaldea  
NT1 gatazken konponketa  

NT2 nazioarteko tartekaritza  
NT2 su-etena

NT1 gerra hotza  
NT1 nazio askotako indarrak  

bakea berrezartzea  

USE bakea ezartzea (0816)  

bakea ezartzea  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF bake-prozesua

bakea berrezartzea  

BT1 bakea

Bakearen aldeko Elkartea  
SN Europan egonkortasuna eta 

segurtasuna areagotzeko asmoz, 
elkarte honek indartu egin nahi 
ditu NATOk Erdialdeko eta 
Ekialdeko Europako 
herrialdeekin dituen loturak, 
baita CSCEko beste Estatu 
batzuekikoak ere.  

MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 bakea
RT Ipar Atlantikoko Lankidetza 

Kontseilua

bakearen aldeko mugimendua  

USE bakezaletasuna (0431)  

bakearen zaintza  

USE bakeari eustea (0816)  

bakeari eustea  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF bakearen zaintza  
BT1 bakea

bakezalea, mugimendu·—

USE bakezaletasuna (0431)  

bakezaletasuna  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF antimilitarismoa  

mugimendu bakezalea
bakearen aldeko mugimendua  

BT1 iritzi-mugimenduak

bakezko bizikidetza  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF distentsioa  
BT1 bakea
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko harremanak  

bakezko erabilera, espazioaren·—

USE espazioaren erabilera (1231)  

bakezko helburuetarako erabiltzea, 
energia·—

USE energiaren bakezko erabilera 
(6606)

bakterianoa, gaixotasun·—

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

bakteriologia  

USE biologia (3606)  

bakteriologikoa, arma·—

USE arma biologikoa (0821)  

balantza soberakinduna  

USE defizita duen balantza (2406)  

balantza, ageriko·—

USE merkataritzako balantza 
(2406)

balantza, kapital-kontuen·—

USE ordainketa-balantza (2406)  

balantza, kontu korronteen·—

USE ordainketa-balantza (2406)  

balantza, salgaien·—

USE merkataritzako balantza 
(2406)

balantzaren defizita, ordainketa-·—

USE defizita duen balantza (2406)  

balantzaren superabita, ordainketa-·—

USE defizita duen balantza (2406)  

balantze bateratua  

USE balantzea (4026)  

balantze ekologikoa  

USE ingurumen-eragina (5206)

balantzea  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF balantze bateratua  

kontabilitateko balantzea  
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea
RT balantzeen analisia  

balantzea, kontabilitateko·—

USE balantzea (4026)  

balantzeen analisia  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 finantza-kudeaketa  
RT analisi ekonomikoa
RT balantzea  
RT kontuen egiaztapena  
RT kostuen analisia  

balazta

USE segurtasun-gailua (4811)

balazta-argia

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

balaztak ez blokeatzeko gailua  

USE segurtasun-gailua (4811)

balbula  

USE hoditeria (6821)  

baldintza atmosferikoak  
MT 5211 natur ingurunea
UF intsolazioa  

euria  
plubiositatea
prezipitazio artifiziala  
prezipitazioak  
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haizea
BT1 klima  
RT hondamendi naturala

baldintza ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF alderdi ekonomikoa  
NT1 baliabide ekonomikoa  
NT1 bizi-kostua  
NT1 egoera ekonomikoa

NT2 abagune ekonomikoa  
NT1 elkarren mendekotasun 

ekonomikoa
NT1 jarduera ekonomikoa  

baldintza orokorren agiria  

USE lizitazioa (2006)  

baldintza sozioekonomikoa  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF alderdi sozioekonomikoa  

egitura sozioekonomikoa  
egoera sozioekonomikoa  

BT1 gizarte-egoera  
NT1 bizi-baldintza  
NT1 bizi-kalitatea  
NT1 gizarte-ongizatea  

baldintza, azterketarako onartzeko·—

USE azterketarako onarpena (3216) 

baldintzak, emakumeen·—

USE emakumeen egoera (2826)  

baldintzak, emateko·—

USE ematea (2036)  

baldintzak, espetxeko·—

USE espetxe-erregimena (1216)  

baldintzapeko askatasuna  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 zigorraren betearazpena 

BT2 zigor-zehapena  

baldintzapeko barkamena  

USE zigorra etetea (1216)  

baldintzapeko kondena  

USE zigorra etetea (1216)  

baldintzapeko laguntza  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

baldintzei buruzko arauak, 
merkataritzako·—

USE Incoterms (2021)  

baldintzen hobekuntza, bizi-·—

USE bizi-baldintza (2821)  

baldintzen hobekuntza, lan-·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

baldosa  

USE zoruaren estaldura (6831)

balea
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsasoko ugaztuna 

BT2 ugaztun basatia 
BT3 fauna

BT4 basa-bizitza  

Balear uharteak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Balearrak  

Balear Uharteetako Autonomia 
Erkidegoa  
Balearretako Autonomia 
Erkidegoa  
Illes Balears  

BT1 Espainiako eskualdeak  

Balear Uharteetako Autonomia 
Erkidegoa  

USE Balear uharteak (7211)  

Balearrak  

USE Balear uharteak (7211)  

Balearretako Autonomia Erkidegoa  

USE Balear uharteak (7211)  

Balears, Illes·—

USE Balear uharteak (7211)  

Bali  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 Indonesia

BT2 ASEANgo herrialdeak

baliabide berriztaezina  

USE baliabide berriztagarria (5211) 

baliabide berriztagarria  
MT 5211 natur ingurunea
UF baliabide berriztaezina  
BT1 baliabide naturala  
RT baliabideak agortzea  
RT energia berriztagarria  

baliabide ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 baldintza ekonomikoa  
RT baliabide naturala  

baliabide energetikoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF erregai-baliabidea  
BT1 baliabide naturala  
RT energia-baliakizunak  
RT energia-politika  
RT energiaren kokapena  
RT erregaia
RT labore energetikoa  

baliabide erantsiak  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren finantzaketa  

baliabide genetikoa  

USE genetika (3606)  

baliabide hidraulikoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF ur-baliabidea
BT1 baliabide naturala  
RT hidrologia
RT ur-hornidura
RT uraren kudeaketa  

baliabide intelektualak  

USE kapital intelektuala [V4.2] 
(4021)

baliabide minerala  
MT 5211 natur ingurunea
UF meatze-baliabidea  
BT1 baliabide naturala  
RT meatzaritza  
RT meatzaritzako produktua  
RT meatze-prospekzioa  
RT mineralogia

baliabide naturala  
MT 5211 natur ingurunea
NT1 animalia-baliabidea  
NT1 baliabide berriztagarria  
NT1 baliabide energetikoa  
NT1 baliabide hidraulikoa  
NT1 baliabide minerala  
NT1 itsas baliabidea  
NT1 itsaspeko baliabide minerala  
NT1 landare-baliabidea  
NT1 lurreko baliabidea  
RT baliabide ekonomikoa  
RT baliabideen kudeaketa  

baliabide propioak  
SN Baliabide propioak esaten zaie 

Europar Batasunarentzat diren 
zerga-sarrerei. Batasunaren 
gastuen finantzaketa estaltzen 
dute Erkidegoko NPGaren muga 
gainditu gabe. Nekazaritzako 
ordainarazpenak, aduana-
eskubideak, BEZ baliabidea, 
azukrearen eta isoglukosaren 
kotizazioak eta NPG ekarpenak 
dira.

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren baliabideak  

EE baliabide propioak  
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa
NT1 ATBren eskubideak  
NT1 azukrearen kotizazioa  
NT1 BEZ baliabidea  
NT1 nekazaritzako ordainarazpena  
NT1 NPG ekarpena
RT aduana-tarifa bateratua  
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RT BEZ
RT finantza-autonomia  

baliabide propioak, EE·—

USE baliabide propioak (1021)

baliabidea, BEZaren bidezko finantza-
·—

USE BEZ baliabidea (1021)  

baliabidea, erregai-·—

USE baliabide energetikoa (5211)  

baliabidea, finantza-·—

USE diru-baliakizunak (2411)

baliabidea, irakaskuntzako·—

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

baliabidea, itsasoko·—

USE itsas baliabidea (5211)

baliabidea, laugarren·—

USE NPG ekarpena (1021)  

baliabidea, meatze-·—

USE baliabide minerala (5211)

baliabidea, ur-·—

USE baliabide hidraulikoa (5211)  

baliabideak agortzea  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 baliabideen ustiapena 

BT2 baliabideen kudeaketa 
BT3 ingurumen-politika

RT baliabide berriztagarria  
RT labore bakarreko laborantza  
RT meatzaritza  
RT nekazaritza intentsiboa  

baliabideak, Erkidegoaren·—

USE baliabide propioak (1021)

baliabideak, giza·—

USE langileria (4421)  

baliabideak, minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

baliabideen artapena  
MT 5206 ingurumen-politika
UF baliabideen babesa  
BT1 ingurumenaren babesa  
RT arrantzaren artapena  
RT lurzoruaren babesa  

baliabideen artapena, arrantza-·—

USE arrantzaren artapena (5641)  

baliabideen babesa  

USE baliabideen artapena (5206)  

baliabideen balorazioa  

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

baliabideen ebaluazioa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF baliabideen zenbatespena  

baliabideen inbentarioa  
baliabideen prospekzioa  
baliabideen balorazioa  

BT1 baliabideen kudeaketa 
BT2 ingurumen-politika

baliabideen esleipena  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
RT errentaren birbanaketa  

baliabideen gehiegizko ustiapena  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 baliabideen ustiapena 

BT2 baliabideen kudeaketa 
BT3 ingurumen-politika

baliabideen inbentarioa  

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

baliabideen kudeaketa  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumen-politika
NT1 baliabideen ebaluazioa  
NT1 baliabideen ordezpena  
NT1 baliabideen ustiapena

NT2 baliabideak agortzea  
NT2 baliabideen gehiegizko 

ustiapena  
NT2 itsas hondoen ustiapena  
NT2 itsasoen ustiapena  

RT baliabide naturala  

baliabideen kudeaketa, arrantza-·—

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

baliabideen kudeaketa, giza·—

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

baliabideen ordezpena  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 baliabideen kudeaketa 

BT2 ingurumen-politika

baliabideen prospekzioa  

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

baliabideen ustiapena  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 baliabideen kudeaketa 

BT2 ingurumen-politika
NT1 baliabideak agortzea  
NT1 baliabideen gehiegizko 

ustiapena  
NT1 itsas hondoen ustiapena  
NT1 itsasoen ustiapena  

baliabideen zenbatespena  

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

baliagarria, stock·—

USE gutxieneko stock-a (4021)

baliakizun likidoa  

USE diru-baliakizunak (2411)

baliakizunak, janari-·—

USE elikadura-baliabidea (2841)  

baliatzeko eskubidea, akzio 
judiziala·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

balio anitzeko irakaskuntza  

USE jakintza-alor anitzeko 
irakaskuntza (3211)  

balio bereko ondorioa duen neurria 
SN Aduana-eskubideek edo 

inportazio-kopuruaren 
murrizketek bezalako eragina 
du.

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 aduana-zergaz besteko oztopoa 

BT2 trukeen murrizketa  
RT aduana-eskubideak  
RT bidezko merkataritza  

balio bereko ondorioa duen 
ordainarazpena  

SN Aduana-eskubideen antzeko 
eragina duen ordainarazpena.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 aduana-zergaz besteko oztopoa 

BT2 trukeen murrizketa  

balio ekonomikoa  
SN Ondasun edo zerbitzu baten 

izaera ekonomiko eta neurgarria, 
haren kostuaren, eskaintzaren 
eta eskariaren araberakoa.  

MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa

balio erantsi gordina  

USE balio erantsia (4026)  

balio erantsia  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF balio erantsi gordina  
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea
RT agregatu ekonomikoa  

balio erantsiaren gaineko zerga  

USE BEZ (2446)  

balio-galera, diruaren·—

USE debaluazioa (2411)  

balio-igoera  
MT 2411 ekonomia monetarioa
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UF diruaren balio-igoera  
diruaren errebaluazioa  

BT1 doikuntza monetarioa 
BT2 politika monetarioa  

balio-igoera, diruaren·—

USE balio-igoera (2411)  

balioa ematea, produktuari·—

USE merchandising-a (2031)

balioa handitzea, alokairuen·—

USE alokairuen igoera (4421)  

balioa, nekazaritzako kontu-
unitatearen·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

balioa, truke-·—

USE merkataritzako balioa (2016)  

balioaren gehikuntzaren gaineko 
zerga, lurren·—

USE gainbalio-zerga (2446)  

baliokidetasuna, diplomen·—

USE tituluen baliokidetasuna 
(3206)

baliokidetasuna, graduen·—

USE tituluen baliokidetasuna 
(3206)

baliozko botoak  
SN Emandako botoen kopurua, boto 

deusezak eta zuriak kendu eta 
gero.

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 boto-zenbaketa 
BT2 botazioa  

baliozkotzea, diplomen·—

USE tituluak ezagutzea (3206)  

baliozkotzea, ikasketen·—

USE ikasketak ezagutzea (3206)  

baliozkotzea, tituluen·—

USE tituluak ezagutzea (3206)  

balioztatzea, proiektuak·—

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

Balkanak  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Balkanetako Europa  

Balkanetako herrialdea  
Balkanetako penintsula  

BT1 Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa

NT1 Albania
NT1 Jugoslavia ohiko lurraldeak  

NT2 Bosnia-Herzegovina  
NT2 Eslovenia
NT2 Kroazia  
NT2 Mazedoniako Errepublika 

Jugoslaviar ohia  
NT2 Serbia eta Montenegro  

NT3 Kosovo
NT3 Montenegro  
NT3 Serbia  
NT3 Vojvodina

Balkanetako Europa  

USE Balkanak (7206)

Balkanetako herrialdea  

USE Balkanak (7206)

Balkanetako penintsula  

USE Balkanak (7206)

balleta  

USE ikuskizunak (2831)  

ballotage-a  

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

balorazio ekonomikoa  

USE analisi ekonomikoa (1631)

balorazio-ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  
RT ikerketa-batzordea  

balorazio-metodoa  

USE ebaluatzeko metodoa (6416)  

balorazioa, baliabideen·—

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

balorazioa, burtsako·—

USE burtsa-balioa (2421)

balorazioa, laguntzaren·—

USE laguntza-araubidea (0811)  

balorazioa, langileen·—

USE langileen kalifikazioa (4421)  

balorazioa, proiektuen·—

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

balore baten burtsako kotizazioa  

USE burtsako kotizazioa (2421)  

balore higigarria  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF balore-titulua  
BT1 finantza-merkatua
NT1 errenta aldakorreko balorea  
NT1 errenta finkoko balorea  

balore higigarrietako inbertsio 
kolektiborako erakundea  

USE inbertsio-sozietatea 
(4016)

balore-burtsa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF burtsa txikia  
BT1 finantza-merkatua
NT1 baloreen kotizazioa  
NT1 burtsako kotizazioa

NT2 burtsa-balioa

balore-jaulkipena  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua

balore-titulua  

USE balore higigarria (2421)  

baloreen kotizazioa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 balore-burtsa 

BT2 finantza-merkatua

baloreen merkatua  

USE finantza-merkatua (2421)  

Baltikoko errepublikak  

USE Baltikoko herrialdeak (7206)

Baltikoko herrialdeak  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Baltikoko errepublikak  
BT1 SESB ohia  
NT1 Estonia
NT1 Letonia
NT1 Lituania  

baltzu mugatua  

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

baltzua  

USE enpresa (4011)  

baltzua, erantzukizun mugatuko·—

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

banadioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

banaka gidatutako buru anitzeko 
misila

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

banakako IAEE erabakia  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren erabakia 

BT2 Erkidegoaren egintza  
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banakako kontrol-orria  

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

banakako ordenagailua  

USE mikroordenagailua (3236)

banaketa esklusiboa  
MT 4031 lehia
UF banaketarako akordioa  

banaketa esklusiborako akordioa 
emakida esklusiboa  
esklusibitate-kontratua  
salmentarako esklusibitatea  
salmenta esklusiboa  

BT1 entente bertikala 
BT2 ententea  

RT merkataritzako banaketa  
RT saltzeko ukoa

banaketa esklusiborako akordioa  

USE banaketa esklusiboa (4031)

banaketa geografikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  
RT biztanleriaren banaketa 

geografikoa  
RT demografia
RT ekoizpenaren kokapena  
RT energiaren kokapena  
RT eskola-mapa
RT industriaren kokapena  
RT mugikortasun geografikoa

banaketa handia  

USE merkataritzako gune handia 
(2036)

banaketa selektiboa  
MT 4031 lehia
UF banaketa selektiborako akordioa 
BT1 entente bertikala 

BT2 ententea  
RT merkataritzako banaketa  

banaketa selektiborako akordioa  

USE banaketa selektiboa (4031)

banaketa, aduana-zergako 
kontingentearen·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

banaketa, energia elektrikoaren·—

USE energia elektrikoaren 
hornidura (2846)

banaketa, Erkidegoaren funtsen·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

banaketa, eskola-orduen·—

USE eskola-egutegia (3216)  

banaketa, filmen·—

USE zinemaren industria (3226)  

banaketa-egitura  

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

banaketa-enpresa  

USE merkataritzako enpresa (4011) 

banaketa-klausula  
SN Klausula honen arabera, botoen 

gutxieneko ehunekoa (herrialde 
batetik bestera aldatzen dena) 
lortzen ez duten zerrendek ezin 
dute parte hartu aulkien 
banaketan.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

UF hauteskunde-langa  
mugaketa-klausula

BT1 aulkien banaketa 
BT2 parlamentu-aulkia  

banaketa-kooperatiba, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

banaketa-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT merkataritzako banaketa  

banaketa-politika  

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

banaketa-zirkuitua  

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

banaketarako akordioa  

USE banaketa esklusiboa (4031)

banalizatuen banda, kanal·—

USE maiztasun-banda (3226)  

banana  

USE fruitu tropikala (6006)  

banantzea, egitatezko·—

USE epai bidezko banantzea (2806) 

banantzea, ezkontideak·—

USE epai bidezko banantzea (2806) 

banantzea, ondasun-·—

USE epai bidezko banantzea (2806) 

banatzaile automatikoa  
SN Aparatu automatikoen bidezko 

salmentarako erabili. "Banku-
billeteen banatzaile 
automatiko"rako, ikus "banku-

jarduera elektronikoa" 
deskribatzailea.  

MT 2036 banaketa
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  

banatzailea, datu-baseen·—

USE datu-baseak banatzeko 
zentroa (3236)  

banatzeko bidea  

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

banda armatua  

USE terrorismoa (0431)  

banda hiritarra  

USE maiztasun-banda (3226)  

banda zabaleko transmisio-sarea  

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)

banda zabaleko trena  

USE siderurgiako makina (6816)  

banda, CB·—

USE maiztasun-banda (3226)  

banda, kanal banalizatuen·—

USE maiztasun-banda (3226)  

bandalismoa  
SN Inoren ondasunak, ondasun 

publikoak eta artelanak nahita 
hondatzea.

MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 delitugintza 

BT2 gizarte-arazoa  

bandera
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF ezaugarria  

toki-ezaugarria  
nazio-ezaugarria  
eskualde-ezaugarria  
armarria

BT1 kultur ondarea 
BT2 kultur politika  

RT Estatuaren ikurra  

bandera, Europako·—

USE Europaren ikurra (0811)  

Bangladesh  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Hego Asia  

banku federala  

USE banku zentrala (2411)  

banku jaulkitzailea  

USE banku zentrala (2411)  
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banku kooperatiboa  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  
NT1 kreditu-kooperatiba  

banku ofiziala  

USE banku publikoa (2416)  

banku pribatua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  

banku publikoa  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF banku ofiziala

kreditu-erakunde ofiziala  
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  

banku zentrala  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF Espainiako Bankua  

banku jaulkitzailea
banku federala  
nazio-bankua  

BT1 politika monetarioa  
RT bankua
RT kreditu-politika  

Banku Zentralen Europako Sistema 
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF BZES  
BT1 Erkidegoaren organoa  
RT Euribor

banku-billetea  

USE diru fiduziarioa (2411)  

banku-dirua  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 dirua

BT2 merkatu monetarioa  
NT1 diru elektronikoa  
NT1 kreditu-titulua  
NT1 transferentzia  
NT1 txekea  
RT banku-jarduera  
RT kanbio-zuzenbidea  

banku-eragiketa  

USE banku-jarduera (2416)

banku-gastuak  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF banku-komisioa
BT1 banku-jarduera  
RT txekea  

banku-gordailua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF ageriko gordailua  

epekako gordailua  
BT1 banku-jarduera  

banku-ikuskapena  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF bankuen kontrola  
BT1 banku-jarduera  

banku-jarduera  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF banku-eragiketa  

banku-zerbitzua  
NT1 banku-gastuak  
NT1 banku-gordailua
NT1 banku-ikuskapena
NT1 banku-jarduera elektronikoa  
NT1 banku-lanbidea  
NT1 banku-politika
NT1 banku-sekretua  
NT1 banku-sistema
NT1 banku-zuzenbidea  
NT1 finantza-tartekaritza  
NT1 kanbio-eragiketa  
RT banku-dirua
RT transferentzia  

banku-jarduera elektronikoa  
SN Bankuek eskaintzen dituzten 

zerbitzu automatizatuak.  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF kutxazain automatikoa  

cash in-a  
telebankua

BT1 banku-jarduera  
RT diru elektronikoa  
RT informatika aplikatua  

banku-jarduera, Postaren·—

USE Postaren finantza-zerbitzuak 
(2416)

banku-komisioa  

USE banku-gastuak (2416)  

banku-kreditua  

USE kreditua (2416)  

banku-lanbidea  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF bankuetako langileak  
BT1 banku-jarduera  

banku-likidezia  

USE likidezia (2411)  

banku-mailegua  

USE kreditua (2416)  

banku-politika  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 banku-jarduera  
RT desarauketa

banku-sekretua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 banku-jarduera  
RT lanbide-sekretua  
RT zerga-itzurpena  

banku-sistema  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 banku-jarduera  

banku-txartela  

USE diru elektronikoa (2411)

banku-zerbitzua  

USE banku-jarduera (2416)

banku-zuzenbidea  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF bankuei buruzko legeria  
BT1 banku-jarduera  
RT finantza-arauak  
RT kanbioen kontrola  
RT likideziaren kontrola  
RT merkataritza-zuzenbidea
RT nazioarteko zuzenbide 

ekonomikoa

bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 finantza-erakundea  
NT1 aurrezki-kutxa  
NT1 banku kooperatiboa  

NT2 kreditu-kooperatiba  
NT1 banku pribatua  
NT1 banku publikoa  
NT1 garapen-bankua  

NT2 Afrikako Garapen Bankua  
NT2 Asiako Garapen Bankua  
NT2 Berreraikuntza eta 

Garapeneko Europako 
Bankua

NT2 Garapenerako Banku 
Interamerikarra  

NT2 Integrazio Ekonomikorako 
Erdialdeko Amerikako 
Bankua

NT2 Karibeko Garapen Bankua  
NT1 herri-bankua  
NT1 hipoteka-kutxa  
NT1 inbertsio-bankua  
NT1 industria-bankua  
NT1 merkataritzako bankua  
NT1 nekazaritzako bankua  
RT banku zentrala  
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bankua, datu-·—

USE datu-basea (3236)  

Bankua, Espainiako·—

USE banku zentrala (2411)  

Bankua, Espainiako Hipoteka·—

USE hipoteka-kutxa (2416)  

bankua, esperma-·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

bankua, garapenerako eskualde-·—

USE garapen-bankua (2416)

bankua, gordailu-·—

USE merkataritzako bankua (2416)  

bankua, nazio-·—

USE banku zentrala (2411)  

Bankua, Nazioarteko Berreraikuntza 
eta Garapen·—

USE Munduko Bankua (7606)  

bankua, negozio-·—

USE merkataritzako bankua (2416)  

bankua, nekazaritzako kreditu-·—

USE nekazaritzako bankua (2416)  

bankua, odol-·—

USE odol-transfusioa (2841)  

bankua, organo-·—

USE organo-transplantea (2841)

bankuei buruzko legeria  

USE banku-zuzenbidea (2416)  

bankuen kontrola  

USE banku-ikuskapena (2416)

bankuetako langileak  

USE banku-lanbidea (2416)  

Banská Bystricako eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

bapesteko informazioa  

USE bapestekotasuna (3231)

bapestekotasuna  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF bapesteko informazioa  
BT1 informaziorako irispidea 

BT2 informazio-politika  
NT1 estatu-sekretua  
RT komunikazioen babesa  
RT zentsura  

baporizazioa

USE prozesu fisikoa (6411)  

baratxuria  

USE erraboil-barazkia (6006)  

baratze-laboreak  

USE barazkigintza (5631)  

baratze-landare bizikorra  
MT 6006 landare-produktuak
UF orburua

zainzuria  
BT1 barazkia  
RT barazki goiztiarra  

baratzea  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF fruta-arbolen saila  
BT1 lurren erabilera  
RT arbolazaintza  
RT frutagintza  

baratzezainen elkartea  

USE nekazaritzako ekoizleen 
elkartea (5611)  

baratzezaintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF lorezaintza  

apaintzeko landarea  
BT1 landare-ekoizpena  

barazki freskoa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 barazkia  
RT barazki goiztiarra  
RT barazkigintza  
RT produktu freskoa

barazki freskoen ekoizpena  

USE barazkigintza (5631)  

barazki goiztiarra  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF ortuari goiztiarra
BT1 landare-ekoizpena  
RT baratze-landare bizikorra  
RT barazki freskoa  
RT barazkia  
RT fruitua

barazki-orea  

USE barazkiz egindako produktua 
(6026)

barazki-zukua  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholgabea 

BT2 edaria  
RT barazkia  
RT barazkiz egindako produktua  

barazkia  
MT 6006 landare-produktuak
UF ortuaria
NT1 baratze-landare bizikorra  
NT1 barazki freskoa  
NT1 erraboil-barazkia  
NT1 fruitu-barazkia  
NT1 hosto-barazkia  
NT1 lekaduna  
NT1 sustrai-barazkia  
RT barazki goiztiarra  
RT barazki-zukua  
RT barazkigintza  
RT barazkiz egindako produktua  

barazkigintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF baratze-laboreak  

ortuarien ekoizpena  
barazki freskoen ekoizpena  

BT1 landare-ekoizpena  
RT barazki freskoa  
RT barazkia  

barazkigintzaren birmoldaketa  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 ekoizpenaren birmoldaketa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-
politika  

barazkiz egindako produktua  
MT 6026 elikagaiak
UF choucroute-a

tomate-kontzentratua
ozpinetakoak  
barazki-orea  

BT1 elikagai konplexua  
RT barazki-zukua  
RT barazkia  

Barbados  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 AEEko herrialdeak  

barbiturikoa  

USE lasaigarria (2841)  

baremoa, prezioen·—

USE prezio-zerrenda (2451)  

barkamena  

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

barkamena emateko eskubidea  

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

barkamena, baldintzapeko·—

USE zigorra etetea (1216)  

barkamena, zigorraren·—

USE zigorraren txikipena (1216)  
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Barne Merkatua Harmonizatzeko 
Bulegoa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF BMHB
Marken Erkidegoko Bulegoa  
Barne Merkatuko 
Harmonizaziorako Bulegoa 
(Markak, Marrazkiak eta 
Ereduak)  

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT Europako marka  

Barne Merkatuko Harmonizaziorako 
Bulegoa (Markak, Marrazkiak eta 
Ereduak)  

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

barne-araudia  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF erakundearen araudia  
BT1 erakunde-jarduna  
RT parlamentu-araudia  

barne-demokrazia, alderdien·—

USE alderdien antolaketa (0411)

barne-diziplina, alderdien·—

USE alderdien antolaketa (0411)

barne-ekoizpena  

USE nazio-ekoizpena (6406)  

barne-gaietako lankidetza  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF barruko gaietako lankidetza  

barne-lankidetza
BT1 EB gobernu arteko lankidetza 

BT2 Europako batasun politikoa 
BT3 Europar Batasuna  

NT1 EB polizia-lankidetza  
NT2 Europako Polizia Eskola 

[V4.2]  
NT2 EUROPOL  

RT Schengengo akordioa  

barne-garraioa  
SN Abiagunea eta helburua 

herrialde berean dituen garraioa.  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren lurralde-eremua  
RT barneko tarifa  

barne-kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT barneko merkatua  
RT energiaren erabilera  

barne-lankidetza  

USE barne-gaietako lankidetza 
(1016)

barne-lehiaketa, EE·—

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

barne-merkataritza  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-politika  
RT barneko merkatua  

barne-merkatua, Erkidegoaren·—

USE merkatu bakarra (1016)  

barne-migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF barruko migrazioa
NT1 atzera-aurrerako migrazioa  
NT1 baserritik hirirako migrazioa  
NT1 hiri barruko migrazioa  
NT1 hiriarteko migrazioa  
NT1 landa-migrazioa  
NT1 nomadismoa  
NT1 sasoiko migrazioa  

barne-politika  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 Exekutiboaren eskumenak 

BT2 Exekutiboa  

barne-produktu gordina  
SN Nazio-lurralde batean ekoizten 

diren ondasun eta zerbitzu 
guztiak, ekoizleen nazionalitatea 
gorabehera. Ez nahasi nazio-
produktuarekin.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF BPG
BT1 agregatu ekonomikoa 

BT2 nazio-kontabilitatea  

barneko merkatua  
SN Termino hau kasuan kasuko 

herrialdearen izenarekin batera 
erabiliko da.  

MT 2006 merkataritza-politika
UF nazio-merkatua
BT1 merkatua
NT1 eskualde-merkatua  
RT barne-kontsumoa
RT barne-merkataritza  
RT merkatu bakarra  

barneko merkatuaren alderdi soziala  

USE herritarren Europa (1016)  

barneko tarifa  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT barne-garraioa  

barra  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 laua ez den produktua 

BT2 materialen teknologia  

barrengorri-hazkuntza  

USE perretxikogintza (5631)  

barrengorria  

USE perretxikogintza (5631)  

barruko birlaneratzea  

USE lanpostu-aldaketa (4421)  

barruko gaietako lankidetza  

USE barne-gaietako lankidetza 
(1016)

barruko gerra  

USE gerra zibila (0431)  

barruko itsasoa  

USE itsasoa (5211)

barruko langilea, Erkidego·—

USE Erkidegoko langilea (4411)  

barruko lekualdaketa  

USE lanpostu-aldaketa (4421)  

barruko merkataritza, Erkidego·—

USE Erkidego barruko trukea 
(2006)

barruko migrazioa  

USE barne-migrazioa (2811)  

barruko migrazioa, Erkidego·—

USE Erkidegoko migrazioa (2811)  

barruko mugikortasuna, hiri·—

USE hiri-garraioa (4811)  

barruko nabigazioa  

USE ibaiko nabigazioa (4821)  

barruko ordainketak, Erkidego·—

USE Erkidego barruko ordainketa 
(2406)

barruko salmenta, itsasontzi·—

USE zergarik gabeko salmenta 
(2031)

barruko ur-ibilgua  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF ubidea
BT1 sare nabigagarria 

BT2 bide nabigagarrietako 
garraioa  

RT itsas kanala  

barruko urak  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 itsas eremua 

BT2 itsasoari buruzko zuzenbidea 
BT3 nazioarteko zuzenbide 
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publikoa
RT ur-ibilgua  

barruko zirkulazioa, Erkidego·—

USE Erkidego barruko garraioa 
(4811)

barruko zuzenbidea  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

barruko zuzenbidea, Erkidegoaren 
zuzenbidea/·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

barrurako garraioa, herrialde·—

USE hinterland-erako garraioa 
(4811)

barrutia, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

barrutietan zatitzea, lurraldea 
hauteskunde-·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

barrutiko epailea  

USE epailea (1226)  

barrutiko epaitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

Bartzelonako Prozesua  

USE Elkarte Euro-mediterraneoa 
(0811)

basa-bizitza  
MT 5211 natur ingurunea
NT1 espezie babestua  
NT1 fauna

NT2 hegaztia
NT2 intsektua  
NT2 narrastia
NT2 ugaztun basatia  

NT3 itsasoko ugaztuna  
NT4 balea
NT4 foka

NT3 karraskaria
NT3 larrugintzarako animalia  
NT3 martsupiala
NT3 tximinoa  

NT1 flora
NT2 landare kaltegarria  

NT1 itsasoko espeziea

basabidea  

USE landa-bidea (4816)

basamortu-aldea  

USE basamortua (5211)

basamortua  
MT 5211 natur ingurunea

UF Sahara
basamortu-aldea

BT1 ingurune geofisikoa  

basamortutzea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF desertifikazioa  

lurzorua gazitzea
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT azidotzea  

basartoa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

basatia, animalia·—

USE fauna (5211)

basatia, eraikuntza·—

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

basatia, greba·—

USE greba (4426)  

BASD

USE Asiako Garapen Bankua 
(2416)

base militarra  
MT 0821 defentsa
UF aireontzien basea  

atzerritarren base militarra  
itsasontzien basea  
instalazio militarra  

BT1 defentsa-politika  
RT kanpora bidalitako indarrak  

base militarra, atzerritarren·—

USE base militarra (0821)  

basea, aireontzien·—

USE base militarra (0821)  

basea, itsasontzien·—

USE base militarra (0821)  

basea, kudeaketarako informazio-·—

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

baseen banatzailea, datu-·—

USE datu-baseak banatzeko 
zentroa (3236)  

basektomia  

USE antzutzea (2806)  

baserri-bidea  

USE landa-bidea (4816)

baserri-turismoa  

USE landa-turismoa (2826)

baserriaren eta hiriaren arteko 
harremanak  

MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren banaketa 

geografikoa  
RT baserritik hirirako migrazioa  

baserriko langilea  

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

baserritarra  

USE nekazaria (5616)  

baserritarren kutxa  

USE nekazaritzako bankua (2416)  

baserritik hirirako migrazioa  
SN Landa-aldetik hirirako 

migrazioa. Ez nahasi "landa-
migrazioa" terminoarekin.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 barne-migrazioa
RT baserriaren eta hiriaren arteko 

harremanak  
RT biztanleriaren kontzentrazioa  

Basilicata  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

baso babestua  
MT 5636 basogintza
UF mendi babestua  
BT1 basoa

baso boreala  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa

baso ekuatoriala  

USE baso tropikala (5636)  

baso epela  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa

baso garaia  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa

baso landatua  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa
RT landaketa  

baso mediterraneoa  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa

baso naturala  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa

baso pribatua  
MT 5636 basogintza
UF mendi pribatua
BT1 baso-jabetza 
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BT2 baso-politika  

baso tropikala  
MT 5636 basogintza
UF baso ekuatoriala  

kautxuaren arbola  
BT1 basoa

baso-antolamendua  
MT 5636 basogintza
UF basoen hobekuntza  
BT1 baso-politika  
NT1 baso-berritzea
RT landa-garapena  

baso-arautegia  

USE baso-legeria (5636)  

baso-berritzea  
SN Zuhaitzak landatu, babestu eta 

artatzea.  
MT 5636 basogintza
UF oihaneztapena  

zuhaitz-landaketa  
baso-sartzea
basotzea

BT1 baso-antolamendua
BT2 baso-politika  

RT arbolazaintza  
RT baso-soiltzea  

baso-ekonomia  
MT 5636 basogintza
NT1 baso-elkartea  
NT1 baso-estatistika  
NT1 baso-ustiategia
NT1 zur-ekoizpena  
RT nekazaritzako ekonomia  

baso-elkartea  
SN Pertsonen sozietate zibila, 

lehendik dauden baso-jabariak 
iraunarazteko eratzen dena.  

MT 5636 basogintza
BT1 baso-ekonomia
RT sozietate zibila  
RT ustiategien elkarketa  

baso-eremua  

USE eremu zuhaiztuna (5636)  

baso-estatistika  
MT 5636 basogintza
BT1 baso-ekonomia
RT estatistika  

baso-ikerketa  
MT 5636 basogintza
BT1 baso-politika  
RT agronomiako ikerketa  

baso-jabetza  
MT 5636 basogintza
BT1 baso-politika  
NT1 baso pribatua
NT1 Estatuaren basoa  

RT landa-jabetza  

baso-lanak  

USE baso-ustiategia (5636)  

baso-legeria  
MT 5636 basogintza
UF baso-zuzenbidea  

baso-arautegia
basoei buruzko arauak  

BT1 baso-politika  
RT nekazaritzako zuzenbidea  

baso-mozketa  

USE baso-soiltzea (5216)  

baso-ondarea, Estatuaren·—

USE Estatuaren basoa (5636)

baso-politika  
MT 5636 basogintza
UF baso-programa
NT1 baso-antolamendua

NT2 baso-berritzea
NT1 baso-ikerketa
NT1 baso-jabetza  

NT2 baso pribatua
NT2 Estatuaren basoa  

NT1 baso-legeria  
NT1 basoen babesa  

NT2 basozaina  
NT1 basozaintza  

NT2 basozaintza iraunkorra  
NT3 baso-ziurtagiria

NT1 eremu zuhaiztuna  
NT1 Europako baso-politika  

NT2 Basogintzako Informazio eta 
Komunikaziorako Europako 
Sistema  

RT floraren babesa  
RT ingurumen-politika
RT lurren erabilera  

baso-programa  

USE baso-politika (5636)

baso-sartzea  

USE baso-berritzea (5636)  

baso-soiltzea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF baso-mozketa
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT baso-berritzea
RT luberritzea

baso-ustiategia  
MT 5636 basogintza
UF baso-lanak  
BT1 baso-ekonomia
RT zuraren industria  

baso-ziurtagiria  
SN Baso bat iraunkortasun-

printzipioaren arabera kudeatu 

eta ustiatzen dela hirugarren 
pertsona independente batek 
ziurtatzen dueneko prozedura.  

MT 5636 basogintza
BT1 basozaintza iraunkorra 

BT2 basozaintza 
BT3 baso-politika  

RT etiketa ekologikoa  

baso-zona  

USE eremu zuhaiztuna (5636)  

baso-zuzenbidea  

USE baso-legeria (5636)  

basoa  
MT 5636 basogintza
SN Zuhaitz, zuhaixka edo sastrakaz 

betetako eremua.  
UF oihana
NT1 baso babestua  
NT1 baso boreala
NT1 baso epela  
NT1 baso garaia
NT1 baso landatua  
NT1 baso mediterraneoa  
NT1 baso naturala  
NT1 baso tropikala  
NT1 basobera
NT1 zuhaitza

NT2 zuhaitz hostoerorkorra  
NT2 zuhaitz hostoiraunkorra  

RT arbolazaintza  
RT zurezko produktua  

basoa, herri-·—

USE Estatuaren basoa (5636)

basoa, herri-onurako·—

USE Estatuaren basoa (5636)

basoa, herri-titulartasuneko·—

USE Estatuaren basoa (5636)

basoaren artapena  

USE basoen babesa (5636)  

basoaren kudeaketa  

USE basozaintza (5636)  

basobera  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa

basoei buruzko arauak  

USE baso-legeria (5636)  

basoen babesa  
MT 5636 basogintza
UF basoaren artapena  
BT1 baso-politika  
NT1 basozaina  
RT floraren babesa  
RT suteen aurkako borroka  
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basoen hobekuntza  

USE baso-antolamendua (5636)

Basogintzako Informazio eta 
Komunikaziorako Europako 
Sistema  

SN Basogintzari eta haren 
bilakaerari buruzko informazioa 
bildu, koordinatu, harmonizatu, 
landu eta zabaltzeko sistema.  

MT 5636 basogintza
UF EFICS  
BT1 Europako baso-politika 

BT2 baso-politika  

basogintzaren kudeaketa  

USE basozaintza (5636)  

basoko sutea  

USE sutea (5216)

basotzea  

USE baso-berritzea (5636)  

basozaina  
MT 5636 basogintza
BT1 basoen babesa 

BT2 baso-politika  

basozaintza  
MT 5636 basogintza
UF basoaren kudeaketa  

basogintzaren kudeaketa  
BT1 baso-politika  
NT1 basozaintza iraunkorra  

NT2 baso-ziurtagiria
RT agrosilbikultura  
RT zuraren industria  

basozaintza iraunkorra  
MT 5636 basogintza
BT1 basozaintza 

BT2 baso-politika  
NT1 baso-ziurtagiria

Basutoland  

USE Lesotho (7221)  

Bat Egiteko Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoko erakundeen bat-

egitea  
EE Bat Egiteko Ituna  

BT1 EE Ituna  

Bat Egiteko Ituna, EE·—

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

bat-egitea, Erkidegoko erakundeen·—

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

bat-egitea, sozietateen·—

USE enpresen bat-egitea (4006)  

batasun ekonomikoa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 araubide ekonomikoa  
RT aduana-batasuna  
RT diru-batasuna
RT harreman ekonomikoak  
RT integrazio ekonomikoa  

Batasun ohia, Sobietar·—

USE SESB ohia (7206)

batasun zibila  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  
RT sexu-gutxiengoa  

Batasuna, Arabiar Magrebeko·—

USE Magreb Handia (7221)  

Batasuna, Beneluxeko Ekonomia·—

USE Benelux (7611)  

Batasuna, Ekuatoreko Aduana·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Batasuna, Erdialdeko Afrikako 
Estatuen·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Batasuna, Komoreetako·—

USE Komoreak (7221)  

Batasuna, Mendebaldeko Afrikako 
Aduana eta Ekonomia·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

Batasuna, Mendebaldeko Afrikako 
Diru·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuna 
(7616)

batasuna, pasaporteen·—

USE Europako pasaportea (1231)  

Batasuna, Sobietar·—

USE SESB (7231)

Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 
Europar·—

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221) 

batasunaren aurkako mugimendua, 
Europako·—

USE mugimendu antieuropeista 
(0811)

Batasunaren Erakundea, Afrikar·—

USE Afrikar Batasuna (7616)

Batasunaren Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua , Europar 
·—

USE Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2] (1006)

Batasuneko antolakunde eta agentzia, 
Europar·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Batasuneko Ekonomia eta Finantza 
Kontseilua, Europar·—

USE ECOFIN (1006)

Batasuneko Eskualdeetako Lantaldea, 
Europar·—

USE Eskualdeetako Lantaldea 
(1006)

Batasuneko Gutuna, Oinarrizko 
Eskubideen Europar·—

USE Europar Batasuneko 
Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna (1016)

Batasuneko herrialdeak, Europar·—

USE EB estatu kidea (7231)  

Batasuneko herrialdeak, 
Mendebaldeko Afrikako Diru·—

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

Batasuneko herrialdeak, 
Mendebaldeko Afrikako Ekonomia eta 
Diru·—

USE UEMOAko
herrialdea (7231)  

Batasuneko herritartasuna  

USE Europako herritartasuna 
(1016)

Batasuneko Satelite Zentroa , Europar 
·—

USE Europar Batasuneko Satelite 
Zentroa [V4.2] (1006)  

Batasunerako Kontseilua, Arabiarren 
Ekonomia·—

USE Arabiar Merkatu Bateratua 
(7616)

batata  

USE patata (6006)

batelaria  

USE ibaiko garraiolaria (4821)  

batera erabakitzeko prozedura  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
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BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  
NT1 adiskidetzeko prozedura  

bateraezintasuna  
SN Hauteskunde-mandatua betetzen 

ari den diputatuak aldi berean 
ezin bete izatea beste eginkizun 
jakin bat, bere karguan behar 
adinako independentziaz aritzea 
eragotziko liokeena.  

MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentaria  

bateragarria, material·—

USE arauen harmonizazioa (6411)  

bateragarritasun informatikoa  

USE sistemen interkonexioa (3236) 

bateragarritasuna, materialen·—

USE arauen harmonizazioa (6411)  

baterako batzordea  

USE ad hoc batzordea (0421)  

baterako enpresa  

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

baterako garapena  

USE garapenerako laguntza (0811) 

baterakuntza  

USE kontzentrazio ekonomikoa 
(4006)

baterakuntza, sozietateen·—

USE kontzentrazio ekonomikoa 
(4006)

bateratua, aduana-politika·—

USE aduana-zergen politika 
bateratua (2011)  

Bateratua, Armen Arloko 
Lankidetzako Antolakunde·—

USE Europako armamentu-
politika (0821)  

bateratua, balantze·—

USE balantzea (4026)  

bateratua, defentsa·—

USE defentsa-politika bateratua 
(1016)

bateratua, defentsari buruzko 
politika·—

USE defentsa-politika bateratua 
(1016)

bateratua, hauteskunde-prozedura·—

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

bateratua, IAEE aduana-zerga·—

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

bateratua, ikerketa-programa·—

USE Erkidegoaren ikerketa-
politika (6416)  

bateratua, kanpo-politika·—

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

bateratua, nekazaritza-politika·—

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

bateratua, prezio·—

USE prezio-politika bateratua 
(2451)

bateratua, segurtasun-politika·—

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

bateratua, zerga-oinarri·—

USE zerga-oinarria (2446)  

Bateratuaren eskubideak, Aduana 
Tarifa·—

USE ATBren eskubideak (1021)

bateratzea

USE nazio-batasuna (0806)  

bateratzea, Alemaniaren·—

USE Alemaniaren batasuna (0816) 

bateria  

USE metagailu elektrikoa (6826)  

bateriako hazkuntza  

USE hazkuntza intentsiboa (5631)  

batez besteko bizialdia  

USE bizi-itxaropena (2816)  

batez besteko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  

batez besteko prezioa, ekoizpeneko·—

USE ekoizpeneko prezioa (2451)  

Batua, Britainia Handiko eta Ipar 
Irlandako Erresuma·—

USE Erresuma Batua (7206) 

Batua, Hego Konoko Merkatu·—

USE Mercosur (7616)  

Batua, Iparraldeko Merkatu·—

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

batua, nekazaritzako merkatu·—

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

Batua, Tanzaniako Errepublika·—

USE Tanzania (7221)  

Batuak, Ameriketako Estatu·—

USE Estatu Batuak (7216)  

Batuak, Nazio·—

USE NBE (7606)

batuaren aldeko mugimendua, 
Europa·—

USE europar mugimendua (0811) 

Batuen arteko Segurtasun Akordio 
Militarra, Australia, Zeelanda Berria 
eta Ameriketako Estatu·—

USE ANZUS 
(7621)

Batuen Babes Kontseilua, Nazio·—

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

Batuen Biltzar Nagusia, Nazio·—

USE NBE Biltzar Nagusia (7606)  

Batuen ebazpena, Nazio·—

USE NBE ebazpena (0806)

Batuen Ekonomia Batzordea, 
Afrikarako Nazio·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batuen Ekonomia Batzordea, 
Latinoamerika eta Kariberako 
Nazio·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batuen Ekonomia Batzordea, 
Mendebaldeko Afrikarako Nazio·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batuen Ekonomia eta Gizarte 
Batzordea, Asia eta Pazifikorako 
Nazio·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batuen Elikadura eta Nekazaritza 
Erakundea, Nazio·—

USE FAO (7606)  

Batuen Erakundea, Hezkuntza, 
Zientzia eta Kulturarako Nazio·—

USE UNESCO
(7606)

Batuen Erakundea, Nazio·—

USE NBE (7606)
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Batuen Funtsa, Haurren Laguntzarako 
Nazio·—

USE UNICEF (7606)

Batuen Habitat zentroa, Nazio·—

USE NBE Habitat (7606)  

Batuen Idazkaritza, Nazio·—

USE NBEren Idazkaritza (7606)  

Batuen indarrak, Nazio·—

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

Batuen konbentzioa, Nazio·—

USE NBE konbentzioa (0806)  

Batuen Konferentzia, Nazio·—

USE NBE konferentzia (0806)  

Batuen Laguntza Teknikorako 
Batzordea, Nazio·—

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

Batuen nazioarteko ituna, Nazio·—

USE NBE nazioarteko ituna (0806) 

Batuen Programa , Drogen 
Nazioarteko Kontrolerako Nazio ·—

USE Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen 
Programa [V4.2] (7606)  

Batuen Segurtasun Kontseilua, 
Nazio·—

USE NBE Segurtasun Kontseilua 
(7606)

Batuen sistema, nazio-kontabilitateko 
Nazio·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

Batuen Zentroa, Giza 
Kokaguneetarako Nazio·—

USE NBE Habitat (7606)  

Batuetako batzorde iraunkorra, 
Nazio·—

USE NBE batzorde iraunkorra 
(7606)

Batuetako batzorde teknikoa, Nazio·—

USE NBE batzorde teknikoa (7606)  

Batuetako batzordea, Nazio·—

USE NBE batzordea (7606)  

batxiler-titulua  

USE ikasketa-titulua (3216)

batxilergoa  

USE ikasketa-titulua (3216)

batxilergoa, Europako·—

USE ikasketa-titulua (3216)

batxilergoa, urrutiko·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

Batxilergoko Institutu Nazionala, 
Urrutiko·—

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

batxilergoko institutua  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

Batzarra, Europako·—

USE Europako Parlamentua (1006) 

Batzarra, Europako Parlamentu·—

USE Europako Parlamentua (1006) 

batzea, esne-·—

USE esne-ustiategia (5616)  

batzea, familia·—

USE familia-migrazioa (2811)  

batzorde berezia  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-batzordea 

BT2 Parlamentuaren osaera  

batzorde betearazlea  
MT 0411 alderdi politikoa
UF batzorde exekutiboa  
BT1 alderdien antolaketa  

Batzorde Betearazlea, EBZko·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

batzorde exekutiboa  

USE batzorde betearazlea (0411)  

batzorde iraunkorra  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-batzordea 

BT2 Parlamentuaren osaera  

batzorde iraunkorra, Nazio 
Batuetako·—

USE NBE batzorde iraunkorra 
(7606)

batzorde militarra  

USE erregimen militarra (0406)  

batzorde misto parekatua  

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

batzorde mistoa, EE·—

USE EE lantalde mistoa (1006)  

batzorde teknikoa, Nazio Batuetako·—

USE NBE batzorde teknikoa (7606) 

Batzordea, Afrikarako Nazio Batuen 
Ekonomia·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batzordea, Asia eta Pazifikorako 
Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

batzordea, baterako·—

USE ad hoc batzordea (0421)  

batzordea, bozeramaleen·—

USE lehendakarien konferentzia 
[V4.2] (0421)

Batzordea, Drogaren Aurkako 
Borrokarako Europako·—

USE EB lankidetza-organoa 
(1016)

Batzordea, Ekonomia Intereseko 
Europako Taldearen 
Harremanetarako·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

Batzordea, Elkartze·—

USE EE Elkartze Kontseilua (1016) 

batzordea, EP parlamentu-·—

USE EP batzordea (1006)  

Batzordea, Eskualde Politikarako·—

USE Erkidegoaren eskualde-
politika (1616)  

Batzordea, Europako·—

USE EE Batzordea (1006)  

Batzordea, Europako Erkidegoen·—

USE EE Batzordea (1006)  

Batzordea, Europako Migrazioetarako 
Gobernu Arteko·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Batzordea, Europarako Ekonomia·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batzordea, Garapenerako Zientzia eta 
Teknologiaren Aholku·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 87/592

Batzordea, Giza Eskubideen 
Europako·—

USE Giza Eskubideen Batzordea 
(7611)

Batzordea, Gobernadoreen·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

Batzordea, IAEE Kontsulta·—

USE Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa (1016)

Batzordea, Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-tokietarako 
Nazioarteko·—

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

Batzordea, Kuestoreen·—

USE kuestorea (0421)  

Batzordea, Latinoamerika eta 
Kariberako Nazio Batuen 
Ekonomia·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batzordea, Mendebaldeko Afrikarako 
Nazio Batuen Ekonomia·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Batzordea, Migrazioetarako Gobernu 
Arteko·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Batzordea, Nazio Batuen Laguntza 
Teknikorako·—

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

batzordea, Nazio Batuetako·—

USE NBE batzordea (7606)  

batzordea, parlamentu arteko·—

USE parlamentu arteko 
ordezkaritza (0421)  

Batzordearen ebazpena  

USE Erkidegoaren ebazpena (1011)  

Batzordearen erabakia  

USE EE erabakia (1011)  

Batzordearen erregelamendua  

USE EE erregelamendua (1011)  

Batzordearen gomendioa  

USE EEE gomendioa (1011)

Batzordearen irizpena  

USE EE irizpena (1011)  

batzordearen irizpena  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 bilkurako agiria 

BT2 parlamentu-bilkura 
BT3 parlamentu-prozedura  

RT parlamentu-batzordea  

Batzordearen ordezkaritza  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE Batzordea 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

RT Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna  

Batzordearen zuzentaraua  

USE EE zuzentaraua (1011)  

Batzordeari erreklamazioa aurkeztea  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

Batzordeari kexa aurkeztea  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

Batzordeari salaketa aurkeztea  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF dumping-aren aurkako salaketa  

ez-betetzearen ziozko salaketa
Batzordeari kexa aurkeztea  
dumping-aren aurkako kexa  
dumping-aren ziozko kexa  
arau-hausteagatiko kexa  
Batzordeari erreklamazioa 
aurkeztea  
dumping-aren ziozko 
erreklamazioa  
ez-betetzeagatiko erreklamazioa 
arau-hausteagatiko 
erreklamazioa  

BT1 Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 
aplikazioa 

BT3 Erkidegoaren zuzenbidea  
RT diru-laguntzaren aurkako 

prozedura
RT ez-betetzearen aurkako 

errekurtsoa
RT laguntza publikoen kontrola  
RT lehiaren murrizketa  

Batzordeko kidea  

USE Europako komisarioa (1006)  

Batzordeko lehendakaria  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE Batzordea 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

bauxita  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 burdinarik gabeko mea 

BT2 mea metalikoa 
BT3 meatzaritzako produktua  

Bavaria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

baxera  

USE etxeko tresna (6846)  

baxurako arrantza  

USE itsasbazterreko arrantza 
(5641)

bazka berdea  

USE belar-bazka (5631)

bazka lehorra  

USE belar-bazka (5631)

bazka lehortua  

USE belar-bazka (5631)

bazka, proteinadun·—

USE janari industriala (5631)

bazka-beharrizana  

USE belar-bazka (5631)

bazka-ekoizpena  

USE bazka-landareen laborantza 
(5631)

bazka-erremolatxa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 tuberkulua  
RT abere-janaria  
RT bazka-landarea  
RT bazka-landareen laborantza  
RT belar-bazka  

bazka-landarea  
MT 6006 landare-produktuak
NT1 alpapa  
NT1 hirusta
RT abere-janaria  
RT bazka-erremolatxa  
RT bazka-landareen laborantza  
RT bazka-zereala  
RT belar-bazka  

bazka-landareen laborantza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF bazka-ekoizpena  
BT1 landare-ekoizpena  
RT abere-janaria  
RT bazka-erremolatxa  
RT bazka-landarea  
RT bazka-zereala  
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RT belar-bazka  

bazka-zereala  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  
RT bazka-landarea  
RT bazka-landareen laborantza  
RT belar-bazka  

bazkalekua  

USE larre-eremua (5621)  

bazkidea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren egitura  
NT1 akzioduna  
RT pertsonen sozietatea

bazkideen babesa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 sozietate-zuzenbidea  
RT akzioduna  
RT erosteko eskaintza publikoa  

baztergarriak, mezu·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

bazterketaren aurkako borroka  

USE gizarteratzea (2826)  

baztertzea, frankiziatik·—

USE aduana-frankizia (2011)  

BCIE

USE Integrazio Ekonomikorako 
Erdialdeko Amerikako 
Bankua (2416)

BDC

USE Karibeko Garapen Bankua 
(2416)

BEE

USE Europako Esportazio Bankua 
(7611)

beef-a, corned·—

USE haragikia (6026)  

begien zabalera, sare-·—

USE arrantza-sarea (5641)  

begirale-misioa  

USE behaketa-misioa (0806)

begiralea  
MT 0806 nazioarteko politika
UF begiralearen estatutua  
BT1 ordezkaritza diplomatikoa 

BT2 harreman diplomatikoak 
BT3 nazioarteko politika  

begiralearen estatutua  

USE begiralea (0806)  

begirune publikoa  

USE moral publikoa (2826)

behaketa
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF behatzeko teknika  
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  

behaketa-misioa
MT 0806 nazioarteko politika
UF ebaluatzeko misioa  

begirale-misioa  
zaintza-misioa  
adituen lan-bisita  

BT1 nazioarteko politika  

behaketarako Europako sarea, 
ingurumenaren gaineko 
informaziorako eta·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

behargin espezializatua  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 behargina 

BT2 gizarte- eta lanbide-kategoria
NT1 meatzaria  

behargin kualifikatua  
MT 4411 lan-merkatua
UF langile kualifikatua  
BT1 behargina 

BT2 gizarte- eta lanbide-kategoria

behargina  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 gizarte- eta lanbide-kategoria
NT1 behargin espezializatua  

NT2 meatzaria  
NT1 behargin kualifikatua  
NT1 ikastuna
NT1 peoia
RT eskulangilea
RT langileen klasea  
RT nekazaritzako laneskua  

behargina, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

beharra, diskrezioz jokatu·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

beharra, isiltasuna gorde·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

beharra, moraltasunez jokatu·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

beharra, neutraltasunez jokatu·—

USE funtzionarioen betebeharrak 

(0436)

beharra, obeditu·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

beharra, produktuarengatik 
erantzun·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

beharraren karga, frogatu·—

USE froga (1221)  

beharretik salbuestea, zergak 
ordaindu·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

beharrizana, bazka-·—

USE belar-bazka (5631)

beharrizana, energia-·—

USE energia-eskaria (6606)  

beharrizana, kapital-·—

USE finantza-beharrizana (4021)  

beharrizanak, funtsezko·—

USE oinarrizko beharrizanak 
(1611)

beharrizanak, inbertsio-·—

USE inbertsioa (2426)  

beharrizanaren printzipioa  

USE proportzionaltasunaren 
printzipioa (1011)  

behartsua  

USE pobretasuna (1626)  

behartsua, alde·—

USE eskualde behartsua (1616)

behartsua, auzo·—

USE hirialde behartsua (2846)  

behartsua, gizarte-klase·—

USE laugarren mundua (2821)

behartsua, nekazaritza-eskualde·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

behartsuentzako laguntza  
MT 2836 gizarte-babesa
UF txiroentzako laguntza  

karitatea
BT1 gizarte-laguntza  
RT azpiproletarioak  
RT errenta txikia  
RT mikrokreditua
RT pobretasuna
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behartsuentzako laguntza, eskualde·—

USE eskualde-laguntza (1606)  

Behatokia, Drogen Europako·—

USE Drogen eta Droga-
mendekotasunaren Europako 
Behatokia (1006)

Behatokia, ETE-en Europako·—

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

behatokia, Europako·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

behatzeko teknika  

USE behaketa (6416)

behaviorismoa  

USE portaeraren zientziak (3611)  

Behe Karpatoetako Voivoderria 
[V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Beheko Ganbera  

USE zuzeneko hautapeneko 
ganbera (0421)  

beheko klasea  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-klasea 

BT2 gizarte-egitura  

behera uztea, eskola bertan·—

USE eskola-uztea (3206)  

behera uztea, ikasketak bertan·—

USE eskola-uztea (3206)  

beherakada, alokairuen·—

USE alokairuen txikipena (4421)

beheraldi ekonomikoa  

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

beherapena, prezioaren·—

USE prezio txikitua (2451)  

beherapena, zerga-·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

beherapenak  

USE salmenta deskontuduna (2031)

Behereko Voivoderria , Silesia ·—

USE Silesia Behereko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

behi eroen gaixotasuna  

USE behien entzefalopatia 
espongiformea (5631)  

behi ume-hazlea  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 behia

BT2 behi-azienda 
BT3 azienda  

behi-arraza  

USE behi-azienda (5626)  

behi-azienda  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF behi-azienda larria  

bufaloa
behi-espeziea
abelgorriak  
behi-arraza  
hausnarkaria

BT1 azienda  
NT1 behia

NT2 behi ume-hazlea
NT2 esne-behia  

NT1 biga
NT1 idia  
NT1 txahala  
NT1 zezena  
RT behi-haragia  

behi-azienda larria  

USE behi-azienda (5626)  

behi-espeziea  

USE behi-azienda (5626)  

behi-gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 gazta 

BT2 esnekia

behi-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
UF behikia
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
NT1 txahal-haragia  
RT behi-azienda  

behi-izurria  

USE animalia-izurria (5631)  

behia
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 behi-azienda 

BT2 azienda  
NT1 behi ume-hazlea
NT1 esne-behia  

behien entzefalopatia 
espongiformea  

SN Behien entzefalopatia 
espongiformea (BSE), behi-
aziendaren gaitza.  

MT 5631 nekazaritza eta 
abeltzaintzako jarduera

UF BSE
behi eroen gaixotasuna  

BT1 animalia-gaixotasuna 
BT2 animalia-osasuna  

RT abere-hilketa  
RT osasun publikoa  
RT zereal ordezkoa  

behien leukosia  

USE animalien leukosia (5631)

behien tuberkulosia  

USE animalien tuberkulosia (5631) 

behikia  

USE behi-haragia (6011)  

behin betiko eskubideak, dumping-
aren aurkako·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

behin-behineko aplikazioa, EE 
akordio baten·—

USE EE behin-behineko akordioa 
(1016)

behin-behineko enplegua  

USE aldi baterako lana (4406)  

behin-behineko eskubideak, dumping-
aren aurkako·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

behin-behineko espetxeratzea  
MT 1221 justizia
BT1 zigor-prozedura

BT2 prozedura judiziala  
RT justiziarako eskubidea  

behin-behineko hamabirena  
SN Aurrekontu-baimena, aurreko 

urteko baliabideen hamabirenaz 
zerbitzuek lanean jarraitzeko 
bidea ematen duena.  

MT 2441 aurrekontua
UF behin-behineko hamabirenen 

araubidea  
BT1 aurrekontuaren ezespena 

BT2 aurrekontu-prozedura  
RT Erkidegoaren aurrekontua  

behin-behineko hamabirenen 
araubidea  

USE behin-behineko hamabirena 
(2441)

behin-behineko lana  

USE aldi baterako lana (4406)  

behin-behineko langileak  

USE langile kontratatuak (0436)  
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behin-behinekotasuna, enpleguaren·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

behineko aplikazioa, EE akordio baten
behin-·—

USE EE behin-behineko akordioa 
(1016)

behineko enplegua, behin-·—

USE aldi baterako lana (4406)  

behineko eskubideak, dumping-aren 
aurkako behin-·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

behineko hamabirenen araubidea, 
behin-·—

USE behin-behineko hamabirena 
(2441)

behineko lana, behin-·—

USE aldi baterako lana (4406)  

behineko langileak, behin-·—

USE langile kontratatuak (0436)  

behinekotasuna, enpleguaren behin-
·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

behorrak, zaldi-·—

USE zaldi-azienda (5626)  

beilatokia  

USE heriotza (2826)  

beira
MT 6811 kimika
UF kristala  

kristalezko edalontzia  
botila-beira  
leiho-beira  
beira tenkatua  
beira hutsa
beira laua  
beira puztua  

BT1 beiraren industria 
BT2 industria kimikoa  

beira hutsa  

USE beira (6811)  

beira laua  

USE beira (6811)  

beira puztua  

USE beira (6811)  

beira tenkatua  

USE beira (6811)  

beira, botila-·—

USE beira (6811)  

beira, leiho-·—

USE beira (6811)  

beira-zuntza  
MT 6811 kimika
BT1 beiraren industria 

BT2 industria kimikoa  
RT zeramika teknikoa  

beiragintza  

USE beiraren industria (6811)  

beiraren eraldaketa  

USE beiraren industria (6811)  

beiraren industria
MT 6811 kimika
UF beiraren eraldaketa  

beiragintza  
BT1 industria kimikoa  
NT1 beira
NT1 beira-zuntza  

beka  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

beka, ikertzeko·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

beka, lanbide-heziketako·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

bektorea, gaixotasun-·—

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

belar txarra  

USE landare kaltegarria (5211)  

belar txarren aurkako tratamendua  

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

belar-bazka  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF bazka lehortua

bazka lehorra
bazka berdea  
bazka-beharrizana  
lastoa

BT1 abere-janaria 
BT2 animalia-elikadura  

RT bazka-erremolatxa  
RT bazka-landarea  
RT bazka-landareen laborantza  
RT bazka-zereala  

belardia  

USE larre-eremua (5621)  

belaunaldi arteko gatazka  
MT 2806 familia
BT1 familia  

belaunaldi-berritzea  
SN Biztanleria batean hiltzen 

direnek utzitako hutsuneak 
jaiotzen direnek betetzean 
gertatzen den berritze-prozesua. 

MT 2816 demografia eta biztanleria
UF biztanleria-berritzea  

belaunaldi-berriztapena  
BT1 biztanleriaren dinamika  

belaunaldi-berriztapena  

USE belaunaldi-berritzea (2816)  

belaunaldiko migratzailea, bigarren·—

USE migratzaileen umea (2811)  

belaunaldiko migratzailea, 
hirugarren·—

USE migratzaileen umea (2811)  

Belgika  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Belgikako eskualde eta 

erkidegoak  

Belgika eta Luxenburgoko 
Ekonomia Batasuna  

MT 7611 Europako erakundeak
UF UEBL  
BT1 Europako erakundea  

Belgikako alemaniar erkidegoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Belgikako alemaniar gutxiengoa 
BT1 Belgikako erkidegoak 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Belgikako alemaniar gutxiengoa  

USE Belgikako alemaniar 
erkidegoa (7211)  

Belgikako erkidegoak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Belgikako eskualde eta 

erkidegoak  
NT1 Belgikako alemaniar erkidegoa  
NT1 Belgikako flandestar erkidegoa  
NT1 Belgikako frantziar erkidegoa  

Belgikako eskualde eta erkidegoak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Belgikako erkidegoak  

NT2 Belgikako alemaniar 
erkidegoa  

NT2 Belgikako flandestar 
erkidegoa  
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NT2 Belgikako frantziar erkidegoa  
NT1 Brusela-Hiriburuko eskualdea  
NT1 Flandesko eskualdea

NT2 Anberesko probintzia
NT2 Belgikar Limburg-eko 

probintzia
NT2 Ekialdeko Flandesko 

probintzia
NT2 Flandestar Brabant-eko 

probintzia
NT2 Mendebaldeko Flandesko 

probintzia
NT1 Waloniako eskualdea  

NT2 Belgikar Luxenburgoko 
probintzia

NT2 Hainaut-eko probintzia  
NT2 Liejako probintzia  
NT2 Namurko probintzia
NT2 Waloniar Brabant-eko 

probintzia
RT Belgika  

Belgikako flandestar erkidegoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Belgikako erkidegoak 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Belgikako frantziar erkidegoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Belgikako erkidegoak 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Belgikar Limburg-eko probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Flandesko eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Belgikar Luxenburgoko probintzia 
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Waloniako eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Belgrad-eko Konferentzia  

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

Belize  
MT 7216 Amerika
UF Honduras Britainiarra
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

belomotorra  

USE bi gurpileko ibilgailua (4816)  

belozipedoa  

USE bi gurpileko ibilgailua (4816)  

Beltza, Afrika·—

USE Saharatik hegoalderako 
Afrika (7221)

beltza, andere-mahats·—

USE baia-erako fruitua (6006)  

beltza, baba·—

USE lekaduna (6006)

beltza, ekonomia·—

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

beltza, lan·—

USE lan klandestinoa (4406)  

beltza, marea·—

USE hidrokarburoen bidezko 
kutsadura (5216)  

beltza, merkatu·—

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

beltzak, ur·—

USE hondakin-ura (5216)  

benchmarking-a  

USE emaitzen konparaziozko 
ebaluazioa (6411)  

Benelux  
MT 7611 Europako erakundeak
UF Beneluxeko Ekonomia Batasuna 
BT1 Europako erakundea  
RT Beneluxeko herrialdeak  

Beneluxeko Ekonomia Batasuna  

USE Benelux (7611)  

Beneluxeko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Belgika  
NT1 Herbehereak  
NT1 Luxenburgo
RT Benelux  

benetako gordailua  

USE aduana-gordailua (2011)  

Benin
MT 7221 Afrika
UF Dahomey  

Beningo Errepublika  
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Beningo Errepublika  

USE Benin (7221)

bentzenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

berariazkoa, kontsumoaren gaineko 
zerga·—

USE zerga berezia (2446)  

berdea, alderdi·—

USE alderdi ekologista (0411)  

berdea, bazka·—

USE belar-bazka (5631)

berdea, dibisa·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

berdea, diru·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

berdea, energia·—

USE biogasa (6626)  

berdea, Europa·—

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

berdea, gerriko·—

USE berdegunea (2846)  

berdea, iraultza·—

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

berdea, kanbio-tasa·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

berdea, kontu-unitate·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

berdea, puntu·—

USE etiketa ekologikoa (2031)  

berdea, tasa·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

berdea, txartel·—

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

berdea, zerga·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

berdeen alderdia  

USE alderdi ekologista (0411)  

berdegunea  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF gerriko berdea  

lorategi publikoa  
parke publikoa  

BT1 hirigintza
RT lekuaren kudeaketa  
RT paisaiaren babesa  

berdinketa hausteko botazioa  
SN Hauteskundeetako azken txanda, 

aurreko txandan hautagaietariko 
inork behar adinako gehiengorik 
lortzen ez badu egiten dena.  
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MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

UF hauteskundeen bigarren txanda  
hauteskundeen azken txanda  
ballotage-a  

BT1 bi txandako hautapena 
BT2 gehiengozko sistema 

BT3 botazio-sistema  

berdinketa, lur-·—

USE eraikuntza-teknika (6831)  

berdintasun-printzipioa  

USE tratu-berdintasuna (1236)

berdintasuna, alokairu-·—

USE ordainsari-berdintasuna 
(4421)

berdintasuna, arrazen arteko·—

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

berdintasuna, aukera-·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

berdintasuna, emakumeen eta gizonen 
arteko·—

USE gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna (1236)  

berdintasuna, eskubide-·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

bere konturako langilea  

USE lanbide lokabea (4411)

berehalako kafea  

USE berehalako produktua (6026)  

berehalako kakaoa  

USE berehalako produktua (6026)  

berehalako produktua  
MT 6026 elikagaiak
UF berehalako kakaoa  

berehalako kafea  
berehalako tea  

BT1 janari eraldatua  

berehalako tea  

USE berehalako produktua (6026)  

bereizi gabea, zelula·—

USE zelula ama [V4.2] (3606)  

bereizia, integrazio·—

USE lankidetza indartua (1016)  

bereizkeria  

USE bereizkeriaren aurkako 
borroka (1236)  

bereizkeria ekonomikoa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak

BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT ordainsari-berdintasuna  
RT zergapetze bikoitza  

bereizkeria etnikoa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT talde etnikoa  

bereizkeria politikoa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
NT1 lanbide-debekua  
RT ideologia politikoa  

bereizkeriaren aurkako borroka  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF bereizkeria

bereizkeriazko tratua  
NT1 adinarengatiko bereizkeria  
NT1 arrazarengatiko bereizkeria  

NT2 antisemitismoa  
NT2 apartheid-a  
NT2 arraza-gatazka  
NT2 arrazakeria  

NT1 bereizkeria ekonomikoa  
NT1 bereizkeria etnikoa  
NT1 bereizkeria politikoa  

NT2 lanbide-debekua  
NT1 elbarritasunagatiko bereizkeria  
NT1 erlijioarengatiko bereizkeria  

NT2 erlijio-gatazka  
NT1 gutxiengoen babesa  

NT2 gutxiengo nazionala  
NT2 gutxiengoen eskubideak  

NT1 hizkuntzarengatiko bereizkeria  
NT1 nazionalitatearengatiko 

bereizkeria
NT1 sexu-bereizkeria  
NT1 sexu-joerarengatiko bereizkeria 

NT2 sexu-gutxiengoa  
NT1 xenofobia
RT tratu-berdintasuna  

bereizkeriarik ezaren printzipioa  

USE tratu-berdintasuna (1236)

bereizkeriazko merkataritza-praktika  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

bereizkeriazko tratua  

USE bereizkeriaren aurkako 
borroka (1236)  

bereizketa, Elizaren eta Estatuaren 
arteko·—

USE Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak (0436)  

bereizmen handiko telebista  
MT 3226 komunikazioa
UF telebista digitala

BT1 telebista 
BT2 masa-komunikabidea

BT3 komunikabidea

bereko indar-murriztapen orekatuak, 
aldi·—

USE indarren txikipena (0816)  

berezia, altzairu·—

USE altzairu bereziak (6816)  

berezia, baimen·—

USE lan-utzialdi berezia (4416)  

berezia, destilazio·—

USE destilazioa (6036)  

berezia, erreserba·—

USE kontabilitateko erreserba 
(4026)

berezia, esportazioen gaineko karga·—

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

berezia, inportazio-zerga·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

berezia, inportazioen gaineko karga·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

berezia, inportazioen gaineko zerga·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

berezia, irakaskuntza·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

berezia, prezio·—

USE prezio txikitua (2451)  

berezia, tarifa·—

USE prezio txikitua (2451)  

berezia, zigor-prozedura·—

USE zigor-prozedura (1221)  

bereziak dituen aldea, desabantaila·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

bereziak, eskaintza·—

USE salmenta deskontuduna (2031) 

berezien gaineko zerga, kontsumo·—

USE zerga berezia (2446)  

berezko heriotza  

USE heriotza (2826)  

berilioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  
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Berlin
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

Berlingo Estatutua  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko arazoa  
RT Alemania  
RT Alemaniako Errepublika 

Demokratikoa
RT bi Alemanien arteko harremanak 

bermatua, errenta·—

USE errentaren bermea (1606)  

bermatua, gutxieneko gizarte-
sarrera·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

bermatua, gutxieneko sarrera·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

bermatutako alokairua  

USE gutxieneko alokairua (4421)

Bermatzeko Alde Anitzeko 
Erakundea, Inbertsioak·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

bermatzeko funtsa, mailegu-
eragiketak·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

Berme Atala, NBBE -·—

USE NBBEF-Bermea (1021)

berme-atalasea  
SN Ekoizpen-kopurua aurretiaz 

ezarritako mugatik gora igotzen 
bada, prezioak bermatzeari uzten 
zaio.  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

BT1 nekazaritzako ekoizpena 
arautzea  

RT nekazaritzako prezioa  
RT NPBren erreforma  

berme-prezioa  

USE prezio bermatua (2451)  

bermea
MT 1211 zuzenbide zibila
UF abala  

kauzioa  
fidantza

BT1 kontratua 
BT2 zuzenbide zibila  

NT1 kaudimena

bermea, auzibideko·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

bermea, enplegu-·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

bermea, merkataritza-·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

bermea, prezioen·—

USE prezio bermatua (2451)  

Bermearen ekarpena, NBBEF·—

USE NBBEF-Bermea (1021)

Bermearen laguntza, NBBEF·—

USE NBBEF-Bermea (1021)

bermeen auzitegia, konstituzio-·—

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

Bermuda
MT 7216 Amerika
BT1 Ipar Amerika  

bermuta  

USE ardo aromatizatua (6021)  

berniza

USE pintura eta berniza (6811)  

bernoa  

USE bernoak eta torlojuak (6816)  

bernoak eta torlojuak  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF bernoa

torlojua
BT1 industria metalurgikoa  

bero industriala  

USE berokuntza (6831)  

bero-igorpena
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ihes-beroa  
BT1 agente kaltegarria  
RT energia termikoa  
RT kutsadura termikoa  
RT segurtasun nuklearra

bero-instalazioa  

USE berokuntza (6831)  

bero-ponpa
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 ekipamendu termikoa  

beroa, ihes-·—

USE bero-igorpena (5216)  

beroaren berreskurapena  

USE energiaren berreskurapena 
(6606)

berogailua  

USE berokuntza (6831)  

berokuntza  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF berogailua

etxeko berokuntza  
hiriko berokuntza  
bero industriala  
bero-instalazioa
berokuntza-materiala
berokuntza-sistema

BT1 eraikuntza-ekipamendua  
RT egurra
RT eguzki-aplikazioa  
RT energia termikoa  
RT galdara  
RT labea

berokuntza, etxeko·—

USE berokuntza (6831)  

berokuntza, hiriko·—

USE berokuntza (6831)  

berokuntza-materiala  

USE berokuntza (6831)  

berokuntza-sistema  

USE berokuntza (6831)  

berotegi-efektua  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF atmosferako berotegi-efektua  
BT1 airearen kutsadura 

BT2 kutsadura
RT berotegi-efektua eragiten duen 

gasa
RT gas-isurketak gutxitzea  
RT klima-aldaketa  

berotegi-efektua eragiten duen gasa 
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF CO2

karbono dioxidoa  
BT1 airearen kutsatzailea 

BT2 kutsatzailea 
BT3 agente kaltegarria  

RT berotegi-efektua  

berotegi-efektua, atmosferako·—

USE berotegi-efektua (5216)  

berotegiko laborantza  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  

berrabiaraztea, ekonomia·—

USE berrindartze ekonomikoa 
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(1606)

berrarmatzea  
MT 0821 defentsa
BT1 defentsa-politika  
RT armagabetzea

berrasegurua  
SN Aseguratzaile batek estaltzen 

duen arriskua beste aseguratzaile 
batek osorik edo zati batean bere 
gain hartzeko egiten den 
kontratua.  

MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

berregituraketa, ekoizpenaren·—

USE ekoizpen-politika (6406)

berregituraketa, enplegu-·—

USE enplegu-ezabaketa (4406)  

berregituraketa, landa-jabetzaren·—

USE landa-jabetzaren 
antolamendua (5616)

berregituraketarako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT industriaren berregituraketa  

berregituratze-plana

USE industriaren berregituraketa 
(6806)

berrerabilera, hondakinen·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

berreraikuntza ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF ekonomia onbideratzea  
BT1 garapen ekonomikoa  
RT susperraldi ekonomikoa  

Berreraikuntza eta Garapen Bankua, 
Nazioarteko·—

USE Munduko Bankua (7606)  

Berreraikuntza eta Garapeneko 
Europako Bankua  

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

UF BGEB
BT1 garapen-bankua 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

Berreraikuntzarako Europako 
Agentzia  

SN Serbian eta Montenegron 
(Serbiako Errepublika, Kosovo 
eta Montenegroko Errepublika) 
eta Mazedoniako Jugoslaviar 
Errepublika Ohian EBren 
laguntza-programa nagusiak 
kudeatzen dituen agentzia.  

MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EAR
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

berreskolaratzea  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-lana
RT hezkuntza berezia

berreskurapena, aduana-eskubideen·—

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

berreskurapena, beroaren·—

USE energiaren berreskurapena 
(6606)

berreskurapena, hondakinen·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

berreskurapena, lurren·—

USE berreskuratutako lurra (5621) 

berreskuratutako lurra  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF polderra

lurren berreskurapena  
BT1 lurren erabilera  

berreskuratzeko eskubidea  
SN Aloger-kontratua amaitutakoan 

higiezina berreskuratzeko 
errentatzaileak duen eskubidea 
(maizterrak higiezinean 
geratzeko edo kontratua 
berriztatzeko duen eskubidea 
gorabehera).  

MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 aloger-kontratua 

BT2 higiezin-errentamendua  

berresportazioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 esportazioa

BT2 merkataritzako trukea  
RT aldi baterako onarpena  
RT hobekuntza aktiboa  

berrestea, ituna·—

USE akordio baten berrespena 
(0806)

berresteko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  
RT akordio baten berrespena  
RT EE kanpo-eskumenak  
RT nazioarteko akordioa  

Berrezarpen Funtsa, Europako 
Kontseiluaren·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

berrezarpena, aduana-zergaren·—

USE aduana-eskubideen 
berrezarpena (2011)  

berrezartzea, bakea·—

USE bakea ezartzea (0816)  

Berria eta Ameriketako Estatu Batuen 
arteko Segurtasun Akordio Militarra, 
Australia, Zeelanda·—

USE ANZUS 
(7621)

berria, energia·—

USE energia biguna (6626)  

Berria, Ginea·—

USE Papua Ginea Berria (7226)  

berria, jesapen- eta mailegu-tresna 
komunitario·—

USE tresna komunitario berria 
(1021)

berria, Jugoslavia·—

USE Serbia eta Montenegro (7206) 

berria, kokagune·—

USE jendeztatzeko migrazioa 
(2811)

berria, material·—

USE material aurreratua (6411)  

berria, nazioarteko ordena 
ekonomiko·—

USE ordena ekonomiko berria 
(0806)

berria, pobre·—

USE pobretasuna (1626)  

berria, produktu sortu·—

USE produktu berria (6806)  

Berriak, Estatu Burujabe·—

USE Estatu Independenteen 
Erkidegoa (7621)  

berriak, estatu federatu·—

USE AED ohia (7211)

Berriak, Hebrida·—

USE Vanuatu (7226)  

berriak, land·—

USE AED ohia (7211)

berriemailea  

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

Berriko Estatu Burujabea, Papua 
Ginea·—

USE Papua Ginea Berria (7226)  
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berrikuntza  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF industria-berrikuntza  

berrikuntza teknologikoa  
BT1 ikerketa  
RT aldaketa teknologikoa  
RT berrikuntzen zabalkundea  
RT ofimatika  

berrikuntza pedagogikoa  

USE pedagogia berria (3206)

berrikuntza teknologikoa  

USE berrikuntza (6416)  

Berrikuntza Zentroa, Europako 
Enpresa eta·—

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

berrikuntza, industria-·—

USE berrikuntza (6416)  

berrikuntzen zabalkundea  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 teknologia-transferentzia 

BT2 teknologia
RT berrikuntza

berrikuspen-bidea  

USE errekurtso-bidea (1221)

berrikuspena, NPBren·—

USE NPBren erreforma (5606)

berrikustea, ituna·—

USE akordioaren berrikuspena 
(0806)

berrikusteko errekurtsoa  

USE errekurtso-bidea (1221)

berrindartze ekonomikoa  
SN Atzeraldi edo geldialdian 

dagoen jarduera ekonomikoa 
indarberritu nahi duen politika.  

MT 1606 politika ekonomikoa
UF ekonomia berrabiaraztea  
BT1 politika ekonomikoa  
RT Europako hazkunderako 

ekimena  
RT susperraldi ekonomikoa  

berrindartzea, inbertsioa·—

USE inbertsioen sustapena (2426)

berrinportazioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 inportazioa

BT2 merkataritzako trukea  
RT hobekuntza pasiboa  

berripapera  

USE egunkaria (3221)

berriro elkartzea, familia·—

USE familia-migrazioa (2811)  

berritzea, biztanleria-·—

USE belaunaldi-berritzea (2816)  

berriztaezina, baliabide·—

USE baliabide berriztagarria (5211) 

berriztaezina, energia·—

USE energia berriztagarria (6626)  

berriztagarria, energia-iturri·—

USE energia berriztagarria (6626)  

berriztapena, belaunaldi-·—

USE belaunaldi-berritzea (2816)  

berriztatzea, akordioa·—

USE akordio baten luzapena (0806) 

berriztatzea, industria·—

USE industriaren berrantolaketa 
(6806)

berriztatzea, ituna·—

USE akordio baten luzapena (0806) 

berrosatua, janari·—

USE produktu berrosatua (6026)  

berrosatua, zur·—

USE zur aglomeratua (6836)  

bertan behera uztea, eskola·—

USE eskola-uztea (3206)  

bertan behera uztea, ikasketak·—

USE eskola-uztea (3206)  

bertikala, akordio·—

USE entente bertikala (4031)

bertikala, integrazio·—

USE entente bertikala (4031)

beruna
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

berunaren bidezko kutsadura  

USE metalen bidezko kutsadura 
(5216)

berunik gabeko gasolina  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 gasolina

BT2 motor-erregaia
BT3 petrolio-produktua 

BT4 petrokimika

RT kutsatzen ez duen ibilgailua  

beste enpresa batetik langileak 
hartzea  

SN Enpresa lehiakideetako langileak 
dimisioa aurkeztu eta bere 
enpresara etor daitezen saiatzen 
den enplegatzailearen ekintza.  

MT 4421 langileriaren 
administrazioa eta ordainsariak

UF talentu-ehiztarien jarduna  
BT1 langileen kontratazioa 

BT2 langileriaren administrazioa  

besteko bizialdia, batez·—

USE bizi-itxaropena (2816)  

besteko erabilera, nekazaritzako 
produktuen elikaduraz·—

USE nekazaritzako produktuen 
ordezko erabilera (5611)  

besteko hesia, aduana-zergaz·—

USE aduana-zergaz besteko 
oztopoa (2021)  

besteko mozkina, diruz·—

USE gauzazko ordainketa (4421)  

besteko prezioa, ekoizpeneko batez·—

USE ekoizpeneko prezioa (2451)  

besteren konturako garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  

beta partikulak  

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

betaurrekoak  

USE optikaren industria (6821)  

betearazlea, botere legegilea/ 
botere·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

Betearazlea, EBZko Batzorde·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

betearazlea/ botere legegilea, 
botere·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

betearazpen-bidea  

USE epaiaren betearazpena (1221) 

betearazpen-neurri nazionala  

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

betearaztea, legea·—

USE legearen aplikazioa (1206)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 96/592

betearazteko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  
RT arautzeko ahala  
RT botere betearazlea  
RT EE Batzordea  
RT Exekutiboaren eskumenak  
RT komitologia

betearazteko bideak  

USE epaiaren betearazpena (1221) 

betebehar zibila  

USE betebeharren zuzenbidea 
(1211)

betebeharra, eskola-·—

USE nahitaezko irakaskuntza 
(3211)

betebeharra, eskua sartzeko·—

USE esku-sartzea (0816)  

betebeharra, isiltasuna gordetzeko·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

betebeharren zuzenbidea  
SN Alderdi batek besteari prestazio 

jakin bat egiteko eskatzea 
ahalbidetzen duen lotura 
juridikoarekin zerikusia duen 
edozertarako erabiliko da.  

MT 1211 zuzenbide zibila
UF betebehar zibila  
BT1 zuzenbide zibila  
NT1 kobratzeko dauden kredituak  
NT1 zorra
RT mantenu-betebeharra

betetzea, EE Ituna ez·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

betetzea, legea·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

betetzea, zigorra·—

USE zigorraren betearazpena 
(1216)

betetzeagatiko erreklamazioa, ez-·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

betetzearen aurkako errekurtsoa, 
estatu baten ez-·—

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

betetzearen egiaztapena, ez-·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

betetzearen ziozko salaketa, ez-·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

betetzeko iragarkia, lanpostu hutsa·—

USE enplegu-eskaintza (4411)

betiko eskubideak, dumping-aren 
aurkako behin·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

beto-ahalmena  

USE betoa (0406)

beto-eskubidea  

USE betoa (0406)

betoa
MT 0406 esparru politikoa
UF beto-eskubidea  

beto-ahalmena  
BT1 botere politikoa  
RT konstituzio-zuzenbidea  
RT nazioarteko zuzenbidea  

betoa, Parlamentuaren·—

USE zuzenketa (0426)  

BEUC

USE Kontsumitzaileen Batasunen 
Europako Bulegoa (7611)

BEZ  
MT 2446 zerga-sistema
UF enpresa-trafikoaren gaineko 

zerga  
balio erantsiaren gaineko zerga  
negozio-kopuruaren gaineko 
zerga  

BT1 kontsumoaren gaineko zerga  
NT1 BEZaren tasa  
RT baliabide propioak  
RT BEZ baliabidea  
RT zergarik gabeko prezioa  

BEZ baliabidea  
SN Estatu kide bakoitzeko BEZaren 

zerga-oinarriari tasa uniformea 
aplikatzetik dator.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF BEZaren bidezko sarrerak  

BEZaren bidezko finantza-
baliabidea  

BT1 baliabide propioak 
BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa
RT BEZ

BEZaren bidezko finantza-baliabidea 

USE BEZ baliabidea (1021)  

BEZaren bidezko sarrerak  

USE BEZ baliabidea (1021)  

BEZaren tasa  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 BEZ

BT2 kontsumoaren gaineko zerga  

bezeria  
MT 2036 banaketa
BT1 merkataritzako banaketa  

BGEB

USE Berreraikuntza eta 
Garapeneko Europako 
Bankua (2416)

Bhutan
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Hego Asia  

bi alderdiko sistema  
SN Bi alderdi nagusi dituen sistema 

politikoa. Alderdi nagusiok 
agintea lortzeko lehian dihardute 
edo agintea txandaka hartzen 
dute. Ez nahasi "bipolarizazioa" 
terminoarekin.  

MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  
RT bipolarizazioa
RT txandaketa politikoa  

bi Alemanien arteko harremanak  
MT 0806 nazioarteko politika
UF Mendebaldeko eta Ekialdeko 

Alemanien arteko harremanak  
alemaniarren arteko harremanak 
AEF/AED harremanak

BT1 nazioarteko politika  
RT Alemaniaren batasuna  
RT Berlingo Estatutua  

bi ganberako sistema  
MT 0421 parlamentua
UF ganbera-bitasuna  
BT1 parlamentu-ganbera 

BT2 Parlamentuaren osaera  
NT1 ganbera federala  
NT1 Goi Ganbera  
NT1 zuzeneko hautapeneko ganbera  

bi gurpileko ibilgailua  
MT 4816 lurreko garraioa
UF bizikleta  

ziklomotorra
motozikleta  
belozipedoa
belomotorra  

BT1 errepideko garraioa 
BT2 lurreko garraioa  

RT bizikleta eta motozikleten 
industria

bi txandako hautapena  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 gehiengozko sistema 

BT2 botazio-sistema  
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NT1 berdinketa hausteko botazioa  

bibliografia  
MT 3221 dokumentazioa
UF nazio-bibliografia  

laburpenen buletina  
azterlan bibliografikoa  

BT1 erreferentzia-obra 
BT2 agiria  

RT liburutegia  

bibliografia, nazio-·—

USE bibliografia (3221)  

bibliografikoa eskuratzea, material·—

USE agiriak eskuratzea (3221)  

bibliografikoa, azterlan·—

USE bibliografia (3221)  

bibliografikoa, ondare·—

USE kultur ondarea (2831)  

bibliotekonomia  

USE dokumentazioa (3221)  

bibrazio mekanikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 agente kaltegarria  
RT laneko segurtasuna  

BID

USE Garapenerako Banku 
Interamerikarra (2416)

bidaia
MT 2826 gizarte-bizitza
UF negozio-bidaia  

bidaia antolatua  
turismo-bidaia

BT1 turismoa
BT2 aisia  

NT1 bidaiaria

bidaia antolatua  

USE bidaia (2826)

bidaia, negozio-·—

USE bidaia (2826)

bidaia, turismo-·—

USE bidaia (2826)

bidaia-agentzia  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF turismo-agentzia  

turismo-bulegoa
BT1 turismoa

BT2 aisia  

bidaia-gastuak  

USE bidaia-sariak eta gastuak 
(4421)

bidaia-sariak eta gastuak  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF joan-etorrien ziozko saria  

bidaia-gastuak  
BT1 lanaren ordainketa  

bidaiak, etxetik lanerako·—

USE atzera-aurrerako migrazioa 
(2811)

bidaiaria  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF bidaztia
BT1 bidaia

BT2 turismoa
BT3 aisia  

RT garraio-erabiltzailea  

bidaiaria, saltzaile·—

USE merkataritzako agentea (2036) 

bidaiarien babesa  

USE garraioaren segurtasuna 
(4806)

bidaiarien garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF bidaiarien zirkulazioa  
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 dena barne bidaia  
NT1 erreserba
NT1 garraio kolektiboa  
NT1 garraio-erabiltzailea  
NT1 talde-bidaia  
RT bidaiarien tarifa  
RT CIV Konbentzioa  
RT garraio-titulua  

bidaiarien joan-etorria  

USE iragaitza (4811)  

bidaiarien tarifa  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT bidaiarien garraioa  

bidaiarien zirkulazioa  

USE bidaiarien garraioa (4811)  

bidaien erreserba  

USE erreserba (4811)  

bidalketa  

USE ematea (2036)  

bidaltzea, tropak·—

USE indarren hedapena (0821)

bidaztia  

USE bidaiaria (2826)  

bide nabigagarria  

USE sare nabigagarria (4821)

bide nabigagarrietako garraioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF ibaiko komunikazioa  

ibai-garraioa  
NT1 atoia bultza eginez eramatea  
NT1 ibaiko garraiolaria  
NT1 ibaiko nabigazioa  

NT2 ADN akordioa  
NT1 ibaiko ontzidia  

NT2 gabarra
NT2 gabarrak eramateko ontzia  

NT1 sare nabigagarria  
NT2 barruko ur-ibilgua  
NT2 nazioarteko ur-ibilgua  

NT1 ur gaineko zur-garraioa  
RT ontzigintza  
RT zirkulazioaren kontrola  

bide-hezkuntza  

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

bide-sarea  

USE errepide-sarea (4816)  

bide-segurtasuna  

USE errepideko segurtasuna (4806) 

bidea, auzo-·—

USE landa-bidea (4816)

bidea, banatzeko·—

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

bidea, baserri-·—

USE landa-bidea (4816)

bidea, berrikuspen-·—

USE errekurtso-bidea (1221)

bidea, betearazpen-·—

USE epaiaren betearazpena (1221) 

bidea, bizikleta-·—

USE bidegorria (4816)  

bidea, ekoizpen-·—

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

bidea, gora jotzeko·—

USE errekurtso-bidea (1221)

bidea, herri-·—

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

bidea, hiriarteko·—

USE errepide-sarea (4816)  

bidea, ibai-·—

USE sare nabigagarria (4821)

bidea, informazio-·—

USE informazioa (3231)  
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bidea, kasazio-·—

USE errekurtso-bidea (1221)

bidea, komunikazio-·—

USE garraio-sarea (4811)  

bidea, merkaturatzeko·—

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

bidea, nekazaritza-·—

USE landa-bidea (4816)

bidea, oinezkoentzako·—

USE oinezkoen gunea (2846)  

bideak mantentzea, herri-·—

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

bideak, betearazteko·—

USE epaiaren betearazpena (1221) 

bidean dagoen herrialdea, garapen-·—

USE garatzen ari den herrialdea 
(1611)

bideen artapena, herri-·—

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

bideetako seinaleak, herri-·—

USE seinaleak (4806)  

bidegabeko iraizpena  
MT 4406 enplegua
BT1 iraizpena 

BT2 enpleguaren amaiera  

bidegabetasuna  

USE onargarritasuna (1221)

bidegorria
MT 4816 lurreko garraioa
UF bizikleta-erreia  

bizikleta-bidea
BT1 errepide-sarea 

BT2 errepideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

bideo-diskoa  
MT 3226 komunikazioa
UF DVD-bideoa  
BT1 euskarri grabatua 

BT2 ikus-entzunezko materiala  

bideo-jokoa  

USE joko automatikoa (2826)

bideo-komunikazioa  
MT 3226 komunikazioa
UF bideokonferentzia  

bideofonoa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema
NT1 bideo-zaintza

bideo-monitorea  

USE pantaila (3236)  

bideo-pantaila  

USE pantaila (3236)  

bideo-zaintza  
MT 3226 komunikazioa
BT1 bideo-komunikazioa

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

RT segurtasuna eta zaintza  

bideoa, DVD-·—

USE bideo-diskoa (3226)

bideofonoa  

USE bideo-komunikazioa (3226)  

bideografia hedatua  

USE teletestua (3226)  

bideografia interaktiboa  

USE bideotex interaktiboa (3226)  

bideokamera  

USE grabagailua (3226)  

bideokasetea  
MT 3226 komunikazioa
UF bideozinta
BT1 euskarri grabatua 

BT2 ikus-entzunezko materiala  

bideokonferentzia  

USE bideo-komunikazioa (3226)  

bideoteka  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema

bideotex interaktiboa  
SN Erabiltzaileen galderak eta 

dagozkien erantzunak igortzen 
dituen bideotex sistema.  

MT 3226 komunikazioa
UF Bildschirmtext  

Ibertex  
Minitel  
Prestel
Télétel  
bideografia interaktiboa  
Viditel  
Viewdata

BT1 bideotexa
BT2 telekomunikazioa 

BT3 komunikazio-sistema
RT datu-basea
RT etxeko informatika  

bideotexa
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema

NT1 bideotex interaktiboa  
NT1 teletestua  

bideozinta  

USE bideokasetea (3226)  

bideragarritasun-azterlana  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 jarduteko programa 

BT2 kudeaketa  

Bideratzeko Europako Funtsa, 
Arrantza·—

USE Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna (1021)  

bideratzeko legea, nekazaritza·—

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

bideratzeko prima, nekazaritza·—

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

bidesaria  
MT 4806 garraio-politika
UF autobideko bidesaria  
BT1 azpiegitura erabiltzeko tarifak 

BT2 garraioaren prezioa  

bidesaria, autobideko·—

USE bidesaria (4806)  

bidezko botoa, ahalorde·—

USE ahalordezko botazioa (0416)  

bidezko ehiza, tranpen·—

USE ehiza (2826)  

bidezko ernalketa, laguntza 
medikoaren·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

bidezko finantza-baliabidea, 
BEZaren·—

USE BEZ baliabidea (1021)  

bidezko ikastaroa, posta·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

bidezko inkesta, telefono·—

USE iritzi-zundaketa (2821)  

bidezko inkesta, zundaketa·—

USE zundaketa (1631)

bidezko irakaskuntza, ordenagailu·—

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

bidezko irakaskuntza, posta·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

bidezko karga, teleprozesu·—

USE telekarga (3236)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 99/592

bidezko kutsadura, berunaren·—

USE metalen bidezko kutsadura 
(5216)

bidezko kutsadura, merkurioaren·—

USE metalen bidezko kutsadura 
(5216)

bidezko kutsadura, petrolioaren·—

USE hidrokarburoen bidezko 
kutsadura (5216)  

bidezko merkataritza  
MT 2006 merkataritza-politika
UF merkataritza etikoa  
BT1 merkataritza-politika  
RT balio bereko ondorioa duen 

neurria
RT gizarte-ekonomia  
RT gizarte-klausula  
RT protekzionismoa

bidezko salmenta, adjudikazio·—

USE enkante bidezko salmenta 
(2031)

bidezko sarrera, transferentzia·—

USE gizarte-transferentziak (1626) 

bidezko sarrerak egonkortzeko 
sistema, esportazio·—

USE Stabex (1016)

bidezko sarrerak, BEZaren·—

USE BEZ baliabidea (1021)  

bidezko sarreren egonkortzea, 
esportazio·—

USE Stabex (1016)

bidezko telebista, kable·—

USE telebanaketa (3226)  

bidezko Telekomunikazioen Europako 
Erakundea, Satelite·—

USE EUTELSAT (7611) 

bidezko ugalketa, laguntza 
medikoaren·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

bidezkotasuna  

USE onargarritasuna (1221)

bidoia  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

bieira  

USE moluskua (5641)  

Bielorrusia
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Bielorrusiako Errepublika  
BT1 SESB ohia  

Bielorrusiako Errepublika  

USE Bielorrusia (7206)  

biga
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 behi-azienda 

BT2 azienda  

bigarren belaunaldiko migratzailea  

USE migratzaileen umea (2811)  

bigarren egoitza  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 egoitza 

BT2 biztanleriaren banaketa 
geografikoa  

RT aisia  

bigarren eskuko materiala  

USE erabilitako ondasuna (2026)  

bigarren hezkuntza, derrigorrezko·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

bigarren hezkuntzako eskola  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

bigarren hezkuntzako ikastetxea  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

bigarren hezkuntzaren ondoko 
irakaskuntza  

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

bigarren irakaskuntza  
SN Urrutiko batxilergoa "urrutiko 

irakaskuntza" terminoan sartzen 
da.

MT 3211 irakaskuntza
UF bigarren hezkuntzako ikastetxea 

irakaskuntza ertaina
derrigorrezko bigarren 
hezkuntza
bigarren hezkuntzako eskola  
DBH
batxilergoko institutua  
irakaskuntza ertaineko institutua 
bigarren irakaskuntzako 
institutua  
lanbide-heziketako institutua  

BT1 irakaskuntza-maila

bigarren irakaskuntzako institutua  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

Bigarren Mundu Gerra  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerra

BT2 nazioarteko gatazka  

bigarren sektorea  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF industria-sektorea  

BT1 sektore ekonomikoa  

bigarren txanda, hauteskundeen·—

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

bihotzeko gaixotasuna  

USE gaixotasun kardiobaskularra 
(2841)

bihurgailu elektrikoa  

USE makina elektrikoa (6826)

bihurgailu katalitikoa  

USE kutsaduraren aurkako gailua 
(5206)

bihurgarritasun monetarioa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 kanbio-politika  
RT diru-jaulkipena  
RT dirua
RT Europako Diru Akordioa  
RT trukerako urre-patroia  

bihurketa-tasa  
SN Euroaren eta euroguneko 

herrialdeetako nazio-diruen 
arteko bihurketa-tasa. Tasa hau 
finkoa eta ezeztaezina da 1999-
01-01etik.  

MT 2411 ekonomia monetarioa
UF bihurketa-tasa bikoitza
BT1 kanbio-politika  

bihurketa-tasa adierazgarria  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

bihurketa-tasa bikoitza  

USE bihurketa-tasa (2411)

bihurketa-tasa, nekazaritzako·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

biko kontingentea, alde·—

USE garraio-kuota (4806)  

biko zerga-akordioa, alde·—

USE zerga-hitzarmena (2446)  

bikoitza, bihurketa-tasa·—

USE bihurketa-tasa (2411)

bikoitza, kanbio-tasa·—

USE kanbio-tasa (2411)  

bikoitza, mandatu·—

USE mandatuen metaketa (0421)

bikotea, erakundetu gabeko·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)
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bikotea, izatezko·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

bikotea, legez ezkondu gabeko·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

biktima
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 erantzukizun kriminala  
NT1 biktimentzako laguntza  
RT asegurua
RT erantzukizun zibila  
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa  
RT gerrako biktima  
RT kalte-galerak  
RT kalte-ordaina  

biktima zibila  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerrako biktima  

biktimentzako laguntza  
SN Biktimentzako laguntzen xedeak 

dira biktimei eta haien familiei 
harrera egin eta euren 
eskubideen berri ematea, euren 
kudeaketetan laguntzea eta 
babes psikologikoa ematea 
zigor-prozeduraren etapa 
guztietan.  

MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 biktima

BT2 erantzukizun kriminala  
RT hurbileko justizia  

biktimentzako laguntza, ezbehar 
baten·—

USE ezbeharrak jotakoentzako 
laguntza (0811)  

biktimentzako laguntza, 
hondamendien·—

USE ezbeharrak jotakoentzako 
laguntza (0811)  

bilakaera demografikoa  

USE biztanleriaren dinamika 
(2816)

bilakaera, prezioen·—

USE prezioen gorabeherak (2451)  

bilaketa dokumentala  
MT 3221 dokumentazioa
UF ikerketa dokumentala
BT1 dokumentazioa  
RT informazio-iturria

bilaketa-tresna  
MT 3226 komunikazioa
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

bilatzea, lana·—

USE enplegu-eskaria (4411)

bilatzeko bulegoa, lana·—

USE enplegu-bulegoa (4411)

bilbatu gabeko ehunkia  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
BT1 ehungintza

Bildschirmtext  

USE bideotex interaktiboa (3226)  

bilera, goi-·—

USE gailurreko bilera (0806)

bilerak egiteko teknikak  
MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  

bileretan parte hartzea, EEk 
nazioarteko·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

bilketa fiskala, diru-·—

USE zerga-bilketa (2446)  

bilketa, esne-·—

USE esne-ustiategia (5616)  

bilketa, gaikako·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

bilketa, iturriko zerga-·—

USE atxikipena (4421)

bilketa, lagin-·—

USE laginketa (1631)  

bilketa, ordainarazpenaren·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

bilketa, sorburuko zerga-·—

USE atxikipena (4421)

bilketa, tributu-·—

USE zerga-bilketa (2446)  

bilkura-aldia  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-prozedura  
RT legegintzaldia  

bilkurako agiria  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-bilkura 

BT2 parlamentu-prozedura  
NT1 batzordearen irizpena  

bilkurako akta  

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

bilkurako aktaren zabalkundea  

USE bilkuren publizitatea (1006)  

bilkuraren gerorapena  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF geroratzeko proposamena  
BT1 parlamentu-prozedura  

bilkuren egunkaria  

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

bilkuren publizitatea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF bilkurako aktaren zabalkundea  
aztergai-zerrendaren argitalpena 
Parlamentuko eztabaiden 
publizitatea  

BT1 erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna

BT2 erakundeen jardunbidea  

billetea, banku-·—

USE diru fiduziarioa (2411)  

biltegi hotza  

USE janariak biltegiratzea (6036)  

biltegi kriogenikoa  

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

biltegia  

USE biltegiratzea (2036)  

biltegiratze-gastua  

USE biltegiratze-kostua (4026)  

biltegiratze-instalazioa  

USE biltegiratzea (2036)  

biltegiratze-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF biltegiratze-gastua  
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT biltegiratzea  
RT materialen kudeaketa  

biltegiratzea  
MT 2036 banaketa
UF biltegia  

salgaien gordailua  
biltegiratze-instalazioa  
gordetegia  

NT1 biltegiratzeko ahalmena  
NT1 stock-a

NT2 stock pribatua  
NT2 stock publikoa

RT aduana-gordailua  
RT biltegiratze-kostua  
RT janariak biltegiratzea  
RT produktu galkorra  
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RT produktu kimikoa  
RT produktu sukoia  
RT siloa
RT substantzia arriskutsua  
RT substantzia toxikoa  

biltegiratzea, lur gainean·—

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

biltegiratzeagatiko prima  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF biltegiratzeko laguntza  
BT1 nekazaritzako ekoizpena 

arautzea  

biltegiratzeko ahalmena  
MT 2036 banaketa
BT1 biltegiratzea  

biltegiratzeko laguntza  

USE biltegiratzeagatiko prima 
(5611)

biltzailea, tributu-·—

USE zerga-bilketa (2446)  

biltzailea, zerga-·—

USE zerga-bilketa (2446)  

Biltzar Iraunkorra, Europako Toki eta 
Eskualde Agintaritzen·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

Biltzar Nagusia, Nazio Batuen·—

USE NBE Biltzar Nagusia (7606)  

biltzarra  

USE parlamentu-ganbera (0421)

Biltzarra, AKOB-EE Aholku·—

USE AKOB-EE Biltzar Parekatua 
(1016)

biltzarra, autonomia-erkidegoko·—

USE eskualdeko parlamentua 
(0421)

Biltzarra, Europako Toki 
Agintaritzen·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

biltzeko askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF biltzeko eskubidea  
BT1 eskubide politikoak  

biltzeko eskubidea  

USE biltzeko askatasuna (1236)  

biltzeko makina, uzta·—

USE uzta-makina (5626)  

biobihurketa  
SN Organismo bizidunek eguzki-

energia eraldatzea.  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 bioteknologia 

BT2 teknologia
RT energiaren teknologia  

biodegradagarritasuna  
MT 5206 ingurumen-politika
UF biodegradazioa  
BT1 kutsaduraren prebentzioa 

BT2 kutsaduraren aurkako borroka 
RT biokimika
RT hondakinen ezabaketa  
RT nekazaritzako hondakina  
RT ontziratzea  

biodegradazioa  

USE biodegradagarritasuna (5206) 

bioekonomia  

USE garapen iraunkorra (1606)

bioenergia  
SN Biomasaren eraldakuntzatik 

ateratzen den energia.  
MT 6626 energia biguna
UF biomasaren energia  
BT1 energia biguna  
RT biomasa
RT labore energetikoa  

bioerregaia  

USE ordezko erregaia (6606)

bioetika  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF etika medikoa  
BT1 gizarte-bizitza  
NT1 organoen salerosketa  
RT biologia
RT enbrioia eta umekia  
RT etika  
RT eugenesia
RT eutanasia  
RT ingeniaritza genetikoa  
RT lanbide-deontologia  
RT organo-transplantea  
RT ugalketa artifiziala  

biogasa  
SN Bakterioek substantzia 

organikoak eraldatzen 
dituztenean sortzen den gasa.  

MT 6626 energia biguna
UF biometanoa

energia berdea  
simaur-gasa  

BT1 energia biguna  
RT nekazaritzako hondakina  

biogenetika

USE ingeniaritza genetikoa (6411)  

biografia  
MT 3221 dokumentazioa
UF autobiografia  

azalpen biografikoa  
BT1 agiria  

biografikoa, azalpen·—

USE biografia (3221)  

bioindustria  
SN Bioteknologia industrian eta 

merkataritzan erabiltzea.  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 bioteknologia 

BT2 teknologia
RT farmazia-industria  
RT nekazaritzako elikagaien 

industria
RT ordezko erregaia  
RT pestiziden industria  

bioingeniaritza  

USE bioteknologia (6411)  

biokimika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 kimika

BT2 zientzia fisikoak  
NT1 entzima  
RT biodegradagarritasuna  
RT industria kimikoa  

bioklimatologia  
SN Klimaren eta bizidunen arteko 

erlazioak aztertzen dituen 
jakintza-adarra.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 klimatologia
BT2 meteorologia

BT3 Lurraren zientziak  
RT biologia

biologia
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF bakteriologia  

enbriologia
mikrobiologia

BT1 biologia-zientziak  
NT1 botanika  
NT1 enbrioia eta umekia  
NT1 erradiobiologia  
NT1 genetika

NT2 ADN
NT2 eugenesia

NT1 histologia
NT1 mikroorganismoa  
NT1 neurobiologia
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NT1 zelula ama [V4.2]  
NT1 zitologia  
NT1 zoologia
RT arau biologikoa  
RT bioetika  
RT bioklimatologia  
RT biometria
RT bioteknologia  
RT nekazaritza biologikoa

biologia-zientziak  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF natur zientziak  
NT1 biologia

NT2 botanika  
NT2 enbrioia eta umekia  
NT2 erradiobiologia  
NT2 genetika

NT3 ADN
NT3 eugenesia

NT2 histologia
NT2 mikroorganismoa  
NT2 neurobiologia
NT2 zelula ama [V4.2]  
NT2 zitologia  
NT2 zoologia

NT1 ekologia
NT1 farmakologia
NT1 parasitologia  
RT medikuntza-zientziak  

biologikoa, geldialdi·—

USE arrantza-sasoia (5641)  

biologikoa, gurasotasun·—

USE seme-alabatasuna (2806)

biomasa  
SN Ingurune jakin batean bizi diren 

animalia, landare eta gainerako 
bizidun guztien masa.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

BT1 bioteknologia 
BT2 teknologia

RT agroenergia  
RT bioenergia  
RT ekosistema  
RT nekazaritzako hondakina  

biomasaren energia  

USE bioenergia (6626)  

biomateriala  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 material aurreratua  

biometanoa  

USE biogasa (6626)  

biometria  
SN Pertsona baten ezaugarri 

biologikoen analisi 

matematikoa, haren identitatea 
zalantzarik gabe zehazteko balio 
duena.

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 matematika 
BT2 zientzia aplikatuak  

RT biologia
RT datu pertsonalak  

biosegurtasuna  

USE osasun-kontrola (2841)  

biosfera  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 inguru fisikoa  
NT1 dibertsitate biologikoa  

biosfera-erreserba  

USE natur erreserba (5206)  

bioteknologia  
SN Mikroorganismoak, animalia- 

edo landare-zelulak eta 
substantzia zelularrak ustiatzeko 
tekniken multzoa.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF bioingeniaritza
BT1 teknologia
NT1 biobihurketa
NT1 bioindustria
NT1 biomasa
NT1 ingeniaritza genetikoa  

NT2 genetikoki eraldatutako 
organismoa

NT3 abere transgenikoa  
NT3 landare transgenikoa  

NT2 klonazioa
NT1 prozesu bioteknologikoa  
RT biologia

bioteknologikoa, sorkuntza·—

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

biotopoa  
SN Ezaugarri fisiko iraunkorrak 

dituen eremua, animalia- eta 
landare-populazio jakin batzuen 
bizilekua dena.  

MT 5211 natur ingurunea
UF biozenosia

habitat naturala  
BT1 ekosistema 

BT2 inguru fisikoa  

bioxidoa, titanio·—

USE oxidoa (6811)

biozenosia  

USE biotopoa (5211)

bipolarizazioa  
SN Agintea eskuratzeko lehian ari 

diren bi joerak herrialdeko 

bizitza politikoa menperatzen 
dutenean gertatzen den egoera. 
Ez nahasi "bi alderdiko sistema" 
terminoarekin.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 politika  
RT bi alderdiko sistema  

birala, septizemia hemorragiko·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

birbidalketa, judizio aurreko·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

BIRD

USE Munduko Bankua (7606)  

birdeskontu-tasa

USE birdeskontua (2416)  

birdeskontua  
SN Dagoeneko deskontatu diren 

efektuak, bankuek karteran 
dituztenak, banku zentralean 
berriro deskontatzeko eragiketa. 

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

UF birdeskontu-tasa
BT1 kreditu-politika  
RT merkatu askea  

biremia, karparen udaberriko·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

birgaikuntza  

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

birgaikuntza, eraikinen·—

USE hiri-berrikuntza (2846)  

birgizarteratzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizartean birtxertatzea  
BT1 gizarte-politika  
RT delitugintza  

biribila, zur·—

USE eraikuntzarako zura (6836)  

birikoa, gaixotasun·—

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

Birjina Uharte Britainiarrak  

USE Birjina uharteak (7216)  

Birjina Uharte Estatubatuarrak  

USE Birjina uharteak (AEB) (7216) 

Birjina uharteak  
MT 7216 Amerika
UF Birjina Uharte Britainiarrak  
BT1 Antilla Ingelesak 

BT2 Antilla Txikiak 
BT3 Karibe
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Birjina uharteak (AEB)  
MT 7216 Amerika
UF Birjina Uharte Estatubatuarrak  
BT1 Antilla Txikiak 

BT2 Karibe

birkualifikazioa, lanbide-·—

USE lanbide-birmoldaketa (4406)

birlandaketa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 landaketa 

BT2 laborantza-teknika  

birlaneratzea  
SN Amatasun-baimenak, seme-

alaben heziketa, soldadutza, 
espetxealdia eta abarreko 
arrazoiak direla-eta luzaroan 
lanik egin gabe egon ondoren 
lan-merkatura bihurtzea.  

MT 4406 enplegua
BT1 laneratzea 

BT2 enplegu-politika  
RT delitugintza  
RT ezindua  

birlaneratzea, barruko·—

USE lanpostu-aldaketa (4421)  

birlaneratzea, kanpoan·—

USE birlaneratzeko laguntza [V4.2] 
(4406)

birlaneratzeko laguntza [V4.2]  
SN Kaleratzeko arriskuan dagoen 

langileari beste enpresa batean 
lana bilatzen laguntzeko 
ugazabak hartzen dituen 
neurrien multzoa.  

MT 4406 enplegua
UF outplacement-a

kanpoan birlaneratzea  
BT1 iraizpena 

BT2 enpleguaren amaiera  
RT enpleguari eustea  
RT lanpostu-aldaketa

Birmania  

USE Myanmar (7226)  

birmoldaketa ekonomikoa  
SN Krisi ekonomiko baten ondorioz 

ekoizpenari ezinbestez egin 
behar zaizkion egokitzapen edo 
eraldaketak.  

MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
RT industria-birmoldaketa

birmoldaketa, enpresen·—

USE industria-birmoldaketa (6806) 

birmoldaketa, industria-sektorearen·—

USE industria-birmoldaketa (6806) 

birmoldaketa, industriaren·—

USE industria-birmoldaketa (6806) 

birmoldaketa, langileen·—

USE lanbide-birmoldaketa (4406)

birmoldaketa, produkzioaren·—

USE ekoizpenaren birmoldaketa 
(5611)

birmoldaketarako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT ekoizpenaren birmoldaketa  
RT industria-birmoldaketa

birnegoziazioa  

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

birprozesatzea, erregaia·—

USE erregaia birprozesatzea (6621) 

birsaltzailea  
MT 2036 banaketa
UF handizkako saltzailea  
BT1 merkataritzako banatzailea 

BT2 merkataritzako banaketa  

birsortzailea, neutroi lasterretako 
erreaktore·—

USE erreaktore birsortzailea 
(6621)

birtuala, merkataritza·—

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

birtxertatzea, gizartean·—

USE birgizarteratzea (2826)  

birus informatikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 software-a

BT2 informatikaren industria  

birziklapena, ezagueren·—

USE lanbide-eguneratzea (4406)  

birziklapena, materialen·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

birziklapena, zaborren·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

birziklapenaren teknologia  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 teknologia
RT hondakinen birziklapena  

bisa  

USE atzerritarren onarpena (1231) 

bisa, turismoko·—

USE atzerritarren onarpena (1231) 

bisatu-politika  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 atzerritarren onarpena 

BT2 atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea 

BT3 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

RT EB polizia-lankidetza  

Bischoff sistema, Hagenbach-·—

USE aulkien banaketa (0416)  

bisita ofiziala  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  

bisita, adituen lan-·—

USE behaketa-misioa (0806)

bisita-eskubidea  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  

bismutoa
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

bistaratze-monitorea  

USE pantaila (3236)  

bistaratze-pantaila  

USE pantaila (3236)  

BIT

USE Lanaren Nazioarteko Bulegoa 
(7606)

bitamina  
MT 2841 osasuna
BT1 farmaziako produktua 

BT2 farmazia-industria  
RT elikagai osagarria  

bitarte-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
RT bitarte-tarifa  

bitarte-tarifa  
SN Prezioen aldakuntza-tarteen 

gehieneko mugak ezartzen ditu. 
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT bitarte-prezioa  

bitartekaria, agente·—

USE finantza-lanbidea (2421)  

bitartekaria, merkataritzako·—

USE merkataritzako artekaria 
(2036)
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bitarteko enplegua  

USE aldi baterako lana (4406)  

bitarteko kontratua  

USE aldi baterako lana (4406)  

bitarteko lana  

USE aldi baterako lana (4406)  

bitarteko langileak  

USE langile kontratatuak (0436)  

bitartekotza, nazioarteko·—

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

bitasuna, ganbera-·—

USE bi ganberako sistema (0421)

bitasuna, kultura-·—

USE kultura-aniztasuna (2831)  

bituminosoa, arbel·—

USE gai bituminosoa (6611)

bituminosoa, eskisto·—

USE gai bituminosoa (6611)

bitxigintza  

USE bitxigintza eta urregintza 
(6846)

bitxigintza eta urregintza  
MT 6846 askotariko industriak
UF bitxigintza  

urregintza
BT1 askotariko industria  

bizi arteko kalte-ordaina, jarduera 
uzteagatiko·—

USE nekazaritzako jardueraren 
amaiera (5611)  

bizi-baldintza  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF bizimoldea

biziera  
bizi-baldintzen hobekuntza  
bizimodua

BT1 baldintza sozioekonomikoa 
BT2 gizarte-egoera  

RT bizi-kostua  
RT bizi-maila  
RT oinarrizko beharrizanak  

bizi-baldintzen hobekuntza  

USE bizi-baldintza (2821)  

bizi-itxaropena  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF bizitzaren iraupena  

bizi-luzetasuna  
batez besteko bizialdia  

BT1 heriotza-tasa

BT2 demografia

bizi-kalitatea  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 baldintza sozioekonomikoa 

BT2 gizarte-egoera  
RT bizi-maila  
RT ingurumenaren kalitatea  
RT oinarrizko beharrizanak  

bizi-kalitatea, laneko·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

bizi-kostua  
SN Produktu eta zerbitzu batzuen 

bidez (erosketa-saskia) neurtzen 
den bizi-maila jakin bati eusteko 
egin behar den gastua da. Ez 
nahasi "bizi-maila" 
terminoarekin.  

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF bizi-kostuaren indizea  
BT1 baldintza ekonomikoa  
RT alokairuen igoera  
RT bizi-baldintza  
RT elikadura-gastua  
RT erosteko ahalmena  
RT kontsumo-gastua
RT kredituaren kostua  
RT prezioen indizea  

bizi-kostuaren indizea  

USE bizi-kostua (1611)  

bizi-luzetasuna  

USE bizi-itxaropena (2816)  

bizi-maila  
SN Pertsona batek edo talde batek 

(familia, gizarte- eta lanbide-
kategoria, nazioa) aurrez 
definituta edo inplizituki 
onartuta dagoen ongizate-
eskalan duen lekua.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta
RT bizi-baldintza  
RT bizi-kalitatea  
RT irauteko gutxieneko diru-sarrera 
RT kontsumoa

bizi-testamentua  
SN Sendaketarako inolako aukerarik 

gabe norberaren bizitza luzatu 
besterik egingo ez duen 
medikuntzako tratamenduari uko 
egiteko sinatzen den agiria.  

MT 2841 osasuna
UF aurretiazko jarraibideak jasotzea 

borondate aurreratuak jasotzea  
BT1 gaixoen eskubideak 

BT2 medikuntza-zuzenbidea 
BT3 osasun-sistemaren 

antolaketa 
BT4 osasun-politika  

RT eutanasia  

bizialdia, batez besteko·—

USE bizi-itxaropena (2816)  

biziera

USE bizi-baldintza (2821)  

bizikidetasun politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  

bizikleta

USE bi gurpileko ibilgailua (4816)  

bizikleta eta motozikleten industria 
MT 6821 industria mekanikoa
UF bizikleten industria

motozikleten industria  
BT1 industria mekanikoa
RT bi gurpileko ibilgailua  

bizikleta-bidea  

USE bidegorria (4816)  

bizikleta-erreia

USE bidegorria (4816)  

bizikleten industria  

USE bizikleta eta motozikleten 
industria (6821)

bizileku finkorik gabeko pertsona  

USE etxerik gabeko pertsona (2826) 

bizilekua  

USE egoitza (2816)  

bizilekua bortxatzea  

USE egoitzaren bortxaezintasuna 
(1236)

bizimodua  

USE bizi-baldintza (2821)  

bizimoldea  

USE bizi-baldintza (2821)  

bizirik daudenentzako prestazioa  

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

bizirik dirautenentzako prestazioa  
MT 2836 gizarte-babesa
UF zurztasun-pentsioa

alarguntasun-pentsioa  
senideentzako pentsioa  
bizirik daudenentzako prestazioa 

BT1 gizarte-prestazioa 
BT2 gizarte-segurantza  

RT pertsona alarguna  
RT umezurtza  

bizitegi-eremua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria
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BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

bizitokia  

USE etxebizitza (2846)  

bizitza aktiboa  

USE lan-bizitza (4421)  

bizitza aktiboan sartzea  

USE laneratzea (4406)  

bizitza pribatuaren babesa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF intimitaterako eskubidea  

ohorerako eskubidea  
BT1 norbanakoaren eskubidea  
NT1 egoitzaren bortxaezintasuna  
NT1 komunikazioen babesa  
RT datu pertsonalak  
RT informatika-zuzenbidea  

bizitza, lanbide-·—

USE lan-bizitza (4421)  

bizitza-asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

Bizitzako eta Laneko Baldintzak 
Hobetzeko Europako Fundazioa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EUROFOUND  
Dublingo Fundazioa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

bizitzaren iraupena  

USE bizi-itxaropena (2816)  

bizitzaren iraupena, produktuaren·—

USE produktuaren iraupena (2026)  

bizitzeko eraikina

USE etxebizitza (2846)  

bizkortze ekonomikoa  

USE susperraldi ekonomikoa (1611) 

biztanle-zentsua  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF udal errolda  
BT1 analisi demografikoa 

BT2 demografia

biztanleen ebakuazioa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 herri-babesa 

BT2 segurtasun publikoa

biztanleko errenta  

USE per capita errenta (1626)  

biztanleko kontsumoa  

USE per capita kontsumoa (2026)  

biztanleria aborigena  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

biztanleria aktibo landuna  
SN Biztanleria aktiboa, langabeak 

kenduta.
MT 4411 lan-merkatua
BT1 biztanleria aktiboa 

BT2 laneskua

biztanleria aktiboa  
SN Landun guztiak gehi enplegu 

bila ari direnak.  
MT 4411 lan-merkatua
UF lan-indarra  
BT1 laneskua
NT1 biztanleria aktibo landuna  
NT1 lan egiteko adina duen 

biztanleria  
NT1 langabea  
RT nekazaritzako biztanleria aktiboa 

biztanleria aktiboa, landa-·—

USE nekazaritzako biztanleria 
aktiboa (5616)  

biztanleria autoktonoa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF aborigena  

eskimala
indigena  
indiarra  
biztanleria aborigena  
biztanleria indigena  
aborigen-tribua  

BT1 biztanleriaren osaera  
RT gutxiengoen babesa  
RT talde etnikoa  

biztanleria ez-aktiboa  
MT 4411 lan-merkatua
UF lanik ez egitea  
BT1 laneskua
RT langabezia  

biztanleria indigena  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

biztanleria zahartzea  
SN Biztanleria osoaren aldean 

zaharren kopurua handitzea.  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren dinamika  

biztanleria-berritzea

USE belaunaldi-berritzea (2816)  

Biztanleriaren arloko 
Jardueretarako Nazio Batuen 
Funtsa  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNFPA  

BT1 Nazio Batuen sistema  

biztanleriaren babesa  

USE herri-babesa (0431)  

biztanleriaren banaketa geografikoa
MT 2816 demografia eta biztanleria
NT1 baserriaren eta hiriaren arteko 

harremanak  
NT1 biztanleriaren dentsitatea  
NT1 biztanleriaren kontzentrazioa  
NT1 egoitza  

NT2 bigarren egoitza  
NT2 egoitza-mugikortasuna  

NT1 hiri-biztanleria  
NT1 landa-biztanleria  

NT2 nekazari-etxea  
RT banaketa geografikoa
RT diaspora
RT giza geografia  

biztanleriaren dentsitatea  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren banaketa 

geografikoa  
RT azpipopulazioa  
RT gainpopulazioa  

biztanleriaren dinamika  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF bilakaera demografikoa  

biztanleriaren mugimendua  
NT1 azpipopulazioa  
NT1 belaunaldi-berritzea  
NT1 biztanleria zahartzea  
NT1 biztanleriaren hazkundea  
NT1 despopulazioa
NT1 gainpopulazioa  

biztanleriaren egitura  

USE biztanleriaren osaera (2816)  

biztanleriaren hazkundea  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF hazkunde demografikoa  

eztanda demografikoa
BT1 biztanleriaren dinamika  

biztanleriaren kontzentrazioa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren banaketa 

geografikoa  
RT baserritik hirirako migrazioa  

biztanleriaren lekualdaketa  
SN Biztanleriaren lekualdaketa 

guztietarako erabiliko da, 
arrazoia edozein izanda ere: 
hondamendi naturalak, eragiketa 
militarrak edo lurraldea 
antolatzeko erabaki politikoak.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 nahitaezko migrazioa 

BT2 migrazioa
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biztanleriaren mugimendua  

USE biztanleriaren dinamika 
(2816)

biztanleriaren osaera  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF biztanleriaren egitura  
NT1 adinaren araberako banaketa  

NT2 adinekoak  
NT3 adinekoen mendekotasuna 

NT2 gaztea  
NT2 haurra
NT2 heldua
NT2 lehen haurtzaroa  

NT1 biztanleria autoktonoa  
NT1 etxea  

NT2 bakarrik dagoen pertsona  
NT2 etxekoandrea  

NT1 sexuaren araberako banaketa  
NT2 emakumea  
NT2 gizona

biztanleriaren piramidea  

USE adinaren araberako banaketa 
(2816)

biztanleriari buruzko aurreikuspena  

USE aurreikuspen demografikoa 
(2816)

Blekinge [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hego Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

blindatua, ibilgailu·—

USE borroka-ibilgailua (0821)

bloke-politika  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 bakea
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko harremanak  

blokea, Ekialdeko·—

USE Ekialdeko herrialdeak (7236)  

blokea, etxebitzitza-·—

USE etxebizitza kolektiboa (2846)  

blokeatua, zerrenda·—

USE zerrenda itxia (0416)  

blokeatzeko gailua, balaztak ez·—

USE segurtasun-gailua (4811)

blokeetatik kanpoko herrialdea  

USE ez lerrokatzea (0816)  

blokeoa  

USE nazioarteko zehapena (0806)  

blokeoa, prezioen·—

USE prezioen izozketa (2451)  

bloom-a  

USE lingotea (6411)  

BMHB

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

Bohemia , Erdialdeko ·—

USE Erdialdeko Bohemia [V4.2] 
(7211)

Bohemia , Hego ·—

USE Hego Bohemia [V4.2] (7211)  

boikota  

USE nazioarteko zehapena (0806)  

bokabularioa  

USE hiztegia (3221)  

bolada, hotz-·—

USE eguraldi txarra (5216)  

boladun kojinetea  

USE errodamendua (6821)  

Boli Kosta  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

bolia  

USE animalia-jatorriko gaia (6011) 

Bolibartarra, Venezuelako 
Errepublika·—

USE Venezuela (7216)

Bolivia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

bolkanologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF bulkanologia
BT1 geologia

BT2 Lurraren zientziak  
RT sumendi-erupzioa  

bolumena, kredituaren·—

USE kreditu-politika (2416)

bolumenaren egokitzapena  

USE enbalatzeko egokitzapena 
(2031)

bolumetrikoa, analisi·—

USE kimika analitikoa (3606)  

boluntarioen erakundea  

USE ongintzako erakundea (2826)  

Bolzanoko probintzia autonomoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Trentino-Alto Adige 

BT2 Italiako eskualdeak  

Bonaire  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Haizebeko uharteak 

BT2 Holandarren Antillak 
BT3 Herbehereen IHHLak  

bonba atomikoa  

USE arma nuklearra (0821)  

bonba nuklearra  

USE arma nuklearra (0821)  

bonba, hidrogeno-·—

USE arma nuklearra (0821)  

bonba, neutroi-·—

USE arma nuklearra (0821)  

bonbaketaria  
MT 0821 defentsa
BT1 abiazio militarra 

BT2 armamentua

bonbilla  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

bonboia  

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

Borgoina  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Borneo  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Kalimantan  
BT1 Indonesia

BT2 ASEANgo herrialdeak

borneotarra, Malaysia·—

USE Ekialdeko Malaysia (7226)  

Bornholm  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Bornholm (eskualde-udalerria)  
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Bornholm (eskualde-udalerria)  

USE Bornholm (7211)

boroa  

USE erdimetala (6816)  

borondate aurreratuak jasotzea  

USE bizi-testamentua (2841)  
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borondatezko arauketa  

USE autorregulazioa (1206)  

borondatezko destilazioa  

USE destilazioa (6036)  

borondatezko erakundea  

USE ongintzako erakundea (2826)  

borondatezko erretiroa  

USE erretiro aurreratua (4406)

borondatezko etendura, 
haurdunaldiaren·—

USE abortua (2806)  

borondatezko gizarte-langileak  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 elkarte-bizitza 

BT2 gizarte-bizitza  
RT ordainik gabeko lana  

borondatezko lana  

USE ordainik gabeko lana (4406)  

borondatezko langilea, nazioarteko·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

borondatezko lankidea  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  

borondatezko lankidea, nazioarteko·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

borondatezko soldadua  

USE borondatezko zerbitzua (0821)  

borondatezko zerbitzua  
MT 0821 defentsa
UF borondatezko soldadua  
BT1 soldadutza

BT2 armada

borroka antiterrorista  

USE terrorismoa (0431)  

borroka, alkoholismoaren aurkako·—

USE alkoholismoa (2826)

borroka, animalien·—

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

borroka, arrazakeriaren aurkako·—

USE arrazakeria (1236)  

borroka, bazterketaren aurkako·—

USE gizarteratzea (2826)  

borroka, drogaren aurkako·—

USE toxikomania (2826)

borroka, dumping-aren aurkako·—

USE dumping-aren aurkako legeria 

(4031)

borroka, gosearen aurkako·—

USE gosea (2841)

borroka, inflazioaren aurkako·—

USE inflazioa (1611)  

borroka, iruzurraren aurkako·—

USE iruzurra (1216)  

borroka, izurrien aurkako·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

borroka, lapurretaren aurkako·—

USE lapurreta (1216)  

borroka, lehortearen aurkako·—

USE lehortea (5216)  

borroka, minbiziaren aurkako·—

USE minbizia (2841)  

borroka, pobreziaren aurkako·—

USE pobretasuna (1626)  

borroka, tabakismoaren aurkako·—

USE tabakismoa (2826)

borroka, tabakoaren aurkako·—

USE tabakismoa (2826)

borroka, terrorismoaren aurkako·—

USE terrorismoa (0431)  

borroka, zarataren aurkako·—

USE zarataren aurkako babesa 
(5206)

borroka, zerga-itzurpenaren 
aurkako·—

USE zerga-itzurpena (2446)  

borroka-hegazkina  
MT 0821 defentsa
UF ehiza-hegazkina  
BT1 abiazio militarra 

BT2 armamentua
RT hegazkina  

borroka-helikopteroa  
MT 0821 defentsa
BT1 abiazio militarra 

BT2 armamentua
RT helikopteroa

borroka-ibilgailua  
MT 0821 defentsa
UF gudu-orga

tankea
ibilgailu blindatua  

BT1 arma konbentzionala 
BT2 armamentua

Borrokarako Europako Batzordea, 
Drogaren Aurkako·—

USE EB lankidetza-organoa 
(1016)

bortxaezintasun parlamentarioa  

USE parlamentarien ukiezintasuna 
(0421)

bortxaezintasuna, komunikazioen·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

bortxaketa  

USE sexu-indarkeria (1216)

bortxatzea, bizilekua·—

USE egoitzaren bortxaezintasuna 
(1236)

bortxazko heriotza  

USE heriotza (2826)  

Bosnia-Herzegovina  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

botanika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  
RT flora
RT landare-ekoizpena  

botatzea, hondakinak·—

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

botatzea, hondakinak itsasora·—

USE hondakinen urperaketa (5206) 

botatzea, zaborrak·—

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

botatzeko ondasuna, erabili eta·—

USE ondasun iragankorra (2026)  

botazio aurreratua  
SN Hauteskunde-egun ofizialaren 

aurretik botoa ematea, hauteslea 
bera botoa ematera agertzea 
beharrezkoa den kasu batzuetan. 
Ez nahasi "posta bidezko botoa" 
terminoarekin.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 botazioa  

botazio elektronikoa  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF botazio-prozedura elektronikoa  

botazio-sistema elektronikoa  
boto elektronikoa  

BT1 Parlamentuko botazioa 
BT2 parlamentu-prozedura  
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botazio izenduna  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 Parlamentuko botazioa 

BT2 parlamentu-prozedura  

botazio publikoa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 botazioa  

botazio sekretua  

USE boto sekretua (0416)  

botazio-prozedura elektronikoa  

USE botazio elektronikoa (0426)  

botazio-sistema  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
NT1 gehiengozko sistema  

NT2 bi txandako hautapena  
NT3 berdinketa hausteko 

botazioa  
NT2 txanda bakarreko hautapena  

NT1 izen bakarreko hautapena  
NT1 proportziozko ordezkaritza  
NT1 zerrendakako hautapena  

NT2 lehentasunezko botoa  
NT2 zerrenda gurutzatua  
NT2 zerrenda itxia  

RT aulkien banaketa  

botazio-sistema elektronikoa  

USE botazio elektronikoa (0426)  

botazioa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF botoa
NT1 abstentzionismoa
NT1 ahalordezko botazioa  
NT1 botazio aurreratua  
NT1 botazio publikoa
NT1 boto sekretua
NT1 boto-asmoa
NT1 boto-zenbaketa  

NT2 baliozko botoak  
NT2 boto deuseza
NT2 boto zuria  
NT2 botoen banaketa  
NT2 hauteskundeetako emaitza  

NT1 boto-zenbaketaren kontrola  
NT2 hauteskunde-auzia  

NT3 hautapenaren deuseztasuna  
NT3 hauteskunde-iruzurra  

NT1 botoaren emaitza  
NT1 hauteskunde-mahaia
NT1 hauteskunde-txartela  
NT1 hauteskundeetako parte-hartzea 

NT2 nahitaezko botoa  
NT1 posta bidezko botoa  
RT botoaren azalpena  
RT legearen botazioa  

RT Parlamentuko botazioa  

botazioa, aurrekontuaren·—

USE aurrekontuaren onespena 
(2441)

botere betearazlea  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botereen banaketa 

BT2 filosofia politikoa  
RT betearazteko ahalmena  
RT botere legegilearen eta 

betearazlearen arteko 
harremanak  

botere betearazlea, botere 
legegilea/·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

botere betearazlea/botere legegilea  

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

botere eratua  

USE herri-botereak (0406)  

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

USE epai-boterea (0406)  

botere legegilea  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botereen banaketa 

BT2 filosofia politikoa  
RT legegintzako prozedura  
RT legeria  
RT Parlamentuaren eskumenak  

botere legegilea, botere 
betearazlea/·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

botere legegilea/botere betearazlea  

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko harremanak 

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF batzorde misto parekatua  
botere betearazlea / botere 
legegilea  
botere legegilea / botere 
betearazlea  

BT1 politika  
RT botere betearazlea  
RT botereen banaketa  
RT erakundeen arteko harremanak  
RT eskuordetze bidezko legegintza  

botere politikoa
MT 0406 esparru politikoa
NT1 aholkatzeko ahalmena  
NT1 balorazio-ahalmena  
NT1 berresteko ahalmena  
NT1 betearazteko ahalmena  
NT1 betoa
NT1 ekimen-ahalmena  
NT1 erabakitzeko ahalmena  
NT1 izendatzeko ahalmena  
NT1 kontrolatzeko ahalmena  

NT2 kontrol-erakundea  
NT1 negoziatzeko ahalmena  
NT1 zuhurtziarako ahalmena  
RT botereen banaketa  
RT botereen kontzentrazioa
RT erakunde-eskumena  

botere publikoen esku-hartzea  

USE esku hartzeko politika (1606)  

botere zentralaren eta eskualde- edo 
toki-boterearen arteko harremanak  

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

boterearen arteko harremanak, botere 
zentralaren eta eskualde- edo toki-·—

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

boterearen pertsonalizazioa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 portaera politikoa 

BT2 politika  
RT estatuburua  

botereen arteko gatazka  

USE eskumen-gatazka (0431)  

botereen banaketa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 filosofia politikoa  
NT1 botere betearazlea  
NT1 botere legegilea  
NT1 epai-boterea  
RT botere legegilearen eta 

betearazlearen arteko 
harremanak  

RT botere politikoa  
RT justiziaren independentzia  

botereen kontzentrazioa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
RT botere politikoa  
RT diktadura  
RT erregimen militarra  

botika  
MT 2841 osasuna
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UF farmazia
farmazia-bulegoa  

BT1 osasun-sistemaren antolaketa 
BT2 osasun-politika  

RT farmakologia

botika, izurri-·—

USE pestizida (5626)  

botika-zaintza  
MT 2841 osasuna
UF sendagaien kontrola  

sendagaiak gainbegiratzea  
sendagaien zaintza  

BT1 farmazia-arloko legeria 
BT2 osasun-sistemaren antolaketa 

BT3 osasun-politika  
RT Sendagaietarako Europako 

Agentzia  

botila  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

botila-beira  

USE beira (6811)  

botilatzea  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 produktua atontzea  

boto deuseza  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 boto-zenbaketa 

BT2 botazioa  

boto elektronikoa  

USE botazio elektronikoa (0426)  

boto emateko gaitasuna  

USE boto-eskubidea (1236)

boto eraikitzailea, zentsura-·—

USE zentsura-mozioa (0421)  

boto globala  

USE testu osoaren botazioa (0426)  

boto lehenetsia  

USE lehentasunezko botoa (0416)  

boto sekretua  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-kabina  

botazio sekretua  
BT1 botazioa  

boto zuria  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 boto-zenbaketa 

BT2 botazioa  

boto-agindua  

USE boto-diziplina (0426)  

boto-asmoa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-inkesta  
BT1 botazioa  
RT iritzi-zundaketa  
RT Parlamentuko taldea  

boto-diziplina  
SN Parlamentariek norberaren 

alderdiak edo parlamentari-
taldeak agindutako botoa 
ematea.  

MT 0426 parlamentu-lanak
UF boto-agindua  
BT1 Parlamentuko botazioa 

BT2 parlamentu-prozedura  

boto-ehunekoa  

USE botoen banaketa (0416)  

boto-emaileak  

USE hautesleria (0416)  

boto-emaileak  

USE hauteskundeetako parte-
hartzea (0416)  

boto-eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF boto emateko gaitasuna  

sufragio aktiborako eskubidea  
BT1 herritarren eskubideak 

BT2 eskubide politikoak  
RT Europako herritartasuna  
RT hauteskunde-zuzenbidea  

boto-kontaketa  

USE boto-zenbaketa (0416)  

boto-ordezkatzea  

USE eskuordetze bidezko botoa 
(0426)

boto-txartela  

USE hauteskunde-txartela (0416)  

boto-zenbaketa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hautetsiak aldarrikatzeko akta  

hauteskunde-akta  
boto-kontaketa  

BT1 botazioa  
NT1 baliozko botoak  
NT1 boto deuseza
NT1 boto zuria  
NT1 botoen banaketa  
NT1 hauteskundeetako emaitza  

boto-zenbaketaren kontrola  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-errekurtsoak  

BT1 botazioa  
NT1 hauteskunde-auzia  

NT2 hautapenaren deuseztasuna  
NT2 hauteskunde-iruzurra  

botoa  

USE botazioa (0416)  

botoa emateko adina  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hautesleria

BT2 hauteskundeen antolaketa  

botoa, ahalorde bidezko·—

USE ahalordezko botazioa (0416)  

botoa, ahobatezko·—

USE guztien adostasuna (0416)  

botoa, lehentasun-·—

USE lehentasunezko botoa (0416)  

botoa, zentsura-·—

USE zentsura-mozioa (0421)  

botoaren azalpena  
SN Parlamentari batek bere botoaren 

edo bere taldearen botoaren 
zioak azaltzea, ahoz zein idatziz. 

MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-bilkura 

BT2 parlamentu-prozedura  
RT botazioa  

botoaren emaitza  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 botazioa  
RT Parlamentuko botazioa  

botoen banaketa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF boto-ehunekoa  
BT1 boto-zenbaketa 

BT2 botazioa  

botoen gehiengoa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
NT1 gehiengo kualifikatua  
NT1 gehiengo osoa  
NT1 gehiengo soila  
NT1 guztien adostasuna
RT legearen botazioa  
RT Parlamentuko botazioa  

Botswana  
MT 7221 Afrika
UF Botswanako Errepublika  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Botswanako Errepublika  

USE Botswana (7221)  
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bozeramaleen batzordea  

USE lehendakarien konferentzia 
[V4.2] (0421)

BPG

USE barne-produktu gordina 
(1626)

braille-a  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

Brandenburgo  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 AED ohia 

BT2 Alemaniako eskualdeak  

Brandt Txostena  

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Brasil  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

Bratislavako eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

Bremen
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

Bresseko gazta urdin  

USE mami urdineko gazta (6016)  

Bretainia
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Bretton Woods  

USE Bretton Woods-eko akordioa 
(2406)

Bretton Woods-eko akordioa  
MT 2406 harreman monetarioak
UF Bretton Woods  
BT1 nazioarteko diru-sistema 

BT2 nazioarteko finantzak  
RT akordio monetarioa  

Brie gazta

USE mami biguneko gazta (6016)  

brigada franko-alemaniarra  

USE Europako Armada Taldea 
(7611)

brikolaje-erreminta  
MT 6846 askotariko industriak
UF esku-aparatu elektrikoa  

eskuko zulagailua  

BT1 askotariko industria  
RT erremintak  

brinoia  

USE fruitu hezurduna (6006)  

Britainia Handia  

USE Erresuma Batua (7206)  

Britainia Handiko eta Ipar Irlandako 
Erresuma Batua  

USE Erresuma Batua (7206) 

Britainiarra, Honduras·—

USE Belize (7216)  

Britainiarrak, Birjina Uharte·—

USE Birjina uharteak (7216)  

brodatua  

USE ehungintza (6841)  

bromoa  
MT 6811 kimika
BT1 halogenoa 

BT2 elementu kimikoa  

bromuroa  

USE gatz kimikoa (6811)  

brontzea

USE aleazioa (6816)  

Brunei
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Brunei Darussalamgo Estatua  
BT1 ASEANgo herrialdeak

Brunei Darussalamgo Estatua  

USE Brunei (7226)

Brusela

USE Brusela-Hiriburuko eskualdea 
(7211)

Brusela-Hiriburuko eskualdea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Brusela  
BT1 Belgikako eskualde eta 

erkidegoak  

Bruselako Nomenklatura  

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

bruselaza

USE hosto-barazkia (6006)  

bruzelosia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-gaixotasuna 

BT2 animalia-osasuna  

BSE

USE behien entzefalopatia 
espongiformea (5631)  

Budgeting System, Planning 
Programming·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

budismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
RT budista
RT zuzenbide budista  

budista
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 erlijio-taldea 

BT2 gizarte- eta kultura-taldea  
RT budismoa

bufalo-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 

bufaloa  

USE behi-azienda (5626)  

bukatua, produktu·—

USE produktu manufakturatua 
(6806)

bularreko haurra  

USE lehen haurtzaroa (2816)  

bularreko haurrentzako janaria  

USE haurrentzako janaria (6026)  

bulda pontifikala  

USE akta pontifikala (3221)

bulegaria
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 administrazio-lanbidea
RT enplegatua  

Bulegoa , Europako Erkidegoetako 
Langileak Aukeratzeko ·—

USE Europako Erkidegoetako 
Langileak Aukeratzeko 
Bulegoa [V4.2] (1006)  

Bulegoa (Markak, Marrazkiak eta 
Ereduak), Barne Merkatuko 
Harmonizaziorako·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

bulegoa, enplegu-·—

USE enplegu-bulegoa (4411)

bulegoa, enpresak 
elkarrenganatzeko·—

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)
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Bulegoa, Europako Erkidegoko 
Estatistika·—

USE EUROSTAT (1006)  

bulegoa, farmazia-·—

USE botika (2841)

bulegoa, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-mahaia (0416)  

Bulegoa, Laguntza 
Humanitariorako·—

USE Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa (1006)  

Bulegoa, Laguntza Teknikorako·—

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

bulegoa, lana bilatzeko·—

USE enplegu-bulegoa (4411)

Bulegoa, Marken Erkidegoko·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

Bulegoa, Poliziaren Europako·—

USE EUROPOL (1016)  

bulegoa, posta-·—

USE posta-zerbitzua (3226)  

bulegoa, turismo-·—

USE bidaia-agentzia (2826)  

bulegoko makina  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF kalkulagailua

diktafonoa  
fotokopiagailua  
kalkulatzeko makina
idazmakina  
testu-tratamenduko makina  
testu-prozesadorea  

BT1 industria elektronikoa  
RT testu-tratamendua  

bulegoko materiala  
MT 6846 askotariko industriak
UF idazmahaiko gaia  

idazmahaiko gauzak  
BT1 askotariko industria  

buletina, laburpenen·—

USE bibliografia (3221)  

Bulgaria  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

bulimia  

USE nutrizioko gaixotasuna (2841) 

bulkanologia  

USE bolkanologia (3606)

bultzatzea, europar ideia·—

USE europar ideiaren sustapena 
(0811)

bundesland-a  

USE estatu federatua (0406)  

Bundesrat  

USE ganbera federala (0421)  

burdin aleazioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metala  

burdin haria  

USE alanbrea (6411)  

burdin mea  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mea metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  
RT burdin metala

burdin metala  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metala  
NT1 burdina
RT burdin mea

burdina  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF latorria  
BT1 burdin metala 

BT2 metala  

burdina galdatua  

USE burdinurtua (6816)  

burdinarik gabeko mea  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mea metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  
NT1 bauxita
RT burdinaz besteko metala  

burdinaz besteko metala  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF zirkonioa  
BT1 metala  
NT1 aluminioa  
NT1 antimonioa
NT1 banadioa  
NT1 berilioa  
NT1 beruna
NT1 bismutoa
NT1 eztainua  
NT1 kadmioa
NT1 kaltzioa
NT1 kobaltoa  
NT1 kobrea

NT1 kromoa
NT1 magnesioa
NT1 manganesoa
NT1 merkurioa
NT1 molibdenoa
NT1 nikela
NT1 potasioa
NT1 sodioa
NT1 tantaloa
NT1 titanioa  
NT1 tungstenoa
NT1 zinka
RT burdinarik gabeko mea  
RT uranioa

burdinbidea  

USE trenbide-sarea (4816)  

burdindegia  

USE burdingintza (6816)  

burdingintza  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF sarrailagintzako gaia  

burdinkia
kinkila-gaia  
sarrailagintza  
burdindegia
kinkila-denda  

BT1 industria metalurgikoa  

burdinkia  

USE burdingintza (6816)  

burdinurtua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF burdina galdatua  
BT1 siderurgiako produktua 

BT2 industria siderurgikoa  

Burgenland  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Austriako eskualdeak

burges-klasea

USE klase ertaina (2821)  

burgesia  

USE klase ertaina (2821)  

Burkina Faso  
MT 7221 Afrika
UF Volta Garaia  
BT1 Mendebaldeko Afrika  

burokrazia

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

burotika  

USE ofimatika (3236)  

burtsa txikia  

USE balore-burtsa (2421)  
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burtsa, merkataritzako·—

USE salgaien burtsa (2006)  

burtsa, merkatugaien·—

USE salgaien burtsa (2006)  

burtsa-balioa  
SN Enpresaren balio zenbatetsia. 

Hura kalkulatzeko, enpresaren 
akzioen balio kotizatua 
enpresaren kapital soziala 
osatzen duten akzioen kopuruaz 
biderkatzen da.  

MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF burtsako kapitalizazioa  

burtsako balorazioa
BT1 burtsako kotizazioa 

BT2 balore-burtsa 
BT3 finantza-merkatua

burtsa-eragiketa  

USE burtsako eragiketa (2421)  

burtsa-operazioa  

USE burtsako eragiketa (2421)  

burtsako agentea, kanbio eta·—

USE finantza-lanbidea (2421)  

burtsako balorazioa  

USE burtsa-balioa (2421)

burtsako eragiketa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF burtsa-operazioa  

burtsa-eragiketa  
BT1 finantza-merkatua

burtsako kapitalizazioa  

USE burtsa-balioa (2421)

burtsako kotizazioa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF titulua burtsan onartzea  

titulu baten burtsako kotizazioa  
balore baten burtsako kotizazioa 
burtsan kotizatzea

BT1 balore-burtsa 
BT2 finantza-merkatua

NT1 burtsa-balioa

burtsako kotizazioa, balore baten·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

burtsako kotizazioa, titulu baten·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

burtsan kotizatzea

USE burtsako kotizazioa (2421)  

burtsan onartzea, titulua·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

buru anitzeko misila, banaka 
gidatutako·—

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

buru-alienatua  

USE ezindu psikikoa (2826)  

buru-aza

USE hosto-barazkia (6006)  

buru-euskarria  

USE segurtasun-gailua (4811)

buru-gaixoa  

USE ezindu psikikoa (2826)  

buru-gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF gaixotasun psikikoa
BT1 gaixotasuna
RT buru-osasuna
RT ezindu psikikoa  
RT psikiatria  

buru-hilketarako eskubidea  

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

buru-osasuna  
MT 2841 osasuna
UF higiene psikikoa  

osasun psikikoa  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT buru-gaixotasuna
RT larritasun psikikoa  

burua, familiako·—

USE familiaburua (2806)  

burua, lantegiko·—

USE gainbegiralea (4411)  

burua, Ministroen Kontseiluko·—

USE gobernuburua (0436)  

buruaskitasuna, nekazaritzako 
elikagaiez hornitzeko·—

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

Burujabe Berriak, Estatu·—

USE Estatu Independenteen 
Erkidegoa (7621)  

Burujabea, Papua Ginea Berriko 
Estatu·—

USE Papua Ginea Berria (7226)  

Burujabea, Samoako Estatu·—

USE Samoa (7226)

Burundi
MT 7221 Afrika

BT1 Ekialdeko Afrika  

burutua, produktu·—

USE produktu manufakturatua 
(6806)

burutugabea, produktu·—

USE produktu erdibukatua (6806)  

buruz ikasteko metodoa  

USE mnemoteknia [V4.2] (4406)  

buruz ikasteko teknika  

USE mnemoteknia [V4.2] (4406)  

buruzko Akordio Nagusia, 
Merkataritzari eta Aduanako 
Tarifei·—

USE GATT
(2021)

buruzko akordioa, oinarri-
produktuei·—

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

buruzko akordioa, produktuei·—

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

buruzko araua, ingurumen-
kalitateari·—

USE ingurumen-araua (5206)

buruzko araua, ingurumenaren 
kalitateari·—

USE ingurumen-araua (5206)

buruzko araua, ingurumenari·—

USE ingurumen-araua (5206)

buruzko araua, jatorriari·—

USE jatorrizko produktua (2021)  

buruzko arauak, basoei·—

USE baso-legeria (5636)  

buruzko arauak, elikadurari·—

USE janariei buruzko legeria 
(2841)

buruzko arauak, energiari·—

USE energia-zuzenbidea (6606)  

buruzko arauak, eraikuntzari·—

USE eraikuntza-arauak (2846)  

buruzko arauak, ingurumenari·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

buruzko arauak, lehiari·—

USE lehia-zuzenbidea (4031)  
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buruzko arauak, merkataritzako 
baldintzei·—

USE Incoterms (2021)  

buruzko arauak, nekazaritzari·—

USE nekazaritzako zuzenbidea 
(5606)

buruzko arauak, transakzioei·—

USE finantza-arauak (2421)  

buruzko arauak, zirkulazioari·—

USE zirkulazio-arauak (4806)  

buruzko arautegia, ingurumenari·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

buruzko aurreikuspena, 
biztanleriari·—

USE aurreikuspen demografikoa 
(2816)

buruzko Azterlanetarako Institutua , 
Europar Batasunaren Segurtasunari 
·—

USE Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2] (1006)

buruzko Desadostasunak 
Konpontzeko Nazioarteko Zentroa, 
Inbertsioei·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

buruzko elkarrizketak, arma 
estrategikoen murrizketari·—

USE START akordioa 
(0816)

buruzko erabakia, aurrekontuari·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

buruzko eskuliburua, erabilerari·—

USE gidaliburua (3221)

buruzko hezkuntza, osasunari·—

USE osasun-hezkuntza (3211)  

buruzko ikuskaritza, ingurumenari·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

buruzko informazio eta zainketarako 
sarea, ingurumenari·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

buruzko inkesta, iritzi publikoari·—

USE iritzi-zundaketa (2821)  

buruzko iruzkina, lege-testu bati·—

USE lege-iruzkina (3221)  

buruzko Konferentzia, Europako 
Segurtasun eta Lankidetzari·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

buruzko legea haustea, 
zirkulazioari·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

buruzko Legea, Atzerritarrei·—

USE atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea (1231)  

buruzko Legea, Estatuaren 
Kontratuei·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

buruzko Legea, Herri Administrazioen 
Kontratuei·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

buruzko Legea, Kostei·—

USE itsasertzaren babesa (5206)  

buruzko legea, patenteei·—

USE patenteen zuzenbidea (6416)  

buruzko legeria, bankuei·—

USE banku-zuzenbidea (2416)  

buruzko legeria, energiari·—

USE energia-zuzenbidea (6606)  

buruzko legeria, eraikuntzari·—

USE eraikuntza-arauak (2846)  

buruzko legeria, hirigintzari·—

USE hirigintza-arauak (2846)  

buruzko legeria, ingurumenari·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

buruzko legeria, lanari·—

USE lan-zuzenbidea (4426)  

buruzko Negoziazio Aldeaniztuna, 
Merkataritzari·—

USE aduana-zergen negoziazioa 
(2011)

buruzko politika bateratua, 
defentsari·—

USE defentsa-politika bateratua 
(1016)

buruzko politika, ingurumenari·—

USE ingurumen-politika (5206)

buruzko zuzentaraua, hornidurei·—

USE hornidura-kontratua (2006)  

buruzko zuzentaraua, obrei·—

USE obra-kontratua (2006)  

butanoa  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolio-produktua 

BT2 petrokimika

butilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

butter-oil-a
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF gurin-olioa  

esne-koipe anhidroa  
BT1 esnekia

buztina  

USE lurrak eta harriak (6611)  

Bystricako eskualdea , Banská ·—

USE Banská Bystricako eskualdea 
[V4.2] (7211)

BZES

USE Banku Zentralen Europako 
Sistema (1006)  

Cabo Verde  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Cabrales gazta

USE mami biguneko gazta (6016)  

CAD

USE Garapenerako Laguntza 
Batzordea (7621)  

CAEM

USE Elkarren Laguntza 
Ekonomikorako Kontseilua 
(7611)

Calabria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Camembert gazta  

USE mami biguneko gazta (6016)  

Campania  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Cantal gazta

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

CAO

USE Ekialdeko Afrikako Erkidegoa 
(7616)
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Caribank  

USE Karibeko Garapen Bankua 
(2416)

Caricom  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Karibeko Erkidegoa  
BT1 gobernu arteko erakundea  
RT Caricomgo herrialdeak

Caricomgo herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Antigua eta Barbuda  
NT1 Bahamak
NT1 Barbados
NT1 Belize  
NT1 Dominika
NT1 Grenada  
NT1 Guyana  
NT1 Haiti  
NT1 Jamaika  
NT1 Montserrat
NT1 Saint Kitts eta Nevis  
NT1 Saint Vincent eta Grenadinak  
NT1 Santa Luzia  
NT1 Surinam
NT1 Trinidad eta Tobago  
RT Caricom

Cartagenako akordioa  

USE Andeetako Taldea (7616)

cash in-a  

USE banku-jarduera elektronikoa 
(2416)

cash-flow-a  
SN Enpresaren diru-sarrera arrunten 

eta gastu arrunten arteko 
diferentzia. Cash-flow-ak 
adierazten duen kontabilitate-
magnitudea kalkulatzeko, 
mozkin eta amortizazioak eta 
ordainketarik eragiten ez duten 
beste funts batzuk (adibidez, 
hornikuntzak) batu egiten dira.  

MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF aktibo likidoa  

mozkin garbia eta amortizazioa  
kutxako fluxua  
finantzaketa-tarte gordina  

BT1 ustiapenaren emaitza 
BT2 kontabilitatea

RT autofinantzaketa  

Cassis de Dijon auzia  

USE elkar ezagutzearen printzipioa 
(1011)

CAT

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

cava

USE ardo aparduna (6021)

CB banda  

USE maiztasun-banda (3226)  

CCGko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
UF Golkoko Lankidetza 

Kontseiluko herrialdeak  
NT1 Arabiar Emirerri Batuak  
NT1 Bahrain  
NT1 Kuwait
NT1 Oman  
NT1 Qatar
NT1 Saudi Arabia

CCI

USE Nazioarteko Merkataritza 
Zentroa (7606)  

CCNR

USE Rhin Ibaiko Nabigaziorako 
Batzorde Nagusia (7611)  

CD

USE diskoa (3226)

CD-irakurgailua  

USE disko-irakurgailua (3236)

CD-ROM  

USE euskarri optikoa (3226)

CDCC

USE Kultur Lankidetzarako 
Kontseilua (7611)  

CDE

USE Europako Armagabetzeari 
buruzko Konferentzia (0816)  

CDI

USE Industria Garatzeko Zentroa 
(7626)

CDT

USE Europar Batasuneko 
Organoen Itzulpen Zentroa 
(1006)

CEAC

USE Abiazio Zibilaren Europako 
Batzordea (7611)  

CEAE

USE Ekialdeko Afrikako Ekonomia 
Erkidegoa (7616)  

CEAO

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

CEAOko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Benin

NT1 Boli Kosta  
NT1 Burkina Faso
NT1 Cabo Verde
NT1 Gambia  
NT1 Ghana
NT1 Ginea
NT1 Ginea Bissau  
NT1 Liberia  
NT1 Mali
NT1 Niger
NT1 Nigeria
NT1 Senegal
NT1 Sierra Leona  
NT1 Togo
RT Mendebaldeko Afrikako 

Ekonomia Erkidegoa  

CED

USE Mendebaldeko Europar 
Batasuna (7611)  

CEDEAO  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Estatuen Ekonomia Erkidegoa 
(7616)

CEDEFOP

USE Lanbide Heziketa Garatzeko 
Europako Zentroa (1006)  

CEDH

USE Giza Eskubideen aldeko 
Europako Konbentzioa (0806) 

CEEAC

USE Erdialdeko Afrikako Estatuen 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

CEEFAX

USE teletestua (3226)  

CEEI

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

CEEP

USE Enpresa Publikoen Europako 
Zentroa (7611)  

CEFTA

USE Merkataritza Askerako 
Erdialdeko Europako 
Akordioa (7611)

CEI

USE Estatu Independenteen 
Erkidegoa (7621)  

Celebes  

USE Sulawesi (7226)  

CEMAC

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 
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CEMT

USE Garraio Ministroen Europako 
Konferentzia (7611)  

CENELEC

USE Normalizazio 
Elektroteknikoaren Europako 
Batzordea (7611)  

Centre
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Erdialdea (Frantzia)  
BT1 Frantziako eskualdeak  

CEOE

USE ugazaben erakundea (4426)  

CEPOL

USE Europako Polizia Eskola 
[V4.2] (1016)

CEPT

USE Postaren eta 
Telekomunikazioen Europako 
Konferentzia (7611)  

CERN

USE Ikerketa Nuklearrerako 
Europako Kontseilua (7611)

CESE

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

Ceuta  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Ceutako Hiri Autonomoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Ceuta eta Melilla  
SN Erabili termino hau 1995era arte 

eskualdea izan zena aipatu behar 
denean; bestela, erabili "Ceuta" 
eta "Melilla" deskribatzaileak. 
Ceuta eta Melilla autonomoak 
dira 1995eko martxoaren 13tik. 

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Espainiako eskualdeak  

Ceutako Hiri Autonomoa  

USE Ceuta (7211)

CFC

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

CFI

USE Munduko Bankua (7606)  

Champagne-Ardennes  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Chaource gazta  

USE mami biguneko gazta (6016)  

Cheddar gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

choucroute-a  

USE barazkiz egindako produktua 
(6026)

Chuuk  

USE Mikronesiako Estatu 
Federatuak (7226)  

CIF ematea  

USE CIF prezioa (4806)  

CIF prezioa  
SN Termino honek esan nahi du 

salgaiaren kostuak barruan 
hartzen dituela prezioa, aseguru-
gastuak eta pleitaren gastuak, 
baita salgaia ontziraino 
garraiatzeko gastuak, 
lehorreratze-gastuak eta ohiko 
asegurua ere.  

MT 4806 garraio-politika
UF kostua, asegurua eta pleita  

CIF ematea  
BT1 pleita

BT2 garraio-tarifa 
BT3 garraioaren prezioa  

RT itsas garraioa  

CIM

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

CIME

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

CIPAN

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

Ciskei  

USE Hegoafrika (7221)  

CIV

USE CIV Konbentzioa (4816)  

CIV Konbentzioa  
SN Bidaiarien eta bagajeen 

trenbidezko garraioari buruzko 
nazioarteko konferentzia.  

MT 4816 lurreko garraioa
UF CIV
BT1 trenbideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
RT bidaiarien garraioa  

clausus-a, numerus·—

USE ikasleen aukeraketa (3206)  

clearing akordioa  

USE konpentsazio-akordioa (2406) 

CMA

USE Munduko Elikadura 
Kontseilua (7606)  

CO2  

USE berotegi-efektua eragiten duen 
gasa (5216)

CO2-aren gaineko zerga  

USE zerga ekologikoa (5206)  

COCOM

USE Esportazioen gaineko Alde 
Anitzeko Kontrolerako 
Koordinazio Batzordea (6411) 

Codex Alimentarius  

USE janariei buruzko araua (2841) 

Colomboko Plana  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
BT1 Asiako erakundea  

COMECON

USE Elkarren Laguntza 
Ekonomikorako Kontseilua 
(7611)

Comecongo herrialdeak  

USE ELEKeko herrialdeak (7231)

common law-a  

USE ohiturazko zuzenbidea (1206) 

Commonwealth  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Commonwealth-eko herrialdeak 
BT1 gobernu arteko erakundea  

Commonwealth-eko herrialdeak  

USE Commonwealth (7621)  

Común, Diputado del·—

USE arartekoa (0436)  

Común, Procurador del·—

USE arartekoa (0436)  

Connacht  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Irlandako eskualdeak  

Contadorako Taldea  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 bakea
RT Latinoamerika  

Cook uharteak  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Polinesia
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BT2 Ozeania  

COREPER

USE Ordezkari Iraunkorren 
Lantaldea (1006)

corned beef-a  

USE haragikia (6026)  

corpus-a, habeas·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

COSAC  

USE Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen 
Biltzarra (0421)  

COST

USE ikerketa zientifiko eta 
teknikoaren arloko Europako 
lankidetza (6416)  

Costa Rica  
MT 7216 Amerika
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

Cotonouko akordioa [V4.2]  
SN EBko 15 herrialdeek eta 

Afrikako, Karibeko eta 
Pazifikoko hirurogeita hamasei 
herrialdeek (AKOB) 2000ko 
ekainaren 23an hogei urterako 
sinatu zuten akordioa. Badu 
hamabost urtean behin 
berrikusteko klausula. EBren eta 
AKOBeko herrialdeen arteko 
harremanak 1975. urtetik arautu 
dituzten Lomeko Hitzarmenen 
ondorengoa da honako akordio 
hau.

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunaren 

harremanak  
RT AKOB herrialdeak  

CPI

USE Nazioarteko Zigor Gortea 
(7606)

CPLRE

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

cracking-a  

USE petrolioaren finketa (6616)  

CREST

USE Ikerketa Zientifiko eta 
Teknikorako Batzordea (6416) 

CSCE

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

CSUE

USE Europar Batasuneko Satelite 

Zentroa [V4.2] (1006)  

Curaçao  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Haizebeko uharteak 

BT2 Holandarren Antillak 
BT3 Herbehereen IHHLak  

d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural, Société·—

USE lur-bankua (5616) 

d'Esquadra, Mossos·—

USE polizia autonomikoa (0431)  

d'Établissement Rural, Société 
d'Aménagement Foncier et·—

USE lur-bankua (5616) 

D'Hondt sistema  

USE aulkien banaketa (0416)  

Dahomey  

USE Benin (7221)

Dalarna [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ipar-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

damutua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF damutzeko pizgarria  
BT1 erantzukizun kriminala  
RT kriminalitatea  
RT terrorismoa
RT zigorraren txikipena  

damutzeko pizgarria  

USE damutua (1216)  

Danimarka  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Danimarkako eskualdeak  

Danimarkako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Aarhus
NT1 Bornholm
NT1 Fionia
NT1 Frederiksberg  
NT1 Frederiksborg
NT1 Hego Jutland  
NT1 Ipar Jutland
NT1 Kopenhage
NT1 Mendebaldeko Zealand  
NT1 Oest for Storebaelt  
NT1 Ribe
NT1 Ringkobing
NT1 Roskilde

NT1 Storkoebenhavn  
NT1 Storstrom
NT1 Vejle  
NT1 Vest for Storebaelt  
NT1 Viborg
RT Danimarka

dantza  

USE ikuskizunak (2831)  

dantzaldia  

USE ikuskizunak (2831)  

dantzaria  

USE arte-lanbidea (2831)  

Darussalamgo Estatua, Brunei·—

USE Brunei (7226)

datila  

USE fruitu tropikala (6006)  

datu babestuak  

USE datuen babesa (3236)  

datu estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

datu medikoak  
MT 2841 osasuna
UF espediente medikoa  

historia klinikoa  
BT1 medikuntza

BT2 medikuntza-zientziak  
RT datu pertsonalak  

datu pertsonalak  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 datu-tratamendua  
RT biometria
RT bizitza pribatuaren babesa  
RT datu medikoak  

datu-analisia  

USE informazioaren analisia (3221) 

datu-bankua  

USE datu-basea (3236)  

datu-basea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF datu-bankua  
BT1 datu-tratamendua  
NT1 datu-baseak banatzeko zentroa  
RT bideotex interaktiboa  
RT informazio-sistema  

datu-baseak banatzeko zentroa  
SN Hainbat ekoizlek egindako datu-

baseak bere bezero edo 
erabiltzaileen eskura jartzen 
dituen zerbitzua.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua
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UF datu-baseen banatzailea  
BT1 datu-basea

BT2 datu-tratamendua  

datu-baseak kudeatzeko sistema  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF SGBD  

SGBD hierarkikoa  
erlaziozko SGBD  

BT1 software-a
BT2 informatikaren industria  

datu-baseen banatzailea  

USE datu-baseak banatzeko 
zentroa (3236)  

datu-bilketa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 datu-tratamendua  
NT1 teledetekzioa  
NT1 telekarga

datu-fluxua  

USE datu-transmisioa (3226)  

datu-grabazioa  

USE datuak erregistratzea (3236)  

datu-prozesatzea  

USE dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa (3221)  

datu-sartzea

USE datuak erregistratzea (3236)  

datu-transmisioa  
MT 3226 komunikazioa
UF datu-fluxua  

igorpen interaktiboa  
Transpac  

BT1 telekomunikazioa 
BT2 komunikazio-sistema

NT1 datuak transmititzeko sarea  
NT1 mugaz gaindiko datu-jarioa  
NT1 transmisio-sare interaktiboa  
RT datuen jakinarazpena  
RT telematika  

datu-tratamendu elektronikoa  

USE datu-tratamendua (3236)

datu-tratamendua  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF grafikoen tratamendua  

datu-tratamendu elektronikoa  
NT1 datu pertsonalak  
NT1 datu-basea

NT2 datu-baseak banatzeko 
zentroa  

NT1 datu-bilketa  
NT2 teledetekzioa  
NT2 telekarga

NT1 datuak erregistratzea  
NT1 datuak memorian sartzea  
NT1 datuen babesa  
NT1 datuen jakinarazpena  
NT1 kodetzea

NT2 kriptografia  
RT agiri elektronikoa  
RT ordenagailua

datuak erregistratzea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF datu-grabazioa  

datu-sartzea
BT1 datu-tratamendua  
RT agiriak erregistratzea  

datuak memorian sartzea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 datu-tratamendua  
RT agiriak biltegiratzea  

datuak transmititzeko sarea  
MT 3226 komunikazioa
UF Euronet

telekomunikazio-sarea  
banda zabaleko transmisio-sarea 

BT1 datu-transmisioa 
BT2 telekomunikazioa 

BT3 komunikazio-sistema
RT Europa barneko sarea  

datuen babesa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF datu babestuak  

segurtasun informatikoa  
BT1 datu-tratamendua  
RT egile-eskubideak  
RT kriminalitate informatikoa  
RT sinadura elektronikoa  

Datuen Babeserako Europako 
Gainbegiralea [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Erkidegoaren organoa  

datuen jakinarazpena  
SN Testuinguru etiko edo 

juridikoetan termino hau 
erabiliko da informazio-trukea 
adierazteko.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 datu-tratamendua  
RT datu-transmisioa  
RT informazio-trukea  
RT informaziorako irispidea  

datuen kudeaketa elektronikoa  

USE dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa (3221)  

DAU  

USE agiri bakarra (2011)  

DBH

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

DDEB  

USE Drogen eta Droga-
mendekotasunaren Europako 
Behatokia (1006)

de Aragón, Justicia·—

USE arartekoa (0436)  

de Dijon auzia, Cassis·—

USE elkar ezagutzearen printzipioa 
(1011)

de Greuges, Sindic·—

USE arartekoa (0436)  

de Savoie gazta, Tomme·—

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

debaluazioa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF diruaren balio-galera  
BT1 doikuntza monetarioa 

BT2 politika monetarioa  

debekatua , arma ·—

USE arma debekatua [V4.2] (0821) 

debekatzea, alderdi bat·—

USE alderdi baten eraketa (0411)  

debekua, arrantza-·—

USE arrantza-eskubidea (5641)  

debekua, egoitza-·—

USE askatasun-murrizketa (1216)  

debekua, esportatzeko·—

USE esportazioen murrizketa 
(2021)

debekua, inportatzeko·—

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

debekua, merkaturatzeko·—

USE merkaturatzearen mugaketa 
(4031)

debekua, saltzeko·—

USE saltzeko baimena (2031)  

defentsa bateratua  

USE defentsa-politika bateratua 
(1016)

Defentsa Erkidegoa, Europako·—

USE Mendebaldeko Europar 
Batasuna (7611)  
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defentsa estrategikoa  
MT 0821 defentsa
UF izarretako gerra  

IDS
Defentsa Estrategikorako 
Ekimena  

BT1 defentsa-politika  

Defentsa Estrategikorako Ekimena  

USE defentsa estrategikoa (0821)

defentsa zibila  

USE herri-babesa (0431)  

defentsa, enpleguaren·—

USE enpleguari eustea (4406)  

defentsa, kontsumitzaileen·—

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

defentsa, nazio-·—

USE defentsa-politika (0821)

defentsa-aurrekontua  
SN Defentsa Ministerioak erabiliko 

dituen kredituak esleitzeko 
aurreikuspen-agiria. Ez nahasi 
"defentsa-gastuak" 
terminoarekin.  

MT 0821 defentsa
UF aurrekontu militarra  
BT1 defentsa-politika  
RT aurrekontua  

defentsa-gastuak  
SN Benetako gastuak dira, hots, 

baimenduta eta eginda 
daudenak. Ez nahasi "defentsa-
aurrekontua" terminoarekin.  

MT 0821 defentsa
UF gastu militarrak  
BT1 defentsa-politika  

defentsa-politika  
MT 0821 defentsa
UF nazio-defentsa  

politika militarra  
programa militarra  
nazio-segurtasuna  

NT1 base militarra  
NT1 berrarmatzea
NT1 defentsa estrategikoa  
NT1 defentsa-aurrekontua  
NT1 defentsa-gastuak  
NT1 defentsako estatistika  
NT1 disuasioa  
NT1 Europako defentsa-politika  

NT2 arin erreakzionatzeko indarra 
NT1 indarren hedapena  
NT1 sekretu militarra  
NT1 zientzia militarra  
RT lankidetza militarra  
RT nazioarteko harremanak  

RT SALT akordioa  

defentsa-politika bateratua  
SN Beraren xedeak dira balio 

erkideak eta Batasunaren nahiz 
bertako estatuen funtsezko 
interesak mehatxatzen dituzten 
arriskuak gutxitzea eta bakea 
zaintzen eta sendotzen 
laguntzea.

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF defentsa bateratua  

defentsari buruzko politika 
bateratua  

BT1 Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 

BT2 Europako Politika Lankidetza
BT3 EB gobernu arteko 

lankidetza 
BT4 Europako batasun 

politikoa 
BT5 Europar Batasuna  

RT Europako defentsa-politika  

defentsako estatistika  
MT 0821 defentsa
BT1 defentsa-politika  
RT estatistika  

Defentsarako Europako Agentzia 
[V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

defentsaren eskubideak  
MT 1221 justizia
UF abokatua ikusteko eskubidea  

akusatuaren eskubideak  
errugabetasun-presuntzioa  

BT1 prozedura judiziala  

defentsari buruzko politika bateratua  

USE defentsa-politika bateratua 
(1016)

defentsaria, adingabeen·—

USE haurren babesa (2826)

defentsaria, Erkidegoko herri-·—

USE Europako Arartekoa (1006)

defentsaria, Europako herri-·—

USE Europako Arartekoa (1006)

defentsaria, herriaren·—

USE arartekoa (0436)  

defizita  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 ustiapenaren emaitza 

BT2 kontabilitatea
RT defizita duen balantza  
RT porrota

defizita duen balantza  
MT 2406 harreman monetarioak
UF balantza soberakinduna  

ordainketa-balantzaren defizita  
ordainketa-balantzaren 
superabita

BT1 ordainketa-balantza  
RT defizita  

defizita, ordainketa-balantzaren·—

USE defizita duen balantza (2406)  

deflazio-politika  

USE deflazioa (1606)  

deflazioa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF deflazio-politika  
BT1 politika ekonomikoa  
RT inflazioa  
RT politika monetarioa  

degradatzen duen gasa, ozono-
geruza·—

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

degradazioa, ozono-geruzaren·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

deialdia, eskaintzak aurkezteko·—

USE lizitazioa (2006)  

deialdia, lizitaziorako·—

USE lizitazioa (2006)  

deitura  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  

deitura babestua, jatorri-·—

USE jatorri-deitura (2031)  

deitura kontrolatua, jatorri-·—

USE jatorri-deitura (2031)  

deitura kontrolatuko ardoa, jatorri-·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

deitura ospetsuko ardoa, jatorri-·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

deituraren ziurtagiria, jatorri-·—

USE jatorri-deitura (2031)  

deklarazioa, ikertze-·—

USE ikerketa judiziala (1221)  

dekorazio-arteak  

USE arte ederrak (2831)  

dekorazio-gaia  
MT 6846 askotariko industriak
UF lore artifiziala  
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BT1 askotariko industria  

dekretua
SN Agintaritza edo botere 

politikoak hartzen duen 
erabakia, herritar guztiei edo 
norbanakoei eragiten diena. 
Lege-dekretua, berriz, lege-
mailako araua da.  

MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 
adarrak

UF lege-dekretua  
ministro-agindua  

BT1 administrazio-erregelamendua 
BT2 legeria 

BT3 zuzenbidearen iturriak  

dekretua, lege-·—

USE dekretua (1206)  

dekretua, legegintzako·—

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

del Común, Diputado·—

USE arartekoa (0436)  

del Común, Procurador·—

USE arartekoa (0436)  

delitu ekologikoa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF ingurumenaren aurkako krimena  

ingurumenaren aurkako delitua  
ingurumen-delitua

BT1 arau-haustea  
RT gizakiak eragindako 

hondamendia
RT ingurumenari egindako 

kalteengatiko erantzukizuna  

delitu ekonomikoa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF maula

faktura faltsua
faktura faltsifikatzea  
diru faltsua

BT1 arau-haustea  
NT1 pribilegiozko informazioaren 

abusua
NT1 zerga-delitua  

NT2 zerga-iruzurra  
RT legez kontrako trafikoa  
RT porrota

delitu informatikoa  

USE kriminalitate informatikoa 
(3236)

delitua  

USE arau-haustea (1216)

delitua, aduana-·—

USE aduanako iruzurra (2011)  

delitua, Estatuaren segurtasunaren 
aurkako·—

USE Estatuaren segurtasunaren 
aurkako atentatua (1216)

delitua, ingurumen-·—

USE delitu ekologikoa (1216)  

delitua, ingurumenaren aurkako·—

USE delitu ekologikoa (1216)  

delitua, nazioarteko zuzenbidearen 
aurkako·—

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

delitua, prebarikazio-·—

USE ustelkeria (1216)  

delituaren preskripzioa  
MT 1221 justizia
UF auzibideko epea  
BT1 onargarritasuna

BT2 prozedura judiziala  

delitugintza  
SN Delituekin eta delitugileekin 

zerikusia duen guztia 
adierazteko termino generikoa.  

MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-arazoa  
NT1 bandalismoa
NT1 gazteen delitugintza
NT1 kirol-ikuskizunetako indarkeria  
RT birgizarteratzea  
RT birlaneratzea  
RT delitugintzaren aurkako borroka 
RT kriminologia
RT lapurreta  
RT segurtasun publikoa

delitugintzaren aurkako borroka  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF delitugintzaren prebentzioa  
BT1 gizarte-politika  
RT delitugintza  

delitugintzaren prebentzioa  

USE delitugintzaren aurkako 
borroka (2826)  

demanda penala  

USE akzio penala (1221)  

demanda zibila  

USE akzio zibila (1221)  

demografia  
MT 2816 demografia eta biztanleria
NT1 analisi demografikoa  

NT2 aurreikuspen demografikoa  
NT2 biztanle-zentsua  
NT2 estatistika demografikoa
NT2 munduko biztanleria  

NT1 ezkontza-tasa

NT1 heriotza-tasa
NT2 bizi-itxaropena  
NT2 haurren heriotza-tasa  
NT2 lanbidearen ziozko heriotza-

tasa
NT1 jaiotza-tasa  

NT2 amatasuna  
NT2 ugalkortasuna

NT1 politika demografikoa  
NT2 jaiotza-politika  

RT banaketa geografikoa
RT gizarte-zientziak  

demografikoa, adierazle·—

USE estatistika demografikoa 
(2816)

demografikoa, bilakaera·—

USE biztanleriaren dinamika 
(2816)

demografikoa, eztanda·—

USE biztanleriaren hazkundea 
(2816)

demografikoa, hazkunde·—

USE biztanleriaren hazkundea 
(2816)

demografikoa, presio·—

USE gainpopulazioa (2816)  

Demokratiko ohia, Alemaniako 
Errepublika·—

USE AED ohia (7211)

Demokratikoa, Ekialdeko Timorreko 
Errepublika·—

USE Ekialdeko Timor (7226) 

demokratikoa, kontrol·—

USE parlamentu-kontrola (0421)  

Demokratikoa, Koreako Herri 
Errepublika·—

USE Ipar Korea (7226)  

Demokratikoa, Yemengo Herri 
Errepublika·—

USE Yemengo HED ohia (7226) 

demokratizazioa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 gobernu-politika

BT2 Exekutiboaren eskumenak 
BT3 Exekutiboa  

RT demokrazia

demokrazia  
MT 0406 esparru politikoa
UF zuzeneko demokrazia  

demokrazia ordezkatzailea  
aniztasun politikoa  

BT1 filosofia politikoa  
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RT demokratizazioa  

demokrazia ordezkatzailea  

USE demokrazia (0406)  

USE alderdien antolaketa (0411)

demokrazia, enpresa-·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

demokrazia, enpresako·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

demokrazia, industriako·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

demokrazia, zuzeneko·—

USE demokrazia (0406)  

demokrazia-defizita  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE erakunde-oreka 
BT2 EE erakunde-eskumena 

BT3 erakundeen jardunbidea  

dena barne bidaia  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 bidaiarien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  

denbora, garraio-·—

USE garraioaren iraupena (4811)  

denbora, hitz egiteko·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

denbora, hizpidea erabiltzeko·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

denbora-unitateko alokairua  

USE ordukako alokairua (4421)  

denboraldi-amaierako salmenta  

USE salmenta deskontuduna (2031)

denboraldia, ehiza-·—

USE ehizari buruzko arauak (5206)  

denboralea  

USE eguraldi txarra (5216)  

denboren azterketa  

USE lanaren azterketa (4416)  

denda  

USE salgunea (2036)

denda, autozerbitzuko·—

USE autozerbitzua (2036)  

denda, deskontu-·—

USE deskontu-etxea (2036)  

denda, kinkila-·—

USE burdingintza (6816)  

denda, zergarik gabeko·—

USE zergarik gabeko salmenta 
(2031)

denda-katea  

USE merkataritzako katea (2036)  

dendak irekitzeko ordua  

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

dendak ixteko ordua  

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

denden ordutegia  

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

dentista
MT 2841 osasuna
UF estomatologoa
BT1 osasun-arloko lanbidea

deontologia  

USE lanbide-deontologia (4426)

departamendu frantsesa, itsasoz 
haraindiko·—

USE Frantziako itsasoz haraindiko 
departamenduak (7241)  

departamendua  
SN Lurralde-zatia.  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 lurralde-erakundea  

deportatua  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerrako biktima  

deribatua, esnearen·—

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

deribatuen eta antzekoen gaineko 
zerga, petrolioaren,·—

USE motor-erregaien gaineko 
zerga (2446)  

derrigorrezko bigarren hezkuntza  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

desabantaila bereziak dituen aldea  

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

Desadostasunak Konpontzeko 
Nazioarteko Zentroa, Inbertsioei 
buruzko·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

desarauketa  
SN Estatuak ekonomian esku hartu 

ez dezan edo gutxiago esku 
hartu dezan hartzen diren 
neurrien multzoa.  

MT 1606 politika ekonomikoa
UF arau-kenketa  
BT1 politika ekonomikoa  
RT banku-politika
RT garraio-politika  
RT merkatuaren liberalizazioa  
RT prezio-politika  

desazidotzea

USE prozesu kimikoa (6411)  

desberdintasun ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF desoreka ekonomikoa  
BT1 garapen ekonomikoa  
RT eskualdeen arteko desoreka  

desberdintasuna, alokairu-·—

USE ordainsari-berdintasuna 
(4421)

desberdintasuna, tratu-·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

desberdintasunak, eskualdeen 
arteko·—

USE eskualdeen arteko desoreka 
(1616)

desbideratzea, merkataritza-
trafikoaren·—

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

desegitea, alderdi baten·—

USE alderdi baten eraketa (0411)  

desegitea, ganbera·—

USE Parlamentua desegitea (0431) 

desegitea, merkataritzako 
sozietatea·—

USE merkataritzako sozietatearen 
likidazioa (4006)  

desegitea, ozono-geruza·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

desertifikazioa  

USE basamortutzea (5216)  

desertzioa  

USE diziplina militarra (0821)  
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desgaitzea  

USE eskubideak kentzea (1216)  

desgasifikazioa  

USE itsasontziek eragindako 
kutsadura (5216)  

deshidratatua, esne·—

USE esne-hautsa (6016)

deshidratatua, janari·—

USE produktu deshidratatua (6026) 

deshidratazioa  
MT 6036 janarien teknologia
UF lehorketa
BT1 janarien kontserbazioa 

BT2 janarien teknologia  
RT produktu deshidratatua  

desinfektatzailea

USE farmaziako produktua (2841) 

desinfekzioa  

USE saneamendua (5206)  

desinformazioa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazioaren kontrola 

BT2 komunikazio-politika  

desitxuratzea, lehiaren·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

desjabetzea  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza

desk-a, help·—

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

deskargu-erabakia  

USE aurrekontuaren deskargua 
(2441)

deskokatzea  

USE deslokalizazioa [V4.2] (4006)  

deskolonizazioa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazio-independentzia  

deskontaminazioa  

USE saneamendua (5206)  

deskontu-denda  

USE deskontu-etxea (2036)  

deskontu-etxea  
SN Produktu akastunen salmentan 

diharduen establezimendua, 
deskontu handiak eskaintzen 
dituena.  

MT 2036 banaketa
UF deskontu-denda

BT1 merkataritza integratua 
BT2 txikizkako merkataritza 

BT3 merkataritzako banaketa  

deskontu-politika  

USE kreditu-politika (2416)

deskontu-tasa  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditu-politika  

deskontua
SN Bankuak merkataritzako 

efektuaren edukitzaileari 
mugaegunaren aurretik 
efektuaren zenbatekoa ematea 
kenketa batzuk eginda.  

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

BT1 kreditu-politika  

deskontua (prezioa)  

USE prezio txikitua (2451)  

deskontua, fakturen·—

USE fakturazioa (4026)  

deskontudun likidazioa  

USE salmenta deskontuduna (2031) 

deskontzentrazioa  
SN Tokiko agintari hautatuek 

eskualdea administratzea aginte 
zentralaren mende.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF administrazio periferikoa  
BT1 administrazio-antolaketa  

deskribatzailea  

USE agirien indexazioa (3221)  

deskripzioa, lanpostuaren·—

USE eginkizunen deskripzioa 
(4421)

desleiala, konkurrentzia·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

desleiala, lehia·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

desleiala, merkataritza-praktika·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

desleiala, publizitate·—

USE abusuzko publizitatea (4031)  

deslokalizazioa [V4.2]  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF industrien deslokalizazioa  

enpresaren lekualdaketa  
deskokatzea

BT1 enpresaren politika  
RT dumping soziala

RT enpresa multinazionala
RT industria-birmoldaketa

deslokalizazioa, industrien·—

USE deslokalizazioa [V4.2] (4006)  

desmilitarizazioa  

USE indarren txikipena (0816)  

desnaturalizazioa  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien teknologia  

desnazionalizazioa  

USE pribatizazioa (1211)  

desnuklearizatua, alde·—

USE desnuklearizazioa (0816)  

desnuklearizazioa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF alde desnuklearizatua  
BT1 arma nuklearrak ez ugaritzea 

BT2 armagabetzea
BT3 nazioarteko segurtasuna  

desnutrizioa  
MT 2841 osasuna
UF gutxiegizko elikadura  
BT1 janari-eskasia 

BT2 nutrizioa  
RT pobretasuna

desobedientzia zibila  
SN Bidegabekotzat jotzen diren 

legeak betetzeari uko egitea 
indarkeriarik gabe.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 iritzi-mugimenduak
NT1 gose-greba
RT diziplina militarra  
RT intsumisioa  

desoreka ekonomikoa  

USE desberdintasun ekonomikoa 
(1611)

desoreka, aurrekontu-·—

USE aurrekontu-oreka (2436)  

desoxirribonukleikoa, azido·—

USE ADN (3606)

despolitizazioa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 parte-hartze politikoa 

BT2 portaera politikoa 
BT3 politika  

despopulazioa  
SN Heriotzen kopurua jaiotzen 

kopurua baino handiagoa denean 
gertatzen dena.  

MT 2816 demografia eta biztanleria
UF jendez hustea
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BT1 biztanleriaren dinamika  

destilategia  

USE edarien industria (6031)  

destilategia, garagardo-·—

USE edarien industria (6031)  

destilatua, edari·—

USE edari alkoholduna (6021)  

destilazio berezia  

USE destilazioa (6036)  

destilazioa  
SN Ardotik edo muztio 

hartzituetatik alkohola ateratzea.  
MT 6036 janarien teknologia
UF destilazio berezia  

salbuespenezko destilazioa  
nahitaezko destilazioa  
prebentziozko destilazioa  
borondatezko destilazioa  

BT1 janarien teknologia  
RT ardoa
RT edarien industria
RT mahastizaintza
RT mahatsa

destilazioa, borondatezko·—

USE destilazioa (6036)  

destilazioa, nahitaezko·—

USE destilazioa (6036)  

destilazioa, prebentziozko·—

USE destilazioa (6036)  

destilazioa, salbuespenezko·—

USE destilazioa (6036)  

desulfurazioa  

USE prozesu kimikoa (6411)  

deszentralizatua, Erkidegoaren 
antolakunde·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

deszentralizatua, informazio·—

USE informazioaren zentralizazioa 
(3231)

deszentralizazioa  
SN Tokiko agintari hautatuek 

eskualdea administratzea modu 
autonomoan.

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF zentralizazioa  
BT1 administrazio-antolaketa  
RT erregionalismoa  

deszentralizazioa, informazioaren·—

USE informazioaren zentralizazioa 

(3231)

detektatzeko proba, alkohola·—

USE errepideko segurtasuna (4806) 

detergentea

USE mantentze-produktua (6811)  

detonatzailea  

USE lehergaia (6811)  

deuseztapena, MCMen·—

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

deuseztasun-errekurtsoa  

USE deuseztatzeko errekurtsoa 
(1221)

deuseztatzea, arraza-segregazioa·—

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

deuseztatzeko errekurtsoa  
SN Egintza juridiko, legezko 

erabaki edo administrazio-
erabakiren bat deusezta dadin 
lortzeko aurkezten den 
errekurtsoa.

MT 1221 justizia
UF deuseztasun-errekurtsoa

eskumen ezagatiko errekurtsoa  
BT1 Administrazioarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

RT administrazio-egintza  
RT agintekeria  

deuterioa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

diabetesa  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasun endokrinoa 

BT2 gaixotasuna

diagnostiko goiztiarra  

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

diagnostiko medikoa  
MT 2841 osasuna
UF analisi klinikoa  

elektrokardiografia  
elektroentzefalografia  
erradiodiagnostikoa  
erradiografia  

BT1 medikuntza
BT2 medikuntza-zientziak  

dialektoa  

USE eskualdeen kultura (2831)

dialisia  

USE giltzurrunetako gaixotasuna 
(2841)

diamantea  

USE harribitxia (6611)  

diaspora  
SN Komunitate bat sakabanatzea.  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazioa
RT biztanleriaren banaketa 

geografikoa  

dibergentziaren adierazlea  
SN Europako Diru Sistemako diruen 

egoera eta bilakaera erakusten 
ditu, ecu-arekin alderatuta.  

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 euroa

BT2 Europako dirua 
BT3 Europako diru-sistema  

dibertsifikazioa, zereginen·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

dibertsitate biologikoa  
SN Espezieen arteko eta espezie 

barruko desberdintasunak eta 
lurreko nahiz uretako 
ekosistema-moten aniztasuna.  

MT 5211 natur ingurunea
UF espezieen dibertsitatea  

espezie-dibertsitatea  
BT1 biosfera

BT2 inguru fisikoa  
RT animalia-baliabidea  
RT landare-baliabidea  

dibertsitatea, espezie-·—

USE dibertsitate biologikoa (5211)  

dibertsitatea, espezieen·—

USE dibertsitate biologikoa (5211)  

dibisa
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 dibisen merkatua 

BT2 kanbio-politika  
RT dibisa-erreserba  
RT nazioarteko dirua  

dibisa berdea  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

dibisa-erreserba  
MT 2406 harreman monetarioak
UF kanbio-erreserba  
BT1 nazioarteko finantzak  
RT dibisa
RT urrea

dibisa-kanbioa  

USE kanbio-eragiketa (2416)

dibisa-urre patroia  

USE trukerako urre-patroia (2406) 
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dibisen merkatua
SN Dibisen eskaria eta eskaintza 

negoziatzen diren lekua.  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 kanbio-politika  
NT1 dibisa
NT1 merkatu arautua  
NT1 merkatu askea  
RT eperako merkatua  
RT eskurako merkatua
RT harreman monetarioak  
RT kanbio-eragiketa  
RT kapitalen mugimendua  

dibortzioa  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  
RT pertsona dibortziatua  

didaktikoa, ekipamendu·—

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

didaktikoa, ordenagailu·—

USE software didaktikoa (3216)  

didaktikoa, ordenagailu-programa·—

USE software didaktikoa (3216)  

diesel motorra  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 motorra

BT2 makina
RT gasolioa  

diesterra  

USE ordezko erregaia (6606)

dietako janaria  

USE produktu dietetikoa (6026)  

dietetika

USE giza elikadura (2841)  

dietetikoa, janari·—

USE produktu dietetikoa (6026)  

dietilen glikola  

USE alkohol kimikoa (6811)

difamazioa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF kalumnia  

iraina  
BT1 pertsonen aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  

digestio-aparatuko gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasuna

digitala , atzerapen ·—

USE atzerapen digitala [V4.2] 
(3231)

digitala, disko optiko·—

USE euskarri optikoa (3226)

digitala, ekonomia·—

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

digitala, eten·—

USE atzerapen digitala [V4.2] 
(3231)

digitala, haustura·—

USE atzerapen digitala [V4.2] 
(3231)

digitala, telebista·—

USE bereizmen handiko telebista 
(3226)

digitalizazioa  
SN Seinale analogikoa zenbakizko 

seinale bihurtzea.  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentuen kudeaketa 

elektronikoa 
BT2 agirien kudeaketa 

BT3 dokumentazioa  
RT eskanerra

Dijon auzia, Cassis de·—

USE elkar ezagutzearen printzipioa 
(1011)

dikea  

USE fabrika-obra (4806)  

diktadura  
MT 0406 esparru politikoa
UF erregimen diktatoriala  
BT1 erregimen politikoa  
RT botereen kontzentrazioa
RT estatu-indarkeria  

diktadura militarra  

USE erregimen militarra (0406)  

diktafonoa  

USE bulegoko makina (6826)

diktatoriala, erregimen·—

USE diktadura (0406)

dilista  

USE lekaduna (6006)

Dillon Negoziazioa  
SN Aduana-zergei buruzko 

negoziazio-txanda, GATTen 
(1960-1962).

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF Dillon Round  
BT1 aduana-zergen negoziazioa 

BT2 aduana-zergen politika  

Dillon Round  

USE Dillon Negoziazioa (2011)  

dimentsio juridikoa  

USE legeria (1206)  

dinamikoa, programazio·—

USE kudeatzeko teknika (4021)  

dioxidoa, karbono·—

USE berotegi-efektua eragiten duen 
gasa (5216)

dioxidoa, titanio·—

USE oxidoa (6811)

dioxina  

USE substantzia toxikoa (5216)  

diploma  

USE ikasketa-titulua (3216)

diploma, unibertsitate-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

diplomak ezagutzea  

USE tituluak ezagutzea (3206)  

diplomak ezagutzea, elkarren·—

USE tituluak ezagutzea (3206)  

diplomatikoa , protokolo ·—

USE protokolo diplomatikoa [V4.2] 
(0806)

diplomatikoa, asilo·—

USE asilo politikoa (1231)  

diplomatikoa, ezagutza·—

USE harreman diplomatikoak 
(0806)

diplomatikoa, ordezkari·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

diplomazia  

USE harreman diplomatikoak 
(0806)

diplomazia-agentea  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

diplomazia-agiria  

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

diplomazia-karrera  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

diplomazia-kideria  

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

diplomazia-langileak  

USE lanbide diplomatikoa (0806)
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diplomazia-misioa  

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

diplomazia-misioko langileak  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

diplomazia-ordezkaritza  

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

diplomazia-zerbitzua  

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

diplomazialaria  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

diplomen baliokidetasuna  

USE tituluen baliokidetasuna 
(3206)

diplomen baliozkotzea  

USE tituluak ezagutzea (3206)  

Diputado del Común  

USE arartekoa (0436)  

diputatua  

USE parlamentaria (0421)  

diputatua, inskribatu gabeko·—

USE inskribatu gabea (0421)

diputatuen estatutua  

USE parlamentarien estatutua 
(0421)

diputatuen kongresua  

USE zuzeneko hautapeneko 
ganbera (0421)  

diputazio iraunkorra  

USE parlamentu-ganbera (0421)

diputazioa, probintzia-·—

USE toki-administrazioa (0436)  

direktorioa  

USE errepertorioa (3221)  

direkzioa  

USE gidatzeko gailua (4811)  

dirigismoa  

USE ekonomia gidatua (1621)

Diru Batasuna, Mendebaldeko 
Afrikako·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuna 
(7616)

Diru Batasuneko herrialdeak, 
Mendebaldeko Afrikako·—

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

Diru Batasuneko herrialdeak, 
Mendebaldeko Afrikako Ekonomia 
eta·—

USE UEMOAko
herrialdea (7231)  

diru berdea  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

diru elektronikoa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF ordainketa elektronikoa  

banku-txartela  
kreditu-txartela  

BT1 banku-dirua
BT2 dirua

BT3 merkatu monetarioa  
RT banku-jarduera elektronikoa  
RT informatika aplikatua  

Diru Erkidegoa, Erdialdeko Afrikako 
Ekonomia eta·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

diru faltsua  

USE delitu ekonomikoa (1216)

diru fiduziarioa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF banku-billetea
BT1 dirua

BT2 merkatu monetarioa  

Diru Funtsa, EE·—

USE Europako Diru Funtsa (2406) 

Diru Lankidetzako Europako Funtsa  

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

diru-arloan esku hartzeko bidea  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 Europako diru-sistema  
RT esku hartzeko politika  
RT finantza-arloko esku-hartzea  

diru-baliakizunak  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF baliakizun likidoa  

finantza-baliabidea  
BT1 diru-masa

BT2 merkatu monetarioa  

diru-batasuna  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 harreman monetarioak  
RT batasun ekonomikoa  
RT Ekonomia eta Diru Batasuna

RT kapitalen joan-etorri askea  

diru-bilketa fiskala  

USE zerga-bilketa (2446)  

diru-eremua
MT 2406 harreman monetarioak
UF eremu monetarioa  

libera esterlinaren eremua  
dolarraren eremua  
liberaren eremua  
markoaren eremua  

BT1 harreman monetarioak  
NT1 eurogunea

NT2 Euribor
NT2 herrialde partaidea  
NT2 partaide ez den herrialdea  

RT merkatu monetarioa  
RT politika monetarioa  

diru-erreserba, NBBEF·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

diru-esleipen osagarria  

USE prestazio osagarria (2836)  

diru-esleipena, eskolarako·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

diru-esleipena, laguntzarako·—

USE zainketengatiko esleipena 
[V4.2] (2836)

diru-jaulkipena  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 politika monetarioa  
RT Altxorra
RT bihurgarritasun monetarioa  

diru-konbergentzia  

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

diru-laguntza

USE sostengu ekonomikoa (1606)  

diru-laguntza autonomikoa  

USE laguntza publikoa (1606)  

diru-laguntza publikoa  

USE laguntza publikoa (1606)  

diru-laguntza, enplegurako·—

USE enplegurako laguntza (1606)  

diru-laguntza, enpresentzako·—

USE enpresentzako laguntza (1606) 

diru-laguntza, Estatuaren·—

USE laguntza publikoa (1606)  

diru-laguntza, ikasteko·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 
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diru-laguntzak ematea  

USE sostengu ekonomikoa (1606)  

diru-laguntzaren aurkako 
prozedura  

SN Hirugarren estatu baten aurkako 
prozedura, zilegi ez diren 
merkataritzako praktiketan 
jarduteagatik.  

MT 4031 lehia
UF diru-laguntzaren ziozko 

prozedura
BT1 lehia-zuzenbidea  
RT Batzordeari salaketa aurkeztea  
RT merkataritzako politika bateratua 

diru-laguntzaren ziozko prozedura  

USE diru-laguntzaren aurkako 
prozedura (4031)  

diru-masa  
SN Herrialde jakin batean erabil 

daitezkeen ordainbideen 
multzoa.  

MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 merkatu monetarioa  
NT1 diru-baliakizunak

diru-politika, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

diru-politikako neurria, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

diru-sarrera  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 ustiapenaren emaitza 

BT2 kontabilitatea

diru-sarreren metaketa  

USE errenten metaketa (1626)  

diru-sarreren pilaketa  

USE errenten metaketa (1626)  

diru-saskia  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 euroa

BT2 Europako dirua 
BT3 Europako diru-sistema  

diru-sostengua  
SN Erkidegoaren epe laburreko 

finantzaketa, ordainketa-
balantzaren behin-behineko 
defizitak sortutako beharrizanei 
aurre egiteko. Ez nahasi 
"finantza-urgazpena" 
deskriptorearekin.

MT 2406 harreman monetarioak
UF epe laburrerako finantza-

sostengua
epe laburrerako diru-sostengua  

BT1 sostengu-mekanismoa
BT2 Europako diru-sistema  

RT Erkidegoaren finantzaketa  

diru-sostengua, epe laburrerako·—

USE diru-sostengua (2406)  

diru-sugea  

USE Europako diru-sistema (2406) 

diru-transferentzia  

USE kapital-transferentzia (2421)  

diru-unitatea, Europako·—

USE Europako dirua (2406)

diru-urre patroia  

USE urre-patroia (2406)  

diru-zigorra  

USE isuna (1216)

diru-zuritzea  
SN Legez aurkako jardueretatik, 

esate baterako droga-trafikotik, 
ateratzen den diruari buruz 
erabiliko da.  

MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen birziklapena 

BT2 kapitalen mugimendua 
BT3 kapitalen joan-etorri askea 

RT droga-trafikoa  

dirua
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 merkatu monetarioa  
NT1 banku-dirua

NT2 diru elektronikoa  
NT2 kreditu-titulua  
NT2 transferentzia  
NT2 txekea  

NT1 diru fiduziarioa  
NT1 nazio-dirua  
RT bihurgarritasun monetarioa  
RT urrea

diruaren balio-galera  

USE debaluazioa (2411)  

diruaren balio-igoera  

USE balio-igoera (2411)  

diruaren errebaluazioa  

USE balio-igoera (2411)  

diruen flotazioa  

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

diruen parekotasuna  

USE kanbio-parekotasuna (2411)  

dirutza

USE aberastasuna (1626)  

diruz besteko mozkina  

USE gauzazko ordainketa (4421)  

diruzaintza

USE Altxorra (2436)  

diruzaintzaren aurrerakina  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren finantzaketa  

diseinu industriala  

USE diseinua eta eredua (6416)

diseinua  

USE diseinua eta eredua (6416)

diseinua eta eredua  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF diseinua

diseinu industriala  
BT1 industria-jabetza

BT2 jabetza intelektuala  

disidentea  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak
RT errefuxiatu politikoa  
RT norbanakoaren eskubidea  
RT oposizio politikoa  

disidentzia  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak

disjuntorea  

USE material elektrikoa (6826)  

diskete-irakurgailua  

USE disko-irakurgailua (3236)

diskete-unitatea

USE disko-irakurgailua (3236)

disketea

USE euskarri magnetikoa (3226)

disko magnetikoa  

USE euskarri magnetikoa (3226)

disko optiko digitala  

USE euskarri optikoa (3226)

disko optikoa  

USE euskarri optikoa (3226)

disko trinkoa  

USE diskoa (3226)

disko-irakurgailua  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF CD-irakurgailua
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diskete-irakurgailua  
diskete-unitatea  

BT1 unitate periferikoa 
BT2 ekipamendu informatikoa 

BT3 informatikaren industria  

disko-jogailua  

USE soinua erreproduzitzeko 
aparatua (3226)

diskoa
MT 3226 komunikazioa
UF CD

disko trinkoa  
audioko DVD

BT1 euskarri grabatua 
BT2 ikus-entzunezko materiala  

diskoteka  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema

diskrezioz jokatu beharra  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

diskriminazio positiboa  

USE tratu-berdintasuna (1236)

diskriminazioa, atzerritarren·—

USE nazionalitatearengatiko 
bereizkeria (1236)  

diskriminazioa, homosexualen·—

USE sexu-joerarengatiko 
bereizkeria (1236)  

diskriminazioa, minusbaliatuen·—

USE elbarritasunagatiko 
bereizkeria (1236)  

diskriminazioa, sexu-gutxiengoen·—

USE sexu-joerarengatiko 
bereizkeria (1236)  

disolbatzailea  
MT 6811 kimika
BT1 parakimika

disoluzioa  

USE prozesu fisikoa (6411)  

distentsioa  

USE bakezko bizikidetza (0816)  

disuasio-indarra  

USE disuasioa (0821)

disuasioa  
MT 0821 defentsa
UF disuasiorako arma nuklearra  

disuasio-indarra  
BT1 defentsa-politika  

disuasiorako arma nuklearra  

USE disuasioa (0821)

dituen aldea, desabantaila bereziak·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

diziplina militarra  
MT 0821 defentsa
UF desertzioa
BT1 armada
RT desobedientzia zibila  

diziplina, alderdien barne-·—

USE alderdien antolaketa (0411)

diziplina-prozedura  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF diziplina-zuzenbidea  

diziplinazko espedientea  
BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT lan-zuzenbidea  

diziplina-zehapena  

USE administrazio-zehapena (0436) 

diziplina-zuzenbidea  

USE diziplina-prozedura (0436)  

diziplinazko espedientea  

USE diziplina-prozedura (0436)  

Djibuti
MT 7236 geografia politikoa
UF Afar eta Issen Lurraldea  

Djibutiko Errepublika  
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

Djibutiko Errepublika  

USE Djibuti (7221)

DLEF  

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

do Pobo, Valedor·—

USE arartekoa (0436)  

doako irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza
RT hezkuntzaren demokratizazioa  
RT hezkuntzaren kostua  

doako zerbitzua  
MT 2026 kontsumoa
BT1 zerbitzua

BT2 ondasun eta zerbitzuak  

Dodekaneso  

USE Hego Egeo [V4.2] (7211)  

dohaintza  
SN Ez nahasi "emaria" 

terminoarekin.  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF legatua  
BT1 jabetzaren eskualdaketa 

BT2 ondasunen jabetza
RT fundazioa  

dohaintzen gaineko zerga, jarauntsi, 
legatu eta·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

dohaintzen gaineko zerga, oinordetza 
eta·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

doikuntza monetarioa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 politika monetarioa  
NT1 balio-igoera  
NT1 debaluazioa  
RT ordainketa-balantza  

doikuntza, alokairuen·—

USE alokairuaren finkapena (4421) 

doikuntza, ordainsarien·—

USE alokairuaren finkapena (4421) 

doitasunezko aparatua  
MT 6821 industria mekanikoa
UF doitasunezko tresna  
BT1 doitasunezko mekanika

doitasunezko mekanika  
MT 6821 industria mekanikoa
UF doitasunezko tresnen industria  
NT1 aparatu zientifikoa  
NT1 doitasunezko aparatua  
NT1 erlojugintza  
NT1 neurgailua
NT1 optikaren industria  

doitasunezko optika  

USE optikaren industria (6821)  

doitasunezko tresna  

USE doitasunezko aparatua (6821) 

doitasunezko tresnen industria  

USE doitasunezko mekanika (6821) 

doktore-titulua  

USE ikasketa-titulua (3216)

doktoretza

USE ikasketa-titulua (3216)

doktrina juridikoa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zuzenbidearen iturriak  

doktrina politikoa  

USE ideologia politikoa (0406)

dokumentala, azterketa·—

USE informazioaren analisia (3221) 
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dokumentala, ikerketa·—

USE bilaketa dokumentala (3221)  

dokumentalismoa  

USE informazioaren zientzia (3606)  

dokumentatuen gaineko zerga, egintza 
juridiko·—

USE erregistro-eskubideak 
(2446)

dokumentazio automatizatua  

USE informatika dokumentala 
(3236)

dokumentazio informatizatua  

USE informatika dokumentala 
(3236)

dokumentazio teknikoa  

USE dokumentazioa (3221)  

dokumentazio zientifikoa  

USE dokumentazioa (3221)  

dokumentazio-sistema  
MT 3221 dokumentazioa
NT1 agiritegia  
NT1 bideoteka
NT1 diskoteka
NT1 dokumentazio-zentroa  
NT1 informazio-bulegoa
NT1 informazio-erabiltzailea  
NT1 liburutegia  

NT2 gazteen liburutegia  
NT2 liburutegi birtuala  
NT2 liburutegi publikoa  
NT2 liburutegi zientifikoa  
NT2 nazio-liburutegia  
NT2 Parlamentuko liburutegia  
NT2 unibertsitateko liburutegia

NT1 ludoteka  
NT1 mediateka  
RT informatika dokumentala  
RT informazio-sistema  
RT informazioaren zientzia  
RT informaziorako irispidea  
RT komunikazio-sistema

dokumentazio-zentroa  
MT 3221 dokumentazioa
UF dokumentazio-zerbitzua  
BT1 dokumentazio-sistema

dokumentazio-zerbitzua  

USE dokumentazio-zentroa (3221)  

dokumentazioa  
MT 3221 dokumentazioa
UF bibliotekonomia

dokumentazio zientifikoa  
dokumentazio teknikoa  

NT1 agiri-hornidura  
NT1 agiriak biltegiratzea  

NT1 agiriak erregistratzea  
NT1 agiriak eskuratzea  

NT2 argitalpen-trukea  
NT1 agirien kudeaketa

NT2 dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa  

NT3 digitalizazioa  
NT3 karaktere-irakurgailu 

optikoa
NT1 bilaketa dokumentala  
NT1 informazioaren analisia  

NT2 agirien indexazioa  
NT2 katalogazioa
NT2 laburpena  
NT2 sailkapena  

NT1 informazioaren zabalkundea  
NT2 informazioaren zabalkunde 

selektiboa  
RT informazioaren zientzia  

dokumentazioaren kontrola, 
ibilgailuaren·—

USE polizia-kontrola (0431)  

dokumentu bakarra, administrazio-·—

USE agiri bakarra (2011)  

dokumentu-ondarea  

USE kultur ondarea (2831)  

dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa

SN Datu digitalizatuak biltegiratu 
eta artxibatzeko erabiltzen diren 
material, informatika-programa 
eta baliabide teknikoen multzoa. 

MT 3221 dokumentazioa
UF datuen kudeaketa elektronikoa  

GED
datu-prozesatzea

BT1 agirien kudeaketa 
BT2 dokumentazioa  

NT1 digitalizazioa  
NT1 karaktere-irakurgailu optikoa  

dolar-urre patroia  

USE trukerako urre-patroia (2406) 

dolarraren eremua  

USE diru-eremua (2406)  

domeinu-izena, Interneteko·—

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

domina  

USE ohorezko saria (2826)  

domina, Europako·—

USE ohorezko saria (2826)  

Dominika  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 AEEko herrialdeak  

Dominikar Errepublika  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

dopatzaileak, substantzia·—

USE dopatzea (2826)  

dopatzea  
SN Pertsona baten errendimendu 

orokorra, gorputzarena nahiz 
adimenarena, ezohiko eran 
handitzeko edozein prozedura.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF substantzia dopatzaileak

dopatzearen aurkakoa  
Kiroleko Dopatzearen aurkako 
Europako Gutuna  
dopatzearen aurkako kontrola  
Dopatzearen aurkako 
Hitzarmena  
dopina
dopatzeko metodoak  
estimulatzaileen erabilera  

BT1 gizarte-arazoa  
RT kirola

Dopatzearen aurkako Europako 
Gutuna, Kiroleko·—

USE dopatzea (2826)  

Dopatzearen aurkako Hitzarmena  

USE dopatzea (2826)  

dopatzearen aurkako kontrola  

USE dopatzea (2826)  

dopatzearen aurkakoa  

USE dopatzea (2826)  

dopatzeko metodoak  

USE dopatzea (2826)  

dopina  

USE dopatzea (2826)  

dortoka  

USE narrastia (5211)  

dosia, erradiazio-·—

USE erradiobiologia (3606)  

dosimetria  

USE metrologia (3606)  

downloading-a  

USE telekarga (3236)  

dragatzea  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 herri-lanak  

drainatzea  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 herri-lanak  
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RT nekazaritzako ur-antolamendua  

drainatzea, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

drawback-a  

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

Drenthe
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

droga  

USE sorgorgarria (2841)  

droga-kontsumoa  

USE toxikomania (2826)

droga-mendekotasuna  

USE toxikomania (2826)

droga-trafikatzailea  

USE droga-trafikoa (1216)  

droga-trafikoa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF narkotrafikatzailea  

narkotrafikoa  
droga-trafikatzailea  
sorgorgarrien trafikoa  

BT1 arau-haustea  
RT diru-zuritzea
RT krimenaren aurkako borroka  
RT legez kontrako trafikoa  
RT toxikomania

Drogak Kontrolatzeko Nazioarteko 
Batzordea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF INCB
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

drogaren aurkako borroka  

USE toxikomania (2826)

Drogaren Aurkako Borrokarako 
Europako Batzordea  

USE EB lankidetza-organoa 
(1016)

drogazaletasuna

USE toxikomania (2826)

Drogen eta Droga-
mendekotasunaren Europako 
Behatokia  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Drogen Europako Behatokia  
DDEB

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

Drogen Europako Behatokia  

USE Drogen eta Droga-
mendekotasunaren Europako 
Behatokia (1006)

Drogen Nazioarteko Kontrolerako 
Nazio Batuen Programa [V4.2]  

MT 7606 Nazio Batuak
BT1 Nazio Batuen sistema  

Dubai  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

Dublingo Fundazioa  

USE Bizitzako eta Laneko 
Baldintzak Hobetzeko 
Europako Fundazioa (1006)  

duintasuna, gaixoen·—

USE gaixoen eskubideak (2841)

duintasuna, pertsonaren·—

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

dumping praktika  

USE dumping-a (4031)  

dumping soziala  
SN Laneskua merke dagoen 

herrialdean inbertituz lortzen 
den onura (gizarte-zama txikiak 
izatea). Gainerako herrialdeen 
kaltetan gertatzen da.  

MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-zuzenbidea 

BT2 gizarte-politika  
RT deslokalizazioa [V4.2]  
RT etiketa soziala  
RT lehiaren murrizketa  

dumping-a  
SN Produktu beraren prezioa 

merkatu batetik bestera 
aldatzean datzan merkataritzako 
praktika. Esportaziorako edo 
salmentarako diru-laguntzak 
emanez gauzatzen da.  

MT 4031 lehia
UF dumping praktika  
BT1 lehiaren murrizketa  
RT dumping-aren aurkako legeria  
RT esportazio-prezioa
RT esportazioen finantzaketa  
RT kartela
RT laguntza publikoa  

dumping-aren aurkako behin betiko 
eskubideak  

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

dumping-aren aurkako behin-behineko 
eskubideak  

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

dumping-aren aurkako borroka  

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

dumping-aren aurkako eskubideak 
SN Dumping-a konpentsatzeko 

balio duten eskubideak.  
MT 4031 lehia
UF dumping-aren aurkako behin 

betiko eskubideak  
dumping-aren aurkako behin-
behineko eskubideak  

BT1 dumping-aren aurkako legeria 
BT2 lehia-zuzenbidea  

RT aduana-eskubideak  

dumping-aren aurkako kexa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

dumping-aren aurkako kodea  

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

dumping-aren aurkako legeria  
MT 4031 lehia
UF dumping-aren aurkakoa  

dumping-aren aurkako kodea  
dumping-aren aurkako borroka  
dumping-aren aurkako 
prozedura

BT1 lehia-zuzenbidea  
NT1 dumping-aren aurkako 

eskubideak  
NT1 dumping-aren aurkako neurria  
RT dumping-a

dumping-aren aurkako neurria  
MT 4031 lehia
BT1 dumping-aren aurkako legeria 

BT2 lehia-zuzenbidea  

dumping-aren aurkako prozedura  

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

dumping-aren aurkako salaketa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

dumping-aren aurkakoa  

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

dumping-aren ziozko erreklamazioa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

dumping-aren ziozko kexa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  
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duten Afrikako herrialdeak, portugesa 
hizkuntza ofiziala·—

USE Afrika lusofonoa 
(7221)

dutxa  

USE osasun-instalazioa (6831)  

DVD, audioko·—

USE diskoa (3226)

DVD-bideoa  

USE bideo-diskoa (3226)

DVD-ROM  

USE euskarri optikoa (3226)

e-administrazioa  

USE administrazio elektronikoa 
(0436)

e-ekonomia  

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

e-gobernantza  

USE gobernantza (0436)  

e-gobernua  

USE administrazio elektronikoa 
(0436)

e-merkataritza  

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

e-prestakuntza

USE lanbide-heziketa (4406)  

EADI

USE Garapenaren arloko Ikerketa 
eta Prestakuntzarako 
Institutuen Europako Elkartea 
(7611)

EAMAko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Afrikako eta Madagaskarko 

Estatu Elkartuak  
RT Yaundeko Hitzarmena

EAR

USE Berreraikuntzarako Europako 
Agentzia (1006)  

East Anglia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

EB Aldizkari Ofiziala  
MT 3221 dokumentazioa
UF EE Aldizkari Ofiziala  

Europar Batasunaren Aldizkari 
Ofiziala  

BT1 agiri ofiziala 
BT2 agiria  

EB atxikitze-ituna  
SN Erabili 1993ko azaroaren 1etik 

aurrera, egun horretan jarri 
baitzen indarrean Maastrichteko 
Ituna.

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Europar Batasunaren Ituna 

BT2 EE Ituna  
RT Europar Batasunari atxikitzea  

EB estatu kidea  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF EBko estatu kidea  

EBko herrialdea  
EE herrialdeak  
Europako Erkidegoko 
herrialdeak  
Europar Batasuneko herrialdeak 

NT1 Alemania  
NT1 Austria
NT1 Belgika  
NT1 Danimarka
NT1 Erresuma Batua  
NT1 Eslovakia
NT1 Eslovenia
NT1 Espainia
NT1 Estonia
NT1 Finlandia
NT1 Frantzia  
NT1 Grezia  
NT1 Herbehereak  
NT1 Hungaria
NT1 Irlanda
NT1 Italia
NT1 Letonia
NT1 Lituania  
NT1 Luxenburgo
NT1 Malta  
NT1 Polonia
NT1 Portugal
NT1 Suedia  
NT1 Txekiar Errepublika  
NT1 Zipre
RT Europar Batasuna  

EB gobernu arteko lankidetza  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europako batasun politikoa 

BT2 Europar Batasuna  
NT1 barne-gaietako lankidetza  

NT2 EB polizia-lankidetza  
NT3 Europako Polizia Eskola 

[V4.2]  
NT3 EUROPOL  

NT1 EB justizia-lankidetza  
NT2 EUROJUST  
NT2 Europako atxilotze-agindua  

NT1 EB lankidetza-organoa  
NT1 ekintza bateratua  
NT1 Europako Politika Lankidetza  

NT2 Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua  

NT3 ASPBko goi-ordezkaria  
NT3 defentsa-politika bateratua 

NT1 jarrera bateratua  
NT1 justizia eta barne-arazoak  

NT2 esparru-erabakia  
RT Europako lankidetza  

EB Ituna

USE Europar Batasunaren Ituna 
(1011)

EB justizia-lankidetza  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Europako Sare Judiziala  
BT1 EB gobernu arteko lankidetza 

BT2 Europako batasun politikoa 
BT3 Europar Batasuna  

NT1 EUROJUST  
NT1 Europako atxilotze-agindua  
RT justizia-lankidetza

EB lankidetza-organoa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Drogaren Aurkako Borrokarako 

Europako Batzordea  
Immigraziorako Ad hoc Taldea  
Justizia Lankidetzarako Taldea  
TREVI Taldea  
Zirkulazio Askerako Taldea  

BT1 EB gobernu arteko lankidetza 
BT2 Europako batasun politikoa 

BT3 Europar Batasuna  

EB organo erabakitzailea  
SN Erkidegoaren organo edo 

antolakundeetan erabakiak 
hartzeko ahalmena dutenak.  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Gobernadoreen Batzordea  
EBZko Batzorde Betearazlea  
EBZko Gobernu Kontseilua  
EBZko Kontseilu Nagusia
EBZko zuzendaritza-organoa  

BT1 erakunde-egitura  

EB polizia-lankidetza  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 barne-gaietako lankidetza 

BT2 EB gobernu arteko lankidetza
BT3 Europako batasun politikoa

BT4 Europar Batasuna  
NT1 Europako Polizia Eskola [V4.2] 
NT1 EUROPOL  
RT bisatu-politika  
RT polizia-lankidetza

ebakera  

USE hizkuntzalaritza (3611)  

ebakuntza kirurgikoa  

USE kirurgia (2841)  
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ebaluatzeko metodoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF balorazio-metodoa  
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  

ebaluatzeko misioa  

USE behaketa-misioa (0806)

ebaluazio ekonomikoa  

USE analisi ekonomikoa (1631)

ebaluazio teknologikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF analisi teknologikoa

STOA
BT1 teknologiaren hautapena 

BT2 teknologia
NT1 prospektiba teknologikoa  
RT ikerketaren emaitza  
RT proiektuen ebaluazioa  

ebaluazio zientifikoa  

USE peritu-lan zientifikoa (6416)  

ebaluazioa, etengabeko·—

USE ezagueren ebaluazioa (3216)  

ebaluazioa, ingurumen-·—

USE ingurumen-eragina (5206)

ebaluazioa, lanbide-·—

USE langileen kalifikazioa (4421)  

ebaluazioa, langileen·—

USE langileen kalifikazioa (4421)  

ebaluazioa, programen·—

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

ebasketa  

USE lapurreta (1216)  

ebazpena, Batzordearen·—

USE Erkidegoaren ebazpena (1011)  

ebazpena, epailearen·—

USE epaia (1221)

ebazpena, Europako 
Parlamentuaren·—

USE EP ebazpena (1011)  

ebazpena, Kontseiluaren·—

USE Erkidegoaren ebazpena (1011)  

ebazpena, Nazio Batuen·—

USE NBE ebazpena (0806)

EBB

USE Estatu Independenteen 
Erkidegoa (7621)  

EBIZ

USE Europar Batasuneko 
Organoen Itzulpen Zentroa 
(1006)

EBko antolakunde eta agentzia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Erkidegoaren agentzia 
espezializatua  
Europako agentzia  
Europako fundazioa  
Europako behatokia  
Erkidegoaren antolakunde 
autonomoa
Erkidegoaren zerbitzu-
erakundea
Erkidegoaren antolakunde 
deszentralizatua  
EE antolakunde espezializatua  
EE antolakunde instituzionala  
EE antolakunde satelitea  
Europar Batasuneko 
antolakunde eta agentzia  

BT1 Erkidegoaren antolakundea  
NT1 AEEE enpresa erkidea  

NT2 Joint European Torus  
NT1 AEEE Hornidura Agentzia  
NT1 Aire Segurtasuneko Europako 

Agentzia [V4.2]  
NT1 Arrazakeriaren eta Xenofobiaren 

Europako Behatokia  
NT1 Barne Merkatua 

Harmonizatzeko Bulegoa  
NT1 Berreraikuntzarako Europako 

Agentzia  
NT1 Bizitzako eta Laneko Baldintzak 

Hobetzeko Europako Fundazioa 
NT1 Defentsarako Europako 

Agentzia [V4.2]  
NT1 Drogen eta Droga-

mendekotasunaren Europako 
Behatokia

NT1 Elikadura eta Albaitaritza 
Bulegoa

NT1 Elikagaien Segurtasuneko 
Europar Agintaritza  

NT1 Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa

NT1 Europako Ingurumen Agentzia  
NT1 Europako Lankidetza Elkartea  
NT1 Europako Trenbide Agentzia 

[V4.2]  
NT1 Europar Batasuneko Organoen 

Itzulpen Zentroa  
NT1 EUROSTAT  
NT1 Gaixotasunen Prebentzio eta 

Kontrolerako Europako Zentroa 
[V4.2]  

NT1 Ikerketa Zentro Bateratua  
NT1 Iruzurraren Aurkako Europako 

Bulegoa
NT1 Itsas Segurtasuneko Europako 

Agentzia [V4.2]  
NT1 Lanbide Heziketa Garatzeko 

Europako Zentroa  
NT1 Landare Barietateen Erkidegoko 

Bulegoa
NT1 Laneko Segurtasun eta 

Osasunerako Europako Agentzia 
NT1 Prestakuntzako Europako 

Fundazioa
NT1 Sareen eta Informazioaren 

Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2]  

NT1 Sendagaietarako Europako 
Agentzia  

NT1 Substantzia eta Prestakin 
Kimikoen Europako Agentzia 
[V4.2]  

EBko estatu kidea  

USE EB estatu kidea (7231)  

EBko herrialdea  

USE EB estatu kidea (7231)  

EBko Kontseilua  

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

EBren historia  

USE Europako historia (0811)  

EBZ

USE Europako Banku Zentrala 
(1006)

EBZko Batzorde Betearazlea  

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

EBZko Gobernu Kontseilua  

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

EBZko Kontseilu Nagusia  

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

EBZko zuzendaritza-organoa  

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

Echelon  

USE espioitza (0821)  

ECHO

USE Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa (1006)  

ECOFIN
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europar Batasuneko Ekonomia 
eta Finantza Kontseilua
Euro-X

BT1 Europar Batasuneko Kontseilua 
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BT2 Erkidegoaren erakundea  

ECOSOC  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

ECOWAS  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Estatuen Ekonomia Erkidegoa 
(7616)

ecu pribatua  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 ecua

BT2 Europako dirua 
BT3 Europako diru-sistema  

ecua
SN 1998-12-31ra arte erabilitako 

terminoa.
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 Europako dirua 

BT2 Europako diru-sistema  
NT1 ecu pribatua  

ED, Alemania·—

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

ED, Alemaniako·—

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

EDA

USE Europako Diru Akordioa 
(2406)

edadetua, pertsona·—

USE adinekoak (2816)

edafologia

USE lurzoruaren zientzia (3606)  

edalontzia, kristalezko·—

USE beira (6811)  

Edam gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

edari alkoholduna  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF edari destilatua  

edari hortzitua  
BT1 edaria  
NT1 alkohola
NT1 aperitiboa  
NT1 ardoa

NT2 ardo alkoholeztatua
NT2 ardo aparduna  
NT2 ardo aromatizatua  
NT2 ardo barea  
NT2 ardo beltza
NT2 ardo botilatua
NT2 ardo gorria
NT2 ardo zuria  
NT2 kalitate oneneko ardoa  

NT2 lurraldeko ardoa  
NT2 mahaiko ardoa  
NT2 xanpaina  

NT1 garagardoa  
NT1 likorea
NT1 pattarra
NT1 sagardoa
RT alkoholismoa
RT luxu-gaien industria  

edari alkoholgabea  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF edari freskagarria  

freskagarria
BT1 edaria  
NT1 barazki-zukua  
NT1 edari gasduna
NT1 fruta-zukua  
NT1 ur minerala

edari destilatua  

USE edari alkoholduna (6021)  

edari freskagarria  

USE edari alkoholgabea (6021)  

edari gasduna  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF edari karbonikoa  

gaseosa
limoi-edaria  
soda

BT1 edari alkoholgabea 
BT2 edaria  

edari hortzitua

USE edari alkoholduna (6021)  

edari karbonikoa  

USE edari gasduna (6021)

edaria
MT 6021 edariak eta azukreak
SN Erabili termino hau era 

guztietako edariei buruzko 
agirietarako. Gainerakoetan, 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

NT1 edari alkoholduna  
NT2 alkohola
NT2 aperitiboa  
NT2 ardoa

NT3 ardo alkoholeztatua
NT3 ardo aparduna  
NT3 ardo aromatizatua  
NT3 ardo barea  
NT3 ardo beltza
NT3 ardo botilatua
NT3 ardo gorria
NT3 ardo zuria  
NT3 kalitate oneneko ardoa  
NT3 lurraldeko ardoa  
NT3 mahaiko ardoa  
NT3 xanpaina  

NT2 garagardoa  
NT2 likorea
NT2 pattarra
NT2 sagardoa

NT1 edari alkoholgabea  
NT2 barazki-zukua  
NT2 edari gasduna
NT2 fruta-zukua  
NT2 ur minerala

RT edarien industria
RT kontsumorako esnea

edaria, limoi-·—

USE edari gasduna (6021)

edarien industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF garagardo-destilategia  

destilategia  
ardoaren industria  
malta-lantegia  

BT1 janarien industria  
RT destilazioa  
RT edaria  

edateko esnea  

USE kontsumorako esnea (6016)

edateko ura  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

RT ur-kontsumoa

EDB

USE Ekonomia eta Diru Batasuna 
(1016)

EDB politiken koordinazioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Ekonomia eta Diru Batasuna 

BT2 Europar Batasuna  
NT1 alde anitzeko zaintza  
NT1 egonkortasun-ituna  
RT aurrekontu-politika  
RT konbergentzia ekonomikoa
RT politika ekonomikoa  
RT politika monetarioa  

EDBren bigarren aldia  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EDBren egutegia 

BT2 Ekonomia eta Diru Batasuna 
BT3 Europar Batasuna  

EDBren egutegia  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Ekonomia eta Diru Batasuna 

BT2 Europar Batasuna  
NT1 EDBren bigarren aldia  
NT1 EDBren hirugarren aldia  
NT1 EDBren lehen aldia  
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EDBren hirugarren aldia  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EDBren egutegia 

BT2 Ekonomia eta Diru Batasuna 
BT3 Europar Batasuna  

EDBren lehen aldia  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EDBren egutegia 

BT2 Ekonomia eta Diru Batasuna 
BT3 Europar Batasuna  

edertasun-produktua  

USE produktu kosmetikoa (6811)  

EDF

USE Europako Diru Funtsa (2406) 

EDI

USE Europako Diru Institutua 
(1006)

EDS

USE Europako diru-sistema (2406) 

EDSko kanbio-tasen mekanismoa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 Europako diru-sistema  
NT1 kanbio-tasa zentrala  

NT2 gorabeheren tartea  
RT konbergentzia-irizpidea  

edukia, hezkuntzaren·—

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

edukiontzia  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 salgaien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  

edukitzailea, konpainia·—

USE holding-a (4006)

edukitzailea, zor-·—

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

edukitzaren araubidea, lurraren·—

USE ustiapen-araubidea (5616)  

edukitzea, armak·—

USE arma pertsonala (0431)

edulkoratzailea  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien gehigarria  
RT azukrea
RT janari ordezkoa  

edulkorazioa  
SN Muztioari azukrea gehitzea.  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 ardogintza

BT2 janarien teknologia  
RT ardoa

RT mahastizaintza
RT mahatsa

EE

USE Europako Erkidegoak (1016)

EE abokatu nagusia  

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

EE aduana-lurraldea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-zergen politika bateratua 

EE agente laguntzailea  

USE EE agentea (1006)  

EE agente zientifikoa  

USE EE agentea (1006)  

EE agentea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EE agente laguntzailea  
EE agente zientifikoa  
Europako Erkidegoen agentea  
EE toki-agentea  
EE aldi baterako agentea  

BT1 Europako funtzio publikoa  

EE Aholku Biltzarra, AKOB-·—

USE AKOB-EE Biltzar Parekatua 
(1016)

EE aholku-lantaldea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT EE nekazaritza-lantaldea  
RT Enplegu Lantaldea (EE)  

EE akordio baten behin-behineko 
aplikazioa  

USE EE behin-behineko akordioa 
(1016)

EE akordio baten negoziazioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Erkidegoaren akordio baten 

negoziazioa  
BT1 EE akordioa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT nazioarteko negoziazioa  

EE akordioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EEren eta hirugarren herrialdeen 

arteko hitzarmena  
BT1 Europar Batasunaren 

harremanak  
NT1 akordio mistoa
NT1 EE akordio baten negoziazioa  

NT1 EE behin-behineko akordioa  
NT1 EE elkartze-akordioa  

NT2 AKOB-EE hitzarmena  
NT3 Arushako Hitzarmena  
NT3 Lomeko Hitzarmena  

NT4 Lomeko I. Hitzarmena
NT4 Lomeko II. Hitzarmena 
NT4 Lomeko III. Hitzarmena 
NT4 Lomeko IV. Hitzarmena 
NT4 Stabex  
NT4 Sysmin  

NT3 Yaundeko Hitzarmena
NT2 Europako elkartze-akordioa  
NT2 Europako Esparru 

Ekonomikoa
NT1 EE lankidetza-akordioa  
NT1 EE merkataritzako akordioa  
RT EE kanpo-eskumenak  
RT finantza-protokoloa  

EE aldi baterako agentea  

USE EE agentea (1006)  

EE Aldizkari Ofiziala  

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221)  

EE antolakunde espezializatua  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

EE antolakunde instituzionala  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

EE antolakunde satelitea  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

EE Arartekoari erreklamazioa 
aurkeztea

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

EE Arartekoari errekurtsoa aurkeztea  

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

EE araugintza-lantaldea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT EE nekazaritza-lantaldea  

EE atxikitze-ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 EE Ituna  

EE aurrekontu orokorra  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren aurrekontua  
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EE aurrekontu-diziplina  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  
NT1 aurrekontu-egonkortzailea  
NT1 EE aurrekontu-erreserba  
NT1 finantza-aurreikuspenak  

NT2 finantza-aurreikuspenen 
berrazterketa  

NT2 finantza-aurreikuspenen 
moldaketa  

RT erakunde arteko akordioa  

EE aurrekontu-erreserba
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF mailegu-eragiketak bermatzeko 

funtsa
nekazaritzako erreserba  
NBBEF diru-erreserba  
larrialdietako laguntzetarako 
erreserba

BT1 EE aurrekontu-diziplina 
BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  
RT erreserbak  
RT inbertsioen bermea  
RT kontabilitateko erreserba  
RT kreditu-bermea  
RT nekazaritzako politika 

monetarioa

EE aurrekontu-gastua  

USE Erkidegoaren gastua (1021)  

EE aurrekontu-proiektua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren aurrekontu-

proiektua  
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  

EE aurrekontua  

USE Erkidegoaren aurrekontua 
(1021)

EE aurrekontuaren aurreproiektua 
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  
RT aurrekontuaren aurreproiektua  

EE aurrekontuaren finantzaketa  

USE Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa (1021)  

EE Auzitegiaren epaia  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF EE Justizia Auzitegiaren epaia  

EEJA epaia  
BT1 EE jurisprudentzia 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

EE baliabide propioak  

USE baliabide propioak (1021)

EE barne-lehiaketa  

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

EE Bat Egiteko Ituna  

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

EE batzorde mistoa  

USE EE lantalde mistoa (1006)  

EE Batzordea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EEB
Europako Erkidegoen Batzordea 
Europako Batzordea  

BT1 Erkidegoaren erakundea  
NT1 Batzordearen ordezkaritza  
NT1 Batzordeko lehendakaria  
NT1 Europako komisarioa  
RT betearazteko ahalmena  
RT EE irizpena  
RT EE proposamena  
RT ekimen-ahalmena  
RT kontrolatzeko ahalmena  

EE behin-behineko akordioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EE akordio baten behin-

behineko aplikazioa  
BT1 EE akordioa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

EE deuseztapen-errekurtsoa  
MT 1221 justizia
BT1 Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

EE Diru Funtsa  

USE Europako Diru Funtsa (2406) 

EE Diru Lantaldea  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 Europako diru-sistema  
RT EE lantaldea  

EE egintza  

USE Erkidegoaren egintza (1011)  

EE EGL  

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

EE egoera  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Erkidegoaren perspektiba  

Europako Erkidegoaren egoera  
BT1 Europar Batasunaren sendoketa 
NT1 Erkidegoaren altxorra  

EE egokitasun-marka  
SN Marka honek esan nahi du 

produktuak bat datozela arau 
harmonizatuekin, Europako 

homologazio teknikoekin edo 
Erkidegoaren zehaztapenekin.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF Erkidegoko egokitasun-marka  
BT1 normalizazioa 

BT2 arau teknikoak  

EE Ekonomia eta Gizarte Lantaldea  

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

EE Elkartze Kontseilua  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Elkartze Batzordea  

Lankidetza Kontseilua  
BT1 EE organo mistoa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT elkartze-akordioa  

EE elkartze-akordioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EE elkartzea  
BT1 EE akordioa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

NT1 AKOB-EE hitzarmena  
NT2 Arushako Hitzarmena  
NT2 Lomeko Hitzarmena  

NT3 Lomeko I. Hitzarmena
NT3 Lomeko II. Hitzarmena  
NT3 Lomeko III. Hitzarmena
NT3 Lomeko IV. Hitzarmena  
NT3 Stabex  
NT3 Sysmin  

NT2 Yaundeko Hitzarmena
NT1 Europako elkartze-akordioa  
NT1 Europako Esparru Ekonomikoa 
RT elkartze-akordioa  

EE elkartzea  

USE EE elkartze-akordioa (1016)  

EE epailea

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

EE erabakia  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Batzordearen erabakia  

Kontseiluaren erabakia  
BT1 Erkidegoaren erabakia 

BT2 Erkidegoaren egintza  

EE eragiketa-gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF esku hartzeko kreditua  

esku hartzeko gastua  
BT1 Erkidegoaren gastua  
NT1 EE ikerketa-gastua  
NT1 egitura-gastua  
NT1 nekazaritzako gastua  
RT eragiketa-gastua  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 134/592

EE erakunde arteko lankidetza  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE erakundeen arteko 
harremanak

BT2 erakundeen jardunbidea  
RT erakundeen lankidetza  

EE erakunde-eskumena  
SN Behar denean, Erkidegoko 

erakunde eskudunaren izena 
erantsiko zaio.  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erakundeen jardunbidea  
NT1 EE erakunde-oreka  

NT2 demokrazia-defizita  
NT1 EPren eskumenak

EE erakunde-oreka  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE erakunde-eskumena 
BT2 erakundeen jardunbidea  

NT1 demokrazia-defizita  
RT eskumen-banaketa  

EE erakundeen arteko harremanak 
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erakundeen jardunbidea  
NT1 EE erakunde arteko lankidetza  
NT1 erakunde arteko akordioa  
RT erakundeen arteko harremanak  

EE erantzukizunagatiko 
errekurtsoa  

SN Ez nahasi "Administrazioaren 
erantzukizunagatiko 
errekurtsoa" terminoarekin.  

MT 1221 justizia
BT1 Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

EE erregelamendua  
SN Termino hau kasuan kasuko 

erakundearen izenarekin batera 
erabili.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Batzordearen erregelamendua  

Kontseiluaren erregelamendua  
BT1 Erkidegoaren erregelamendua 

BT2 Erkidegoaren egintza  

EE Eskualde Funtsa  

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

EE eskualde mediterraneoa  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF arro mediterraneoa  

BT1 Europako eskualdea  
RT eskualdeen arteko desoreka  
RT Mediterraneoko hirugarren 

herrialdeak  
RT Mediterraneoko programa 

integratuak  
RT nekazaritza mediterraneoa  

EE eskumenak  

USE Erkidegoaren eskumenak 
(1011)

EE esparru-programa  

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

EE funtsa
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren finantza-tresna 

BT2 Erkidegoaren finantzaketa  
NT1 egitura-funtsa  

NT2 Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna  

NT2 Aurreatxikitzeko Egitura 
Tresna

NT2 Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa

NT2 Europako Gizarte Funtsa  
NT2 Kohesio Funtsa  
NT2 NBBEF-Orientazioa  

NT1 Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa  

NT2 NBBEF-Bermea
RT Erkidegoaren laguntza  
RT Europako Garapen Funtsa  
RT Lankidetza Monetariorako 

Europako Funtsa

EE funtzionamendu-aurrekontua  

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

EE funtzionamendu-gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF erakundeen administrazio-gastua 

EE funtzionamendu-aurrekontua 
Erkidegoko erakundeen 
aurrekontua  

BT1 Erkidegoaren gastua  
RT funtzionamendu-gastua  

EE gobernu arteko hitzarmena  
SN Estatu kideek EE Itunaren 

itzalpean edo euren nazioarteko 
eskumenak erabiliz egiten duten 
hitzarmena. Eskuarki, 
ekimenean bereizten da 
nazioarteko beste tresna 
batzuetatik. Izan ere, 
Kontseiluaren eta Batzordearen 
ekimenez egiten den hitzarmena 
da, eta estatu kide guztientzako 
zuzenbide erkidea sortzea izaten 
du xede nagusia.

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren barneko 

harremanak
BT2 Europar Batasunaren 

sendoketa
RT Erkidegoaren zuzenbidea  

EE Gobernuen arteko Biltzarra  
SN Estatu kideetako gobernuek, 

Batasunaren esparrutik eta 
erakunde-prozeduretatik kanpo, 
Itunak aldatu ahal izateko egiten 
duten negoziazioa.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF GAB  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

RT Europako Agiri Bakuna  
RT Europar Batasunaren Ituna  

EE gomendioa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren egintza  
NT1 AEEE gomendioa  
NT1 EEE gomendioa  

EE herrialdeak  

USE EB estatu kidea (7231)  

EE ikerketa-gastua
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren ikerketa-

aurrekontua  
BT1 EE eragiketa-gastua 

BT2 Erkidegoaren gastua  
RT Erkidegoaren ikerketa-politika  
RT ikerketa-aurrekontua  
RT ikerketa-programa  

EE irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Batzordearen irizpena  

Kontseiluaren irizpena  
BT1 Erkidegoaren irizpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  
NT1 EP irizpena

NT2 EP adostasun-irizpena  
RT EE Batzordea  

EE Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
SN Erabili termino espezifikoak.  
NT1 AEEE Ituna  
NT1 Bat Egiteko Ituna  
NT1 EE atxikitze-ituna  
NT1 EE Itunen berrikuspena  
NT1 EE protokoloa  
NT1 EEE Ituna
NT1 Europako Agiri Bakuna  
NT1 Europar Batasunaren Ituna  

NT2 Amsterdamgo Ituna
NT2 EB atxikitze-ituna  
NT2 Nizako Ituna  

NT1 IAEE Ituna  
RT zuzenbidearen iturriak  
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EE Ituna ez betetzea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

EE Ituna haustea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

EE Ituna urratzea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

EE Itunen berrikuspena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 EE Ituna  
RT akordioaren berrikuspena  

EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea  

MT 1221 justizia
UF judizio aurreko erabakiaren 

eskaera  
EE judizio aurreko 
interpretazioa  
EE judizio aurreko errekurtsoa  
judizio aurreko birbidalketa  

BT1 Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa

BT2 akzio judiziala  
RT judizio aurreko arazoa  
RT zuzenbidearen interpretazioa  

EE judizio aurreko errekurtsoa  

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

EE judizio aurreko interpretazioa  

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

EE jurisprudentzia  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoko jurisprudentzia  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea  
NT1 EE Auzitegiaren epaia  
RT EE Justizia Auzitegia  
RT jurisprudentzia

EE Justizia Auzitegia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Erkidegoaren jurisdikzioa  
EEJA
Europako Erkidegoen Justizia 
Auzitegia  
Europako Justizia Auzitegia

BT1 Erkidegoaren erakundea  
NT1 EE Justizia Auzitegiko kidea  
NT1 EE Lehen Auzialdiko Auzitegia 
RT EE jurisprudentzia  
RT EE Justizia Auzitegiaren 

irizpena  
RT Erkidegoaren zuzenbidea  

EE Justizia Auzitegian errekurtsoa 

aurkeztea

USE Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

EE Justizia Auzitegiaren epaia  

USE EE Auzitegiaren epaia (1011)  

EE Justizia Auzitegiaren irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren irizpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  
RT EE Justizia Auzitegia  

EE Justizia Auzitegiko idazkaria  

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

EE Justizia Auzitegiko kidea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EE abokatu nagusia  
EE epailea  
EE Justizia Auzitegiko idazkaria 

BT1 EE Justizia Auzitegia 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

EE kanpo-eskumenak
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoaren kanpo-eskumen 

juridikoa
BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  
RT akordio bati atxikitzea  
RT berresteko ahalmena  
RT EE akordioa  
RT Europar Batasunaren 

nazioarteko eginkizuna  
RT nazioarteko negoziazioa  

EE kanpo-harremanak  

USE Europar Batasunaren 
harremanak (1016)  

EE kanpo-lehiaketa  

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

EE Kontseilua, AKOB-·—

USE AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua (1016)  

EE Kontuen Auzitegia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Kontu Auzitegia  
BT1 Erkidegoaren erakundea  
NT1 EE Kontuen Auzitegiko kidea  
RT aurrekontuen kontrola  
RT Erkidegoaren aurrekontua  

EE Kontuen Auzitegiko kidea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE Kontuen Auzitegia 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

EE kudeaketa-lantaldea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT EE nekazaritza-lantaldea  

EE langileria  

USE Europako funtzionarioa (1006) 

EE Lankidetza Monetariorako Funtsa 

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

EE lankidetza-akordioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE akordioa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT lankidetza-akordioa  

EE lantalde iraunkorra  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

EE lantalde mistoa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EE batzorde mistoa  
BT1 EE lantaldea 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

EE lantalde parekatua  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

EE lantalde teknikoa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

EE lantalde zientifikoa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE lantaldea 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

EE lantaldea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Erkidegoaren antolakundea  
NT1 EE aholku-lantaldea  
NT1 EE araugintza-lantaldea  
NT1 EE kudeaketa-lantaldea  
NT1 EE lantalde iraunkorra  
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NT1 EE lantalde mistoa  
NT1 EE lantalde parekatua  
NT1 EE lantalde teknikoa  
NT1 EE lantalde zientifikoa  
RT EE Diru Lantaldea  
RT EE nekazaritza-lantaldea  
RT komitologia

EE lantaldeen prozedura  

USE komitologia (1011)  

EE Lehen Auzialdiko Auzitegia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Erkidegoetako Lehen 
Auzialdiko Auzitegia  

BT1 EE Justizia Auzitegia 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

EE merkataritzako akordioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE akordioa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT merkataritzako akordioa

EE nekazaritza-lantaldea  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzako kontsulta-

lantaldea
nekazaritzako aholku-lantaldea  
nekazaritza kudeatzeko lantaldea 
nekazaritza arautzeko lantaldea  

BT1 Merkatu Antolakunde Bateratua
BT2 nekazaritzako politika 

bateratua  
RT EE aholku-lantaldea  
RT EE araugintza-lantaldea  
RT EE kudeaketa-lantaldea  
RT EE lantaldea  

EE nekazaritza-prezioa  

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

EE Nekazaritzako Funtsa  

USE Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa 
(1021)

EE neurri iragankorrak  

USE EE trantsizio-aldia (1016)  

EE oposizio-lehiaketa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EE kanpo-lehiaketa  
EE barne-lehiaketa  
EE oposizioa

BT1 Europako funtzio publikoa  
RT administrazio-lehiaketa

EE oposizioa

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

EE organo mistoa  
SN Erkidegoaren akordioren baten 

esparruan sortutako organoa, 
Erkidegoaren eta hirugarren 
estatu baten edo gehiagoren 
ordezkariek osatua.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunaren 

harremanak  
NT1 AKOB-EE erakundea  

NT2 AKOB-EE batzorde 
parekatua

NT2 AKOB-EE Biltzar Parekatua 
NT2 AKOB-EE Enbaxadoreen 

Batzordea  
NT2 AKOB-EE Ministroen 

Kontseilua
NT1 EE Elkartze Kontseilua  
NT1 EESE erakunde erkidea  

NT2 EESE Batzorde Mistoa  
NT2 EESE Kontsulta Batzorde 

Mistoa  
NT2 EESE Parlamentu Batzorde 

Mistoa  
NT2 EESEko Kontseilua

EE proposamena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoaren proposamena  

proposamen aldatua  
gauzatzeko dagoen proposamena 

BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 
gertuera 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  
RT EE Batzordea  
RT Europako Parlamentua  

EE protokoloa  
SN Europako Erkidegoen pribilegio 

eta ukiezintasunei buruzko 
protokoloa. Kontseilu bakarra 
eta Batzorde bakarra eratzeko 
1965ean egin zen Itunaren 
eranskina da.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoaren pribilegioak  

pribilegio eta ukiezintasunen 
protokoloa

BT1 EE Ituna  

EE toki-agentea  

USE EE agentea (1006)  

EE trantsizio-aldia  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EE neurri iragankorrak  
BT1 Europar Batasunaren 

zabalkuntza

EE tratamendutik baztertzea  
SN Merkataritzako politika 

bateratuaren testuinguruan, 
Batzordeak estatu kideei 
baimena ematea Erkidegoaren 
arauak ez aplikatzeko.  

MT 2006 merkataritza-politika

UF Erkidegoaren tratamendutik 
kanporatzea

BT1 merkataritzako politika bateratua 

EE zuzenbide eratorria  

USE zuzenbide eratorria (1011)  

EE zuzentaraua  
SN Kasuan kasuko erakundearen 

izena erantsiko zaio.  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Batzordearen zuzentaraua  

Kontseiluaren zuzentaraua  
Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren zuzentaraua  

BT1 Erkidegoaren zuzentaraua 
BT2 Erkidegoaren egintza  

EE zuzentarauen transposizioa  

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

EEB

USE EE Batzordea (1006)  

EEB komisarioa  

USE Europako komisarioa (1006)  

EEE

USE Europako Erkidegoa (1016)

EEE gomendioa  
SN Termino hau kasuan kasuko 

erakundearen izenarekin batera 
erabiliko da.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Batzordearen gomendioa  

Kontseiluaren gomendioa  
BT1 EE gomendioa 

BT2 Erkidegoaren egintza  

EEE Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erromako Ituna  
BT1 EE Ituna  

EEE Kontseilua, AKOB-·—

USE AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua (1016)  

EEEH

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europako Herrialdeak (7206) 

EEJA

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

EEJA epaia

USE EE Auzitegiaren epaia (1011)  

EEk kirol-agerpenetan parte hartzea  

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

EEk kultur agerpenetan parte hartzea  

USE Erkidegoaren babesa (1016)  
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EEk nazioarteko bileretan parte 
hartzea

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

EEk nazioarteko erakundeetan 
ordezkaritza izatea  

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

EEko A kategoriako langileak  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europako funtzionarioa 
BT2 Europako funtzio publikoa  

EEko B kategoriako langileak  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europako funtzionarioa 
BT2 Europako funtzio publikoa  

EEko C kategoriako langileak  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europako funtzionarioa 
BT2 Europako funtzio publikoa  

EEko D kategoriako langileak  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europako funtzionarioa 
BT2 Europako funtzio publikoa  

EEko hizkuntza-langileak  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EEko LA kategoriako langileak 
BT1 Europako funtzionarioa 

BT2 Europako funtzio publikoa  

EEko LA kategoriako langileak  

USE EEko hizkuntza-langileak 
(1006)

EEP

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

EEren eta hirugarren herrialdeen 
arteko hitzarmena  

USE EE akordioa (1016)  

EEren historia  

USE Europako historia (0811)  

EESE

USE Europako Esparru 
Ekonomikoa (1016)

EESE Batzorde Mistoa  
MT 1016 Europaren eraikuntza

BT1 EESE erakunde erkidea 
BT2 EE organo mistoa 

BT3 Europar Batasunaren 
harremanak  

EESE erakunde erkidea  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE organo mistoa 

BT2 Europar Batasunaren 
harremanak  

NT1 EESE Batzorde Mistoa  
NT1 EESE Kontsulta Batzorde 

Mistoa  
NT1 EESE Parlamentu Batzorde 

Mistoa  
NT1 EESEko Kontseilua

EESE Kontsulta Batzorde Mistoa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EESE erakunde erkidea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

EESE Parlamentu Batzorde Mistoa 
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EESE erakunde erkidea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

EESEko Kontseilua  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EESE erakunde erkidea 

BT2 EE organo mistoa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

EF, Alemania·—

USE Alemania (7206)  

efektua, atmosferako berotegi-·—

USE berotegi-efektua (5216)  

EFICS

USE Basogintzako Informazio eta 
Komunikaziorako Europako 
Sistema (5636)  

efluente erradioaktiboa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF efluente erradioaktiboen isurketa 
BT1 hondakin erradioaktiboa 

BT2 hondakina
RT energia nuklearra  
RT gai erradioaktiboa  
RT istripu nuklearra  
RT kutsadura erradioaktiboa  
RT segurtasun nuklearra

efluente erradioaktiboen isurketa  

USE efluente erradioaktiboa (5216) 

efluentea, industria-·—

USE industria-hondakina (5216)  

EFSA

USE Elikagaien Segurtasuneko 
Europar Agintaritza (1006)  

EFTA

USE Europako Merkataritza 
Askeko Elkartea (7611)

EFTAko Estatuen Justizia Auzitegia  

USE EFTAko Justizia Auzitegia 
(7611)

EFTAko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Islandia
NT1 Liechtenstein  
NT1 Norvegia  
NT1 Suitza  
RT Europako Merkataritza Askeko 

Elkartea  

EFTAko Justizia Auzitegia  
MT 7611 Europako erakundeak
UF EFTAko Estatuen Justizia 

Auzitegia  
BT1 Europako Merkataritza Askeko 

Elkartea 
BT2 Europako erakundea  

EGAF

USE Europako Garapen Funtsa 
(0811)

EGEF  

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

EGEFen ekarpena  

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

EGEFen laguntza  

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

Egeo , Ipar ·—

USE Ipar Egeo [V4.2] (7211)  

Egeo , Hego ·—

USE Hego Egeo [V4.2] (7211)  

Egeo itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Mediterraneo itsasoa 

BT2 itsasoa
BT3 ingurune geofisikoa  

EGEOBI  

USE Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen 
Biltzarra (0421)  

egiaztapena, arau-haustearen·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  
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egiaztapena, ez-betetzearen·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

egiaztapena, kalitatearen·—

USE industri produktuen 
kalitatearen kontrola (6411)  

egiaztapena, piezen·—

USE ekoizpenaren kontrola (6411)  

egiaztapena, purutasunaren·—

USE industri produktuen 
kalitatearen kontrola (6411)  

egiaztapena, quorumaren·—

USE quoruma (0426)

EGIF

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

EGIFen ekarpena  

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

EGIFen laguntza  

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

egile-eskubideak  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF egilearen eskubide morala  
BT1 jabetza intelektuala  
NT1 parte hartzeko eskubidea  
RT datuen babesa  
RT ikus-entzunezkoen pirateria  
RT informazio-zuzenbidea  
RT jabetza literario eta artistikoa  
RT kopiagintza
RT kultur salbuespena
RT pirateria informatikoa

egilea, koaseguruaren·—

USE koasegurua (2431)

egilea, praktika-·—

USE prestakuntzako praktikak 
(4406)

egilearen eskubide morala  

USE egile-eskubideak (6416)

egilespena, kontratuaren·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

eginbeharrak, funtzionarioen·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

eginbeharrak, herritarren·—

USE herritarren betebeharrak 
(1236)

eginbide judiziala  
MT 1221 justizia
UF auzitegiko akzioa  
BT1 sumarioaren instrukzioa 

BT2 zigor-prozedura
BT3 prozedura judiziala  

eginbidea, aduanako·—

USE aduanako formalitatea (2011) 

eginbideak, aurretiazko·—

USE ikerketa judiziala (1221)  

egindako arropa  

USE jantzia (6841)  

egindako kaltearen konponketa  

USE kalte-ordaina (1211)  

egindako oinetakoak, neurrira·—

USE oinetakoen industria (6841)

egindako produktua, eskuz·—

USE eskulangintzako ekoizpena 
(6806)

eginkizun soziala  

USE gizarteko rola (2826)  

eginkizuna, lanbide-·—

USE eginkizunen deskripzioa 
(4421)

eginkizunak, Parlamentuaren·—

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

eginkizunen deskripzioa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF lanpostuaren deskripzioa  

lanbide-eginkizuna  
BT1 langileriaren administrazioa  
RT lanbide-kualifikazioa  

egintza juridiko dokumentatuen 
gaineko zerga  

USE erregistro-eskubideak 
(2446)

egintza juridikoa, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren egintza (1011)  

egintza, Administrazioaren arautze-·—

USE administrazio-erregelamendua 
(1206)

egintza, EE·—

USE Erkidegoaren egintza (1011)  

Egipto  
MT 7221 Afrika
BT1 Ipar Afrika  

egitatezko banantzea  

USE epai bidezko banantzea (2806) 

egitea, akordioa·—

USE akordio baten berrespena 
(0806)

egitea, ardoa·—

USE ardogintza (6036)  

egitea, enpresan praktikak·—

USE prestakuntzako praktikak 
(4406)

egitea, Erkidegoko erakundeen bat-·—

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

egitea, iruzur·—

USE iruzurra (1216)  

egitea, ituna·—

USE akordio baten berrespena 
(0806)

egitea, lanik ez·—

USE biztanleria ez-aktiboa (4411)  

egitea, Parlamentuan hitz·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

egitea, prezioek gora·—

USE prezioen igoera (2451)  

egitea, sozietateen bat-·—

USE enpresen bat-egitea (4006)  

egitearen aurkako errekurtsoa, 
Erkidegoaren ez-·—

USE ez-egitearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

egiteko animalia, lagun·—

USE etxe-animalia (5631)  

egiteko animalientzako janaria, 
lagun·—

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

egiteko askatasuna, hitz·—

USE adierazpen-askatasuna (1236) 

egiteko askatasuna, lan·—

USE lanerako eskubidea (1236)

egiteko askatasuna, zerbitzuak·—

USE zerbitzugintza askea (4406)  

egiteko autonomia, arauak·—

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

egiteko denbora, hitz·—

USE Parlamentuko eztabaida 
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(0426)

Egiteko Ituna, EE Bat·—

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

egiteko klausula, atzera·—

USE salbuespen-klausula (1016)  

egiteko kontratua, obrak·—

USE obra-kontratua (2006)  

egiteko prozedura, aurrekontua·—

USE aurrekontugintza (2441)  

egiten den Afrikako herrialdeak, 
portugesez hitz·—

USE Afrika lusofonoa (7221)

egiten den herrialdeak, gaztelaniaz 
hitz·—

USE talde linguistikoa (2821)

egiten den herrialdeak, ingelesez 
hitz·—

USE talde linguistikoa (2821)

egitura ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa
RT azpiegitura ekonomikoa  
RT ekonomia
RT sektore ekonomikoa  

egitura sozioekonomikoa  

USE baldintza sozioekonomikoa 
(2821)

egitura, arrantza-sektorearen·—

USE arrantza-egitura (5641)  

egitura, arrantzaren·—

USE arrantza-egitura (5641)  

egitura, banaketa-·—

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

egitura, biztanleriaren·—

USE biztanleriaren osaera (2816)  

egitura, jabetzaren·—

USE ustiapen-araubidea (5616)  

egitura, lanaren·—

USE enpleguaren egitura (4406)  

egitura, laneskuaren·—

USE laneskua (4411)

egitura, merkatuaren·—

USE merkatua (2006)  

egitura, metalezko·—

USE eraikuntza metalikoa (6831)  

egitura, nekazaritzako 
ekoizpenaren·—

USE nekazaritzako egitura (5611)  

egitura, salmenta-·—

USE merkaturatzea (2031)  

egitura, zelularen·—

USE zitologia (3606)  

egitura-doikuntza  
SN Politika ekonomikoko neurrien 

multzoa, herrialde bateko 
desoreka larriak zuzentzeko 
balio duena, alegia, munduko 
merkatuaren pare jartzeko 
herrialde horren egiturak, 
jarduteko mekanismoak eta 
prezio-sistema. Neurri horien 
helburua, epe luzerako, 
ekoizpenari eta inbertsioari 
buruzko erabakietan eragitea da. 

MT 1606 politika ekonomikoa
UF egituraren eraldaketa  
BT1 egitura-politika 

BT2 politika ekonomikoa  
RT erreforma ekonomikoa  
RT Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsa

egitura-funtsa  
SN Europako Batzordeak Europar 

Batasuneko ekonomia- eta 
gizarte-kohesioa sendotzeko 
erabiltzen dituen finantza-
tresnak.

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF egitura-funtsen erreforma  
BT1 EE funtsa 

BT2 Erkidegoaren finantza-tresna 
BT3 Erkidegoaren finantzaketa 

NT1 Arrantza Bideratzeko Finantza 
Tresna

NT1 Aurreatxikitzeko Egitura Tresna 
NT1 Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsa
NT1 Europako Gizarte Funtsa  
NT1 Kohesio Funtsa  
NT1 NBBEF-Orientazioa  
RT egitura-gastua  
RT egitura-politika  
RT ekonomia- eta gizarte-kohesioa  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT Erkidegoko laguntza-esparrua  
RT eskualde hautagarria  

egitura-funtsen erreforma  

USE egitura-funtsa (1021)

egitura-funtsen konturako gastua  

USE egitura-gastua (1021)  

egitura-gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF egitura-funtsen konturako gastua 

BT1 EE eragiketa-gastua 
BT2 Erkidegoaren gastua  

RT egitura-funtsa  

egitura-politika  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF politika sektoriala  
BT1 politika ekonomikoa  
NT1 azpiegitura ekonomikoa  
NT1 egitura-doikuntza  
RT arrantza-politika  
RT egitura-funtsa  
RT eskualde-politika  
RT inbertsio-politika  
RT industria-politika  
RT laguntza sektoriala  
RT Mediterraneoko programa 

integratuak  
RT nekazaritza-politika  
RT plangintza ekonomikoa  

egituraren eraldaketa  

USE egitura-doikuntza (1606)

egiturazko gorabeherak  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 ziklo ekonomikoa  

egiturazko langabezia  
SN Ekonomiaren egitura-aldaketak, 

aurrerapen teknologikoak eta 
industrien lekualdaketak 
eragiten duten langabezia.  

MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  

egituren erreforma, nekazaritzako·—

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

egituren modernizazioa, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa (5611)  

Egiunea, Egonkortasun eta 
Hazkunderako·—

USE egonkortasun-ituna (1016)  

EGL irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Ekonomia eta Gizarte 

Lantaldearen irizpena  
BT1 Erkidegoaren irizpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  

EGL, EE·—

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

egoera ekonomikoa  
SN Eskualde, herrialde edo 

herrialde-multzo baten 
ekonomiak une jakin batean 
duen egoera adierazteko 
erabiliko da.  

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
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BT1 baldintza ekonomikoa  
NT1 abagune ekonomikoa  

egoera monetarioa  

USE politika monetarioa (2411)  

egoera politikoa  
SN Eskualde, herrialde edo 

herrialde-multzo baten une jakin 
bateko politika adierazteko 
erabiliko da.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 politika  

egoera sozioekonomikoa  

USE baldintza sozioekonomikoa 
(2821)

egoera zibila  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  
NT1 erregistro zibila  
RT familia-egoera  

egoera, abeltzaintzaren·—

USE nekazaritzaren egoera (5606)  

egoera, alarma-·—

USE larrialdi-egoera (0431)  

egoera, alerta-·—

USE larrialdi-egoera (0431)  

egoera, energia-·—

USE energia-balantzea (6606)  

egoera, enpleguaren·—

USE lan-merkatua (4411)  

egoera, Europako Erkidegoaren·—

USE EE egoera (1016)  

egoera, ezkontza-·—

USE familia-egoera (2806)  

egoera, merkatuaren·—

USE merkatua (2006)  

egoera, munduko merkatuaren·—

USE nazioarteko merkatua (2006)  

egoera, negoziazioaren·—

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

egoera, setio-·—

USE salbuespen-egoera (0431)  

egoera, urgentzia-·—

USE larrialdi-egoera (0431)  

egoitza  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF bizilekua

lehen egoitza  

ohiko egoitza  
egoitza nagusia  

BT1 biztanleriaren banaketa 
geografikoa  

NT1 bigarren egoitza  
NT1 egoitza-mugikortasuna  
RT legezko helbidea  

egoitza geriatrikoa  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

egoitza juridikoa  

USE sozietatearen egoitza (4006)  

egoitza nagusia  

USE egoitza (2816)  

egoitza soziala  

USE sozietatearen egoitza (4006)  

egoitza, adinekoen·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

egoitza, enpresaren·—

USE sozietatearen egoitza (4006)  

egoitza, lehen·—

USE egoitza (2816)  

egoitza, ohiko·—

USE egoitza (2816)  

egoitza, unibertsitate-·—

USE ikasle-egoitza (3216)  

egoitza, zaharren·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

egoitza-baimena  

USE egoitza-eskubidea (1231)  

egoitza-debekua  

USE askatasun-murrizketa (1216)  

egoitza-eskubidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF egoitza-baimena  

geratzeko eskubidea  
atzerritarrak geratzea  
geratzeko baimena  
egoitza-lizentzia  
egoitza-txartela  

BT1 atzerritarrei buruzko zuzenbidea
BT2 nazioarteko zuzenbide 

pribatua  
RT atzerritar ikaslea  
RT Europako herritartasuna  
RT lan-baimena
RT langile migratzailea  
RT migrazio-politika  

egoitza-lizentzia  

USE egoitza-eskubidea (1231)  

egoitza-mugikortasuna  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 egoitza 

BT2 biztanleriaren banaketa 
geografikoa  

egoitza-txartela  

USE egoitza-eskubidea (1231)  

egoitzaren bortxaezintasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF bizilekua bortxatzea  
BT1 bizitza pribatuaren babesa 

BT2 norbanakoaren eskubidea  

egokitasun-agiria  

USE kalitate-marka (2031)  

egokitasun-akatsa  

USE produktu akastuna (2026)  

egokitasun-irizpidea  

USE hautagarritasun-irizpidea 
(1021)

egokitasun-marka, Erkidegoko·—

USE EE egokitasun-marka (6411)

egokitzapen hidroelektrikoa  

USE instalazio hidroelektrikoa 
(6621)

egokitzapena, bolumenaren·—

USE enbalatzeko egokitzapena 
(2031)

egokitzapena, lanbide-·—

USE lanbide-birmoldaketa (4406)

egokitzapena, masaren·—

USE enbalatzeko egokitzapena 
(2031)

egokitzea, lana gizakiari·—

USE ergonomia (4416)  

egonaldia, ospitaleko·—

USE ospitaleratzea (2841)  

egonkortasun ekonomikoa  

USE egonkortze ekonomikoa (1611) 

Egonkortasun eta Hazkunderako 
Egiunea

USE egonkortasun-ituna (1016)  

egonkortasun-ituna
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Egonkortasun eta Hazkunderako 

Egiunea
BT1 EDB politiken koordinazioa 

BT2 Ekonomia eta Diru Batasuna 
BT3 Europar Batasuna  

RT egonkortasun-programa  
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RT politika monetarioa  

egonkortasun-programa  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 aurrekontu-politika  
RT egonkortasun-ituna  
RT konbergentzia ekonomikoa

egonkortzailea

USE trinkogarria (6036)  

egonkortzailea, nekazaritzako·—

USE aurrekontu-egonkortzailea 
(1021)

egonkortzailea, nekazaritzako 
aurrekontu-·—

USE aurrekontu-egonkortzailea 
(1021)

egonkortze ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF egonkortasun ekonomikoa  
BT1 ziklo ekonomikoa  
RT errenta egonkortzea  
RT merkatuaren erregularizazioa  

egonkortzea, esportazio bidezko 
sarreren·—

USE Stabex (1016)

egonkortzea, kotizazioen·—

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

egonkortzea, merkatuaren·—

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

egonkortzeko sistema, esportazio 
bidezko sarrerak·—

USE Stabex (1016)

eguna, lanik gabeko·—

USE jaieguna (4416)  

eguna, mundu-·—

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

egunkaria  
MT 3221 dokumentazioa
UF berripapera  

astekaria  
BT1 agiria  
RT prentsa  

egunkaria, bilkuren·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

egur-ikatza  
MT 6836 zuraren industria
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

eguraldi gordina  

USE eguraldi txarra (5216)  

eguraldi txarra  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF izoztea  

hotz-bolada
hotz mina
eguraldi zakarra  
enbata
denboralea
eguraldi gordina  
ekaitza  

BT1 hondamendi naturala 
BT2 ingurumenaren degradazioa  

RT uzta galtzea

eguraldi zakarra  

USE eguraldi txarra (5216)  

egurra  
MT 6836 zuraren industria
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  
RT berokuntza

egutegia, lan-·—

USE jaieguna (4416)  

eguzki-aplikazioa  
MT 6626 energia biguna
BT1 eguzki-energia 

BT2 energia biguna  
RT akuikultura  
RT berokuntza

eguzki-arkitektura  
MT 6626 energia biguna
BT1 eguzki-energia 

BT2 energia biguna  
RT arkitektura

eguzki-energia  
MT 6626 energia biguna
UF eguzki-erradiazioa  
BT1 energia biguna  
NT1 eguzki-aplikazioa  
NT1 eguzki-arkitektura  
NT1 eguzki-kolektorea  
NT1 fotopila  

eguzki-erradiazioa  

USE eguzki-energia (6626)  

eguzki-kolektorea  
MT 6626 energia biguna
UF eguzki-panela  
BT1 eguzki-energia 

BT2 energia biguna  

eguzki-panela  

USE eguzki-kolektorea (6626)  

ehiza  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF tranpen bidezko ehiza  

BT1 kirola
BT2 aisia  

RT ehizari buruzko arauak  

ehiza, tranpen bidezko·—

USE ehiza (2826)  

ehiza-animalia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-ekoizpena  
RT ehiza-haragia  

ehiza-baimena  

USE ehizari buruzko arauak (5206) 

ehiza-denboraldia  

USE ehizari buruzko arauak (5206) 

ehiza-erreserba  

USE natur erreserba (5206)  

ehiza-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT ehiza-animalia  

ehiza-hegazkina  

USE borroka-hegazkina (0821)

ehiza-lizentzia

USE ehizari buruzko arauak (5206) 

ehizari buruzko arauak  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ehiza-lizentzia  

ehiza-denboraldia  
ehiza-baimena  
gebenlekua

BT1 faunaren babesa 
BT2 ingurumenaren babesa  

RT ehiza  

ehiztarien jarduna, talentu-·—

USE beste enpresa batetik langileak 
hartzea (4421)  

ehorzketa  

USE heriotza (2826)  

ehorztetxea

USE heriotza (2826)  

ehun sintetikoa  

USE ehunki sintetikoa (6841)

ehun-ekoizpena  

USE ehungintza (6841)  

ehun-zuntza  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF ehungintzarako haria  
BT1 ehungintzako produktua 

BT2 ehungintza
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RT ehungintzarako landarea  

ehundegia

USE ehungintzako makina (6841)  

ehunekoa  

USE alokairuz besteko errenta 
(4421)

ehunekoa, boto-·—

USE botoen banaketa (0416)  

ehunekoa, Erkidegoak 
finantzatutako·—

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

ehungailua

USE ehungintzako makina (6841)  

ehungintza  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF brodatua

joskintza  
irundegia
ehun-ekoizpena  
oihala

NT1 bilbatu gabeko ehunkia  
NT1 ehungintzako makina  
NT1 ehungintzako produktua  

NT2 ehun-zuntza
NT2 ehunki naturala  
NT2 ehunki sintetikoa  

NT1 jantzigintza
NT2 jantzia

NT1 mertzeria  
NT1 puntuzko gaiak  
NT1 tapizeria  
RT artilea  
RT ehungintzarako landarea  
RT Hainbat Zuntz Motari buruzko 

Akordioa
RT zeta  

ehungintzako gaia  

USE ehungintzako produktua 
(6841)

ehungintzako makina  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF josteko makina  

ehundegia
ehungailua

BT1 ehungintza

ehungintzako produktua  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF ehungintzako gaia  

tapizatzeko oihala  
BT1 ehungintza
NT1 ehun-zuntza
NT1 ehunki naturala  
NT1 ehunki sintetikoa  

ehungintzarako haria  

USE ehun-zuntza (6841)  

ehungintzarako landarea  
MT 6006 landare-produktuak
UF zuntz-landarea  
NT1 jutea  
NT1 kalamua
NT1 kapoka
NT1 kotoia
NT1 lihoa
NT1 sisala  
RT ehun-zuntza
RT ehungintza
RT laborantza industriala  

ehungintzarako lihoa  

USE lihoa (6006)

ehunki naturala  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
BT1 ehungintzako produktua 

BT2 ehungintza
RT artilea  
RT kotoia
RT lihoa
RT zeta  

ehunki sintetikoa  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF zuntz akrilikoa  

zuntz artifiziala  
zuntz kimikoa
zuntz sintetikoa  
nylona  
poliamida
rayona  
ehun sintetikoa  

BT1 ehungintzako produktua 
BT2 ehungintza

EIA

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

EIB

USE Europako Inbertsio Bankua 
(1006)

EIB mailegua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren mailegua 

BT2 Erkidegoaren finantza-tresna 
BT3 Erkidegoaren finantzaketa 

RT Europako hazkunderako 
ekimena  

RT Europako Inbertsio Bankua  

EIEko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Armenia
NT1 Azerbaijan  
NT1 Bielorrusia  
NT1 Errusia

NT1 Georgia
NT1 Kazakhstan  
NT1 Kirgizistan  
NT1 Moldavia  
NT1 Tadjikistan  
NT1 Turkmenistan
NT1 Ukraina
NT1 Uzbekistan  
RT Estatu Independenteen 

Erkidegoa  

EIET

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

EIF

USE Europako Inbertsio Funtsa 
(1006)

Eire

USE Irlanda (7206)  

ekaitza

USE eguraldi txarra (5216)  

ekarpena, EGEFen·—

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

ekarpena, EGIFen·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

ekarpena, Europako Gizarte 
Funtsaren·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

ekarpena, finantza-·—

USE estatu kideen ekarpena (1021) 

ekarpena, Kohesio Funtsaren·—

USE Kohesio Funtsa (1021)

ekarpena, NBBEF Bermearen·—

USE NBBEF-Bermea (1021)

ekarpena, NBBEF Orientazioaren·—

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

Eki-erdialdeko Suedia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Östra Mellansverige  
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Örebro [V4.2]  
NT1 Östergötland [V4.2]  
NT1 Södermanland [V4.2]  
NT1 Uppsala [V4.2]  
NT1 Västmanland [V4.2]  

Ekialde Erdikoa  

USE Ekialde Hurbila eta Erdikoa 
(7226)
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Ekialde Hurbila  

USE Ekialde Hurbila eta Erdikoa 
(7226)

Ekialde Hurbila eta Erdikoa  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Mendebaldeko Asia  

Ekialde Erdikoa  
Ekialde Hurbila  

NT1 Afganistan
NT1 Golkoko herrialdea

NT2 Arabiar Emirerri Batuak  
NT2 Bahrain  
NT2 Irak
NT2 Iran
NT2 Kuwait
NT2 Oman  
NT2 Qatar
NT2 Saudi Arabia

NT1 Israel
NT1 Mashrek  

NT2 Jordania  
NT2 Libano  
NT2 Siria  

NT1 Palestinako lurralde autonomoak 
NT1 Tawal  
NT1 Yemen

NT2 Yemengo HED ohia  

Ekialde Hurbileko Palestinar 
Errefuxiatuentzako Sorospen eta 
Herri Lanetarako Nazio Batuen 
Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNRWA  
BT1 Nazio Batuen sistema  

Ekialde Urruna  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Ekialdeko Asia  

Ekialde Urruneko herrialdea  
NT1 Hego Korea
NT1 Hong Kong
NT1 Ipar Korea
NT1 Japonia
NT1 Macau  
NT1 Taiwan  
NT1 Txina  

Ekialde Urruneko herrialdea  

USE Ekialde Urruna (7226)

ekialdea, Finlandiako·—

USE Ekialdeko Finlandia (7211)  

Ekialdearen eta Mendebaldearen 
arteko harremanak  

SN Bi blokeen arteko 
harremanetarako erabiliko da. 
Baliteke termino hau agertzea, 
oraindik ere, Ekialdeko blokean 
egon ziren herrialdeen eta 
Mendebaldeko herrialdeen 
arteko gaurko harremanei 

buruzko testuetan.
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
RT bakezko bizikidetza  
RT bloke-politika  
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko merkataritza  
RT Esportazioen gaineko Alde 

Anitzeko Kontrolerako 
Koordinazio Batzordea  

Ekialdearen eta Mendebaldearen 
arteko merkataritza  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 nazioarteko merkataritza  
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko harremanak  

Ekialdeko Afrika  
MT 7221 Afrika
NT1 Afrikako Adarra  

NT2 Djibuti
NT2 Eritrea  
NT2 Etiopia
NT2 Somalia  

NT1 Burundi
NT1 Kenia
NT1 Ruanda
NT1 Sudan
NT1 Tanzania
NT1 Uganda

Ekialdeko Afrikako Ekonomia 
Erkidegoa

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF CEAE
BT1 Afrikako erakundea  

Ekialdeko Afrikako erakundea  

USE Afrikako erakundea (7616)

Ekialdeko Afrikako Erkidegoa  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF CAO
BT1 Afrikako erakundea  

Ekialdeko Alemania  

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

Ekialdeko Alemania ohia  

USE AED ohia (7211)

Ekialdeko Alemanien arteko 
harremanak, Mendebaldeko eta·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

Ekialdeko Asia  

USE Ekialde Urruna (7226)

ekialdeko Asia, Hego-·—

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

ekialdeko Asiako herrialdea, Hego-·—

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

Ekialdeko blokea  

USE Ekialdeko herrialdeak (7236)  

ekialdeko Elkartea, Asiako Hego-·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

ekialdeko Eslovenia , Hego-·—

USE Hego-ekialdeko Eslovenia 
[V4.2] (7211)

ekialdeko Estonia , Ipar-·—

USE Ipar-ekialdeko Estonia [V4.2] 
(7211)

Ekialdeko Europa  

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa (7206)  

Ekialdeko Finlandia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Finlandiako ekialdea  
BT1 Finlandiako eskualdeak  

Ekialdeko Flandesko probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Flandesko eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Ekialdeko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
UF Ekialdeko blokea  
BT1 herrialde sozialista ohiak  
NT1 Alemaniako Errepublika 

Demokratikoa
NT1 SESB  
NT1 Txekoslovakia  

Ekialdeko Malaysia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Labuan  

Malaysia borneotarra  
Sabah
Sarawak

BT1 Malaysia 
BT2 ASEANgo herrialdeak

Ekialdeko Mazedonia-Trazia [V4.2] 
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Mazedonia

BT2 Greziako eskualdeak  

Ekialdeko Midlands  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 
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ekialdeko Nazioen Elkartea, Asiako 
Hego-·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Ekialdeko Timor
SN Timor uhartearen ekialdea, 

2002ko maiatzaren 20an 
independentzia aldarrikatu 
zuena, 1975etik indarrez 
Indonesiari atxikita egon 
ondoren.

MT 7226 Asia-Ozeania
UF Ekialdeko Timorreko 

Errepublika Demokratikoa  
Timor portugaldarra  

BT1 Asiako Hego-ekialdea

Ekialdeko Timorreko Errepublika 
Demokratikoa  

USE Ekialdeko Timor (7226)  

ekilore-hazia  

USE ekilorea (6006)  

ekilore-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 landare-olioa 

BT2 landare-koipea 
BT3 koipekia

RT ekilorea  

ekilorea
MT 6006 landare-produktuak
UF ekilore-hazia  
BT1 olio-landarea  
RT ekilore-olioa  

ekimen-ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
UF ekimen-eskubidea  
BT1 botere politikoa  
RT EE Batzordea  
RT Europar Batasuneko Kontseilua 
RT legegintzako ekimena  

ekimen-eskubidea  

USE ekimen-ahalmena (0406)

Ekimena, Defentsa Estrategikorako·—

USE defentsa estrategikoa (0821)

ekimena, herri-·—

USE eskaera (0421)  

ekintza bateratua  
SN Kontseiluak hala erabakita 

gobernuek elkarrekin egiten 
dituzten lankidetza-
ekintzetarako erabiliko da. Ez 
nahasi "Erkidegoaren akzioa" 
terminoarekin.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EB gobernu arteko lankidetza 

BT2 Europako batasun politikoa 

BT3 Europar Batasuna  

ekintza integratuko eremua  

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

ekintza, ententeen aurkako·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

ekintza, ikerketa-·—

USE ikerketa-programa (6416)

ekintza, lehentasunezko·—

USE lehentasun ekonomikoa (1606) 

ekintza, monopolioaren aurkako·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

ekintza-plana  

USE jarduteko programa (4021)  

ekintza-plana, kontsumitzaileen 
aldeko·—

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

ekintza-programa  

USE jarduteko programa (4021)  

ekipamendu aeronautikoa  

USE hegazkina (4826)  

ekipamendu didaktikoa  

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

ekipamendu elektrikoa  

USE material elektrikoa (6826)  

ekipamendu elektromekanikoa  

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

ekipamendu elektronikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
BT1 industria elektronikoa  
RT elektronika  
RT informazioaren tratamendua  
RT komunikazioaren industria  

ekipamendu hidraulikoa  

USE makina hidraulikoa (6821)

ekipamendu industriala  

USE industria-ekipamendua (6806) 

ekipamendu informatikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF informatikako osagai fisikoa  

hardware-a  
informatikako materiala  
informatikako euskarri fisikoa  

BT1 informatikaren industria  
NT1 handitze-txartela  
NT1 ordenagailua

NT2 mikroordenagailua
NT1 unitate periferikoa  

NT2 disko-irakurgailua
NT2 eskanerra
NT2 inprimagailua  
NT2 pantaila

ekipamendu kolektiboa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
NT1 aparkalekua  
NT1 autobus-geltokia
NT1 eraikin publikoa  
NT1 gizarte- eta kultura-ekipamendua 
NT1 hilerria  

NT2 hilerri militarra [V4.2]  
RT gizarte-ekipamendua  

ekipamendu mekanikoa  

USE material mekanikoa (6821)  

ekipamendu militarra  

USE armamentua (0821)  

ekipamendu presurizatua  

USE presio-ekipamendua (6821)

ekipamendu terapeutikoa  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

ekipamendu termikoa  
MT 6821 industria mekanikoa
UF material termikoa  
NT1 bero-ponpa
NT1 galdara  
NT1 gas-aparatua
NT1 hotz-instalazioa  
NT1 labea

ekipamendu-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  

ekipamendu-ondasuna  
SN Ekoizteko erabiltzen diren 

ondasunak, gutxienez urtebete 
irauten badute: makinak, 
lantegiak, merkataritzako 
eraikinak etab. Ez nahasi 
"ekoizpen-ondasuna" 
terminoarekin.  

MT 2026 kontsumoa
BT1 ondasun eta zerbitzuak  

ekipamendua, babes pertsonaleko·—

USE babes-ekipamendua (4416)

ekipamendua, ikerketa-·—

USE aparatu zientifikoa (6821)  
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ekipamendua, kirol-·—

USE kirol-instalazioa (2826)  

ekipamendua, obretarako·—

USE eraikuntzako materiala (6831) 

ekipamendua, telefono-·—

USE telefonoa (3226)  

ekipamendua, turismo-·—

USE turismo-azpiegitura (2826)

ekipo elektromekanikoa  

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

ekiteko eskubidea, akzio judizialari·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

eko herrialdeak, Commonwealth-·—

USE Commonwealth (7621)  

eko Ituna, Maastricht-·—

USE Europar Batasunaren Ituna 
(1011)

eko Konferentzia, Belgrad-·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

ekobalantzea  

USE ingurumen-eragina (5206)

ekoindustria  

USE teknologia garbia (6411)  

ekoizgarritasuna  

USE produktibitatea (4026)

ekoizkorra, kapital·—

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

ekoizlea, zinema-·—

USE arte-lanbidea (2831)  

ekoizlearentzako xede-prezioa  

USE jomuga-prezioa (2451)  

ekoizleen arteko akordioa  

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

ekoizleen arteko ententea  

USE ententea (4031)  

ekoizleen elkartea  

USE nekazaritzako ekoizleen 
elkartea (5611)  

ekoizleen erakundea  

USE nekazaritzako ekoizleen 
elkartea (5611)  

ekoizleen erantzukidetasuna  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF erantzukidetasunaren ziozko 

ordainarazpena  
BT1 nekazaritzako ekoizpena 

arautzea  
RT azukrea
RT esnea  
RT koltza  
RT NPBren erreforma  
RT zereala  

ekoizleentzako laguntza  

USE ekoizpenerako laguntza (1606) 

ekoizmena  

USE ekoizteko ahalmena (6406)  

ekoizmena, gehiegizko·—

USE ekoizteko ahalmena (6406)  

ekoizpen defizitarioa  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizteko ahalmena 

BT2 ekoizpen-politika  

ekoizpen elektromekanikoa  

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

ekoizpen energetikoa  

USE energia-ekoizpena (6606)  

ekoizpen kimikoa  

USE industria kimikoa (6811)

ekoizpen-araua  
SN Soldata jakin bat jaso ahal 

izateko langileak lortu behar 
duen errendimendua. Ez nahasi 
"lan-araua" terminoarekin.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

BT1 araua
BT2 normalizazioa 

BT3 arau teknikoak  
RT ekoizpen-politika  
RT etekinaren araberako alokairua  
RT lanaren produktibitatea  

ekoizpen-bidea  

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

ekoizpen-estatistika  
MT 6406 ekoizpena
UF ekoizpen-indizea  
BT1 ekoizpena  
RT estatistika  
RT industria-estatistika  

ekoizpen-faktorea  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpen-helburua  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpenaren plangintza 

BT2 ekoizpen-politika  

ekoizpen-indizea  

USE ekoizpen-estatistika (6406)

ekoizpen-kontua  

USE kontua (4026)

ekoizpen-kooperatiba  

USE kooperatiba (4016)  

ekoizpen-kooperatiba, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

ekoizpen-kopurua  

USE ekoizpena (6406)

ekoizpen-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT ekoizpena  
RT eskalako ekonomia  
RT kostu-prezioa  

ekoizpen-kuota  
MT 6406 ekoizpena
UF ekoizpenaren mugaketa  

ekoizpena gutxitzea  
ekoizpenaren murrizketa  

BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpen-maila  

USE ekoizpena (6406)

ekoizpen-modua  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  
RT araubide ekonomikoa  

ekoizpen-ondasuna  
SN Beste ondasun batzuk ekoizteko 

erabiltzen diren ondasunak; 
adibidez, makina-erremintak. Ez 
nahasi "ekipamendu-ondasuna" 
terminoarekin.  

MT 2026 kontsumoa
UF inbertsio-ondasuna  

kapital finkoa  
kapital ekoizkorra  
ekoizpen-bidea  

BT1 ondasun eta zerbitzuak  

ekoizpen-politika  
MT 6406 ekoizpena
UF ekoizpenaren kudeaketa  

ekoizpenaren orientazioa  
ekoizpenaren berregituraketa  

NT1 ekoizpen-faktorea  
NT1 ekoizpen-kuota  
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NT1 ekoizpen-modua  
NT1 ekoizpen-teknika  
NT1 ekoizpenaren antolaketa  

NT2 azpikontratazioa  
NT3 kanpoko azpikontratazioa  

NT2 etengabeko ekoizpena  
NT2 kate-ekoizpena  
NT2 manipulazioa
NT2 mantentzea  
NT2 masako ekoizpena

NT1 ekoizpenaren banaketa  
NT1 ekoizpenaren dibertsifikazioa  
NT1 ekoizpenaren espezializazioa  
NT1 ekoizpenaren hazkundea  
NT1 ekoizpenaren hobekuntza  
NT1 ekoizpenaren plangintza  

NT2 ekoizpen-helburua  
NT1 ekoizteko ahalmena  

NT2 ekoizpen defizitarioa  
NT2 ekoizpen-soberakina  
NT2 eskalako ekonomia  
NT2 gehiegizko ekoizpena  

RT ekoizpen-araua  
RT ekoizpenerako laguntza  
RT enpresaren politika  
RT ikerketa-politika  
RT industria-ekonomia  
RT politika ekonomikoa  
RT produktibitatea

ekoizpen-soberakina  
MT 6406 ekoizpena
UF soberako ekoizpena  
BT1 ekoizteko ahalmena 

BT2 ekoizpen-politika  
RT nekazaritzako soberakina  
RT soberako stock-a  

ekoizpen-teknika  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
UF ekoizpen-maila  

ekoizpen-kopurua  
NT1 ekoizpen-estatistika  
NT1 Erkidegoko ekoizpena  

NT2 Erkidegoko stock-a  
NT1 munduko ekoizpena  

NT2 munduko stock-a
NT1 nazio-ekoizpena  
NT1 soberako stock-a  
RT ekoizpen-kostua  
RT nekazaritzako ekoizpena  

ekoizpena gutxitzea  

USE ekoizpen-kuota (6406)  

ekoizpena, arrantza-·—

USE arrantza-produktua (5641)  

ekoizpena, barazki freskoen·—

USE barazkigintza (5631)  

ekoizpena, barne-·—

USE nazio-ekoizpena (6406)  

ekoizpena, bazka-·—

USE bazka-landareen laborantza 
(5631)

ekoizpena, ehun-·—

USE ehungintza (6841)  

ekoizpena, erlazioa kapitala/·—

USE produktibitatea (4026)

ekoizpena, farmazia-·—

USE farmazia-industria (2841)  

ekoizpena, fruta-·—

USE frutagintza (5631)  

ekoizpena, gai plastikoen·—

USE gai plastikoen industria (6811) 

ekoizpena, kautxu-·—

USE kautxuaren industria (6811)

ekoizpena, koloragarrien·—

USE koloragarrien industria (6811) 

ekoizpena, larru-·—

USE larruaren industria (6841)  

ekoizpena, lore-·—

USE loregintza (5631)  

ekoizpena, mahats-·—

USE mahastizaintza (5631)  

ekoizpena, nekazaritza eta 
abeltzaintzako·—

USE nekazaritzako ekoizpena 
(5616)

ekoizpena, norberaren 
kontsumorako·—

USE norberaren kontsumorako 
laborantza (5631)  

ekoizpena, oliba-·—

USE oleikultura (5631)  

ekoizpena, ongarri-·—

USE ongarrien industria (6811)  

ekoizpena, ordezko nekazaritza-·—

USE nekazaritzako ordezko 
ekoizpena (5611)

ekoizpena, ortuarien·—

USE barazkigintza (5631)  

ekoizpena, soberako·—

USE ekoizpen-soberakina (6406)  

ekoizpena, zereal-·—

USE zereal-laborantza (5631)  

ekoizpenaren antolaketa  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  
NT1 azpikontratazioa  

NT2 kanpoko azpikontratazioa  
NT1 etengabeko ekoizpena  
NT1 kate-ekoizpena  
NT1 manipulazioa
NT1 mantentzea  
NT1 masako ekoizpena
RT espezializaziorako akordioa  
RT lanaren azterketa  

ekoizpenaren arauketa, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ekoizpena 
arautzea (5611)  

ekoizpenaren banaketa  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpenaren berregituraketa  

USE ekoizpen-politika (6406)

ekoizpenaren birmoldaketa  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF produkzioaren birmoldaketa  
BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 
NT1 abeltzaintzaren birmoldaketa  
NT1 abereak borondatez hiltzeagatiko 

prima
NT1 barazkigintzaren birmoldaketa
NT1 erauzketagatiko prima  
NT1 esnea/okela birmoldaketa  
RT birmoldaketarako laguntza  
RT kokatzeko sorospena
RT merkatuaren erregularizazioa  
RT NBBEF-Orientazioa  
RT nekazaritzaren erreforma  

ekoizpenaren dibertsifikazioa  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpenaren egitura, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako egitura (5611)  

ekoizpenaren espezializazioa  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  
RT merkataritzako trukeen 

espezializazioa  

ekoizpenaren garapena  

USE ekoizpenaren hazkundea 
(6406)
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ekoizpenaren gehikuntza  

USE ekoizpenaren hazkundea 
(6406)

ekoizpenaren hazkundea  
MT 6406 ekoizpena
UF ekoizpenaren gehikuntza  

ekoizpenaren garapena  
BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpenaren hobekuntza  
MT 6406 ekoizpena
UF kalitate-helburua  
BT1 ekoizpen-politika  

ekoizpenaren kokapena  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT banaketa geografikoa
RT lurren erabilera  

ekoizpenaren kontrola  
SN Ekoizpen-prozesuaren nondik 

norakoa arautzen du, lana 
egiteko behar den denbora eta 
erabiltzen diren baliabideak 
kontuan hartuta.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF piezen egiaztapena  
BT1 fabrikazio industriala  

ekoizpenaren kudeaketa  

USE ekoizpen-politika (6406)

ekoizpenaren mugaketa  

USE ekoizpen-kuota (6406)  

ekoizpenaren murrizketa  

USE ekoizpen-kuota (6406)  

ekoizpenaren orientazioa  

USE ekoizpen-politika (6406)

ekoizpenaren plangintza  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpen-politika  
NT1 ekoizpen-helburua  
RT industria-plangintza
RT plangintza ekonomikoa  

ekoizpeneko batez besteko prezioa  

USE ekoizpeneko prezioa (2451)  

ekoizpeneko prezioa  
MT 2451 prezioak
UF ekoizpeneko batez besteko 

prezioa  
BT1 merkatuko prezioa  

ekoizpenerako itzulketa  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 

ekoizpenerako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF ekoizleentzako laguntza  
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT ekoizpen-politika  

ekoizpenerako prima  

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

ekoizteko ahalmena  
MT 6406 ekoizpena
UF ekoizmena  

gehiegizko ekoizmena  
BT1 ekoizpen-politika  
NT1 ekoizpen defizitarioa  
NT1 ekoizpen-soberakina  
NT1 eskalako ekonomia  
NT1 gehiegizko ekoizpena  

ekologia
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF ingurumenaren zientzia  
BT1 biologia-zientziak  
RT ekosistema  
RT ingurumen-politika
RT ingurumenari buruzko ikerketa  
RT klima  
RT oreka ekologikoa  

ekologiko sentikorra, eremu·—

USE alde sentikorra (5216)  

ekologikoa, balantze·—

USE ingurumen-eragina (5206)

ekologikoa, enpresaren 
erantzukizun·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

ekologikoa, fiskalitate·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

ekologikoa, garapen·—

USE garapen iraunkorra (1606)

ekologikoa, industria·—

USE teknologia garbia (6411)  

ekologikoa, ordainarazpen·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

ekologikoa, produktu·—

USE produktu biologikoa (6026)  

ekologikoengatiko erantzukizuna, 
kalte·—

USE ingurumenari egindako 
kalteengatiko erantzukizuna 
(5206)

ekologismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  

RT alderdi ekologista  
RT mugimendu ekologista

ekonomatua  

USE kontsumo-kooperatiba (2036) 

ekonometria  
SN Teoria Ekonomikoak, 

Estatistikak eta Matematikak bat 
egitea arazo ekonomikoen 
azterketan. Ulertu eta aztertzeko 
eta konponbideak bilatzeko, 
arazoak ereduetan laburbiltzen 
dira.

MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa
NT1 eredu ekonomikoa  
RT ekonomia-zientzia

ekonometrikoa, eredu·—

USE eredu ekonomikoa (1631)

ekonomia  
MT 1621 egitura ekonomikoa
NT1 ekonomia kolektiboa
NT1 ekonomia postindustriala  
NT1 ekonomia publikoa  
NT1 eskualde-ekonomia  
NT1 etxeko ekonomia  
NT1 ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
NT1 ezkutuko ekonomia  
NT1 gerrako ekonomia  
NT1 gizarte-ekonomia  
NT1 industria-ekonomia  
NT1 iraupeneko ekonomia  
NT1 nazio-ekonomia  
NT1 nazioarteko ekonomia  
RT egitura ekonomikoa  
RT ekonomia-zientzia
RT enpresaren ekonomia  
RT garraioaren ekonomia  
RT hiriko ekonomia  
RT ingurumenaren ekonomia  
RT makroekonomia
RT mikroekonomia
RT nekazaritzako ekonomia  

ekonomia , ezagutzaren ·—

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

Ekonomia Batasuna, Beneluxeko·—

USE Benelux (7611)  

Ekonomia Batasuna, Mendebaldeko 
Afrikako Aduana eta·—

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

Ekonomia Batasunerako Kontseilua, 
Arabiarren·—

USE Arabiar Merkatu Bateratua 
(7616)
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Ekonomia Batzordea, Afrikarako 
Nazio Batuen·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Ekonomia Batzordea, Europarako·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Ekonomia Batzordea, Latinoamerika 
eta Kariberako Nazio Batuen·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Ekonomia Batzordea, Mendebaldeko 
Afrikarako Nazio Batuen·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

ekonomia beltza  

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

ekonomia berrabiaraztea  

USE berrindartze ekonomikoa 
(1606)

ekonomia digitala  

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

ekonomia elektronikoa  

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

Ekonomia Erkidegoa, Europako·—

USE Europako Erkidegoa (1016)

Ekonomia eta Diru Batasuna  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Werner Txostena  

Werner Plana  
EDB

BT1 Europar Batasuna  
NT1 EDB politiken koordinazioa  

NT2 alde anitzeko zaintza  
NT2 egonkortasun-ituna  

NT1 EDBren egutegia  
NT2 EDBren bigarren aldia  
NT2 EDBren hirugarren aldia  
NT2 EDBren lehen aldia  

NT1 kanbio-politika bakarra  
NT1 politika monetario bakarra  
RT diru-batasuna
RT eurogunea
RT Europako diru-sistema  
RT lankidetza monetarioa  

Ekonomia eta Diru Batasuneko 
herrialdeak, Mendebaldeko 
Afrikako·—

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

Ekonomia eta Diru Erkidegoa, 
Erdialdeko Afrikako·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Ekonomia eta Finantza Kontseilua, 
Europar Batasuneko·—

USE ECOFIN (1006)

Ekonomia eta Gizarte Batzordea, Asia 
eta Pazifikorako Nazio Batuen·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Ekonomia eta Gizarte Kontseilua, 
NBE·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Ekonomia eta Gizarte Lantaldea, 
EE·—

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

Ekonomia eta Gizarte Lantaldearen 
irizpena  

USE EGL irizpena (1011)  

ekonomia geldikorra  

USE geraldi ekonomikoa (1611)

ekonomia gidatua  
SN Estatuak esku hartu arren 

plangintza zentralizatu gabe 
daukan ekonomia izendatzeko 
erabiltzen da.  

MT 1621 egitura ekonomikoa
UF dirigismoa
BT1 araubide ekonomikoa  
RT plangintza ekonomikoa  

ekonomia informala  

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

Ekonomia Intereseko Europako 
Taldea  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF EIET  

ekonomia-intereseko Europako 
elkartea  
Ekonomia Intereseko Europako 
Taldearen Harremanetarako 
Batzordea  
ekonomia-intereseko europar 
taldea  

BT1 ekonomia-intereseko taldea 
BT2 sozietatea  

Ekonomia Intereseko Europako 
Taldearen Harremanetarako Batzordea 

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

ekonomia irregularra  

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

ekonomia itundua  
SN Estatuaren eta enpresen arteko 

lankidetza, politika 
ekonomikoari buruzko erabakiak 
batera hartzeko.  

MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 araubide ekonomikoa  
RT esku hartzeko politika  

ekonomia kapitalista  

USE merkatu-ekonomia (1621)  

ekonomia kolektiboa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT kolektibismoa  

Ekonomia Lankidetzarako Afro-
asiar Erakundea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF AFRASEC
BT1 Afrika eta Asiako erakundea  

Ekonomia Lankidetzarako 
Europako Liga  

MT 7611 Europako erakundeak
UF LECE  
BT1 Europako erakundea  

ekonomia mistoa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 araubide ekonomikoa  
RT ekonomia mistoko sozietatea  
RT nazionalizazioa  

ekonomia mistoko sozietatea  
SN Estatuak edo erakunde publiko 

batek eta kapital pribatuek 
osatua.

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF enpresa mistoa  
BT1 sozietatea  
RT ekonomia mistoa  
RT enpresa publikoa  

ekonomia onbideratzea  

USE berreraikuntza ekonomikoa 
(1611)

ekonomia ostendua  

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

ekonomia planifikatua  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF plangintza zentraleko ekonomia 
BT1 araubide ekonomikoa  
RT plangintza ekonomikoa  

ekonomia politikoa  

USE ekonomia-zientzia (3611)  

ekonomia postindustriala  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF gizarte postindustriala  
BT1 ekonomia
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ekonomia publikoa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT enpresa publikoa  

ekonomia soziala, merkatu-·—

USE merkatu-ekonomia (1621)  

ekonomia, e-·—

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

ekonomia, etxeetako·—

USE etxeko ekonomia (1621)

ekonomia, jakintzaren·—

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

ekonomia, munduko·—

USE nazioarteko ekonomia (1621)  

ekonomia, plangintza zentraleko·—

USE ekonomia planifikatua (1621)

ekonomia, trantsizio-·—

USE trantsizioko ekonomia (1621)  

ekonomia- eta gizarte-kohesioa  
SN Europar Batasun osoan garapen 

orekatua bilatzea.  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF kohesio ekonomikoa  

gizarte-kohesioa  
BT1 Europar Batasunaren sendoketa 
NT1 Europa barneko sarea  
RT egitura-funtsa  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT eskualde behartsua  
RT eskualdeen arteko desoreka  
RT Kohesio Funtsa  

ekonomia-eremu esklusiboa  
SN Jurisdikziopeko uretatik 

harantzagoko itsas eremua, 200 
miliaraino hedatu daitekeena.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF 200 miliako zona  

nazio-eremu esklusiboa  
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

RT arrantza-eremua  
RT itsasoen ustiapena  

ekonomia-intereseko Europako 
elkartea

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

ekonomia-intereseko europar taldea  

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

ekonomia-intereseko taldea  
SN Pertsona fisiko edo juridikoen 

multzoa, ez sozietatea ez 
elkartea ez dena, nortasun 
juridikoa duena, eta kideen 
jarduera ekonomikoa errazten 
duena, denek batera lantzen 
baitituzte jardueraren arloetariko 
batzuk.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF interes ekonomikoko multzoa  

interes ekonomikoko elkartea  
GIE

BT1 sozietatea  
NT1 Ekonomia Intereseko Europako 

Taldea  
RT enpresen arteko lankidetza  
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea 

ekonomia-prospektiba  

USE prospektiba (1631)

ekonomia-uzkurdura  

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

ekonomia-zientzia  
MT 3611 giza zientziak
UF ekonomia politikoa  

teoria ekonomikoa  
BT1 gizarte-zientziak  
RT ekonometria
RT ekonomia
RT makroekonomia
RT mikroekonomia

ekonomia-zuzenbidea, nazioarteko·—

USE nazioarteko zuzenbide 
ekonomikoa (1231)

Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundea  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

UF ELGA
BT1 gobernu arteko erakundea  
NT1 Energia Nuklearrerako Agentzia 
NT1 Europako Produktibitate 

Agentzia  
NT1 Nazioarteko Energia Agentzia  
RT ELGAko herrialdeak

ekonomiaren globalizazioa  

USE globalizazioa (1606)  

ekonomiaren internazionalizazioa

USE globalizazioa (1606)  

ekonomiaren moteltzea  

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

ekonomiaren mundializazioa  

USE globalizazioa (1606)  

ekonomien konbergentzia  

USE konbergentzia ekonomikoa 

(1606)

ekonomiko berria, nazioarteko 
ordena·—

USE ordena ekonomiko berria 
(0806)

Ekonomiko Integratuen Europako 
Sistema, Kontu·—

USE Europako Kontabilitate 
Sistema (1626)  

ekonomiko-administratiboa, 
auzitegi·—

USE zerga-jurisdikzioa (1226)  

ekonomikoa, aduana-araubide·—

USE aduana-araubide etenarazlea 
(2011)

ekonomikoa, alderdi·—

USE baldintza ekonomikoa (1611)  

ekonomikoa, antolaketa·—

USE araubide ekonomikoa (1621)

ekonomikoa, aukera·—

USE politika ekonomikoa (1606)

ekonomikoa, autonomia·—

USE independentzia ekonomikoa 
(0806)

ekonomikoa, azterlan·—

USE analisi ekonomikoa (1631)

ekonomikoa, balorazio·—

USE analisi ekonomikoa (1631)

ekonomikoa, beheraldi·—

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

ekonomikoa, bizkortze·—

USE susperraldi ekonomikoa (1611) 

ekonomikoa, desoreka·—

USE desberdintasun ekonomikoa 
(1611)

ekonomikoa, ebaluazio·—

USE analisi ekonomikoa (1631)

ekonomikoa, egonkortasun·—

USE egonkortze ekonomikoa (1611) 

ekonomikoa, eragin·—

USE ondorio ekonomikoa (1631)

ekonomikoa, eremu·—

USE eskualde ekonomikoa (1616)

ekonomikoa, goraldi·—

USE garapen ekonomikoa (1611)
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ekonomikoa, goranzko joera·—

USE garapen ekonomikoa (1611)

ekonomikoa, harmonizazio·—

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

ekonomikoa, igurikimen·—

USE aurreikuspen ekonomikoa 
(1631)

ekonomikoa, ingurumena babesteko 
tresna·—

USE ingurumenerako ekonomia-
tresna (5206)

ekonomikoa, joera·—

USE abagune ekonomikoa (1611)  

ekonomikoa, kohesio·—

USE ekonomia- eta gizarte-
kohesioa (1016)

ekonomikoa, krisi·—

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

ekonomikoa, kudeaketa·—

USE politika ekonomikoa (1606)

ekonomikoa, mendekotasun·—

USE independentzia ekonomikoa 
(0806)

ekonomikoa, ondasun·—

USE ondasun eta zerbitzuak (2026) 

ekonomikoa, ondore·—

USE ondorio ekonomikoa (1631)

ekonomikoa, ordena·—

USE araubide ekonomikoa (1621)

ekonomikoa, programazio·—

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

ekonomikoa, proiekzio·—

USE aurreikuspen ekonomikoa 
(1631)

ekonomikoa, simulazio·—

USE kudeatzeko teknika (4021)  

ekonomikoa, sistema·—

USE araubide ekonomikoa (1621)

ekonomikoa, teoria·—

USE ekonomia-zientzia (3611)  

ekonomikoa, zona·—

USE eskualde ekonomikoa (1616)

ekonomikoaren aldaketa, araubide·—

USE erreforma ekonomikoa (1621) 

ekonomikoen adierazpena, interes·—

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

ekonomikoen konbergentzia, 
emaitza·—

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

ekonomikoko elkartea, interes·—

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

ekonomikoko multzoa, interes·—

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

ekosistema
SN Ingurune natural batek eta bertan 

bizi diren animalia eta landareek 
osatutako multzo egonkorra.  

MT 5211 natur ingurunea
BT1 inguru fisikoa  
NT1 biotopoa
NT1 itsasoko ekosistema
NT1 lurreko ekosistema  
RT biomasa
RT ekologia

ekotasa  

USE zerga ekologikoa (5206)  

Ekuador  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

Ekuatore Afrika  

USE Erdialdeko Afrika (7221)

Ekuatore Ginea  
MT 7221 Afrika
BT1 Erdialdeko Afrika  

Ekuatoreko Aduana Batasuna  

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

ekuatoriala, baso·—

USE baso tropikala (5636)  

ekzema  

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

EL

USE Eskualdeetako Lantaldea 
(1006)

El Salvador  
MT 7216 Amerika
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

elbarritasun-pentsioa  

USE ezintasun-asegurua (2836)  

elbarritasun-sorospena  

USE ezintasun-asegurua (2836)  

elbarritasunagatiko bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF minusbaliatuen diskriminazioa  
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT ezindua  

elbarritasunagatiko prestazioa  

USE ezintasun-asegurua (2836)  

ELE

USE Erkidegoko laguntza-esparrua 
(1616)

eleaniztasuna  
MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntza

BT2 hizkuntzalaritza
BT3 gizarte-zientziak  

RT hizkuntzen irakaskuntza  

eleaniztuna, Erkidegoaren 
programa·—

USE Europako telebista (3226)

eleaniztuna, telebista-emanaldi·—

USE Europako telebista (3226)

elebitasuna
MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntza

BT2 hizkuntzalaritza
BT3 gizarte-zientziak  

RT hizkuntzen irakaskuntza  
RT kultura-aniztasuna  

elefantea

USE ugaztun basatia (5211)  

ELEK

USE Elkarren Laguntza 
Ekonomikorako Kontseilua 
(7611)

ELEKeko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Comecongo herrialdeak  
NT1 Alemaniako Errepublika 

Demokratikoa
NT1 Bulgaria
NT1 Errumania
NT1 Hungaria
NT1 Jugoslavia
NT1 Kuba
NT1 Mongolia
NT1 Polonia
NT1 SESB  
NT1 Txekoslovakia  
NT1 Vietnam



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 151/592

elektriko txikia, etxetresna·—

USE etxetresna elektrikoa (6826)

elektrikoa, altzairugintza·—

USE industria siderurgikoa (6816)

elektrikoa, aparatu·—

USE material elektrikoa (6826)  

elektrikoa, bihurgailu·—

USE makina elektrikoa (6826)

elektrikoa, ekipamendu·—

USE material elektrikoa (6826)  

elektrikoa, entxufe·—

USE material elektrikoa (6826)  

elektrikoa, esku-aparatu·—

USE brikolaje-erreminta (6846)

elektrikoa, etxeko aparatu·—

USE etxetresna elektrikoa (6826)

elektrikoa, hodi·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

elektrikoa, joko·—

USE joko automatikoa (2826)

elektrikoa, kontagailu·—

USE material elektrikoa (6826)  

elektrikoa, labe·—

USE labea (6821)

elektrikoa, lanpara·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

elektrikoa, motor·—

USE makina elektrikoa (6826)

elektrikoa, sukalde·—

USE etxetresna elektrikoa (6826)

elektrikoaren banaketa, energia·—

USE energia elektrikoaren 
hornidura (2846)

elektrizitatea  

USE energia elektrikoa (6621)  

elektroentzefalografia  

USE diagnostiko medikoa (2841)

elektrogenoa, multzo·—

USE makina elektrikoa (6826)

elektroia

USE oinarrizko partikula (3606)  

elektroimana  

USE material elektromagnetikoa 
(6826)

elektrokardiografia  

USE diagnostiko medikoa (2841)

elektrokimika
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 kimika

BT2 zientzia fisikoak  
RT industria kimikoa  

elektrolisia  

USE prozesu elektrikoa (6411)  

elektrolitikoa, analisi·—

USE kimika analitikoa (3606)  

elektromagnetikoa, eremu·—

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

elektromagnetikoa, erradiazio·—

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

elektromagnetikoa, interferentzia·—

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

elektromagnetikoa, kutsadura·—

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

elektromekanikoa, ekipamendu·—

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

elektromekanikoa, ekipo·—

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

elektromekanikoa, ekoizpen·—

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

elektromekanikoa, gai·—

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

elektromekanikoa, industria·—

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

elektromekanikoa, material·—

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

elektrometalurgia  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 industria metalurgikoa  
RT prozesu elektrikoa  

elektronika
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  
RT ekipamendu elektronikoa  

RT industria elektronikoa  
RT informatikaren industria  
RT mikroelektronika  

elektroniko komertziala, eskatu 
gabeko posta·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

elektronikoa , eskatu gabeko 
publizitate ·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

elektronikoa, botazio-prozedura·—

USE botazio elektronikoa (0426)  

elektronikoa, botazio-sistema·—

USE botazio elektronikoa (0426)  

elektronikoa, boto·—

USE botazio elektronikoa (0426)  

elektronikoa, datu-tratamendu·—

USE datu-tratamendua (3236)

elektronikoa, datuen kudeaketa·—

USE dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa (3221)  

elektronikoa, ekonomia·—

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

elektronikoa, eskatu gabeko iragarki-
posta·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

elektronikoa, hodi·—

USE osagai elektronikoa (6826)

elektronikoa, joko·—

USE joko automatikoa (2826)

elektronikoa, konputagailu·—

USE ordenagailua (3236)  

elektronikoa, memoriaren osagai·—

USE osagai elektronikoa (6826)

elektronikoa, mezu·—

USE posta elektronikoa (3226)

elektronikoa, ordainketa·—

USE diru elektronikoa (2411)

elektronikoa, pantaila·—

USE pantaila (3236)  

elektroteknia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia aplikatuak  
RT industria elektroteknikoa
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elektroteknikoaren hondakina, 
aparatu·—

USE hondakin elektronikoa (5216)  

elementu kimikoa  
MT 6811 kimika
NT1 fosforoa
NT1 gas arraroa  
NT1 halogenoa  

NT2 bromoa
NT2 fluora
NT2 iodoa
NT2 kloroa

NT1 hidrogenoa
NT1 karbonoa
NT1 metaloidea  
NT1 nitrogenoa  
NT1 oxigenoa
RT produktu kimikoa  

Elementu Transuranidoen Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

ELGA

USE Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundea 
(7621)

ELGAko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Alemania  
NT1 Australia  

NT2 Norfolk uhartea  
NT1 Austria
NT1 Belgika  
NT1 Danimarka
NT1 Erresuma Batua  
NT1 Eslovakia
NT1 Espainia
NT1 Estatu Batuak  
NT1 Finlandia
NT1 Frantzia  
NT1 Grezia  
NT1 Hego Korea
NT1 Herbehereak  
NT1 Hungaria
NT1 Irlanda
NT1 Islandia
NT1 Italia
NT1 Japonia
NT1 Kanada
NT1 Luxenburgo
NT1 Mexiko
NT1 Norvegia  
NT1 Polonia
NT1 Portugal
NT1 Suedia  
NT1 Suitza  
NT1 Turkia  
NT1 Txekiar Errepublika  
NT1 Zeelanda Berria  

RT Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundea  

elikadura

USE nutrizioa (2841)  

Elikadura eta Albaitaritza Bulegoa 
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

Elikadura eta Nekazaritza Erakundea, 
Nazio Batuen·—

USE FAO (7606)  

elikadura, animalien·—

USE abere-janaria (5631)  

elikadura, gutxiegizko·—

USE desnutrizioa (2841)  

elikadura-baliabidea  
MT 2841 osasuna
UF janari-baliakizunak  

janari-erreserba  
BT1 nutrizioa  

elikadura-gastua  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT bizi-kostua  
RT jan-ohitura  
RT janarien prezioa  
RT nutrizioa  

elikadura-politika  
MT 2841 osasuna
BT1 nutrizioa  

elikadurarako koipea  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF jateko koipea  
BT1 koipekia
RT gurina

elikaduraren nahastea

USE nutrizioko gaixotasuna (2841) 

elikadurari buruzko arauak  

USE janariei buruzko legeria 
(2841)

elikaduraz besteko erabilera, 
nekazaritzako produktuen·—

USE nekazaritzako produktuen 
ordezko erabilera (5611)  

elikagai konplexua  
MT 6026 elikagaiak
SN Erabili termino hau produktuak 

batera hartuta aipatzen dituzten 
agirietarako. Gainerako kasuetan 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

NT1 almidoia
NT1 arrainez egindako produktua  
NT1 arrautzaren deribatua  
NT1 azukrez egindako produktua  

NT2 jarabea  
NT2 melaza  

NT1 barazkiz egindako produktua  
NT1 elikagai osagarria  
NT1 frutaz egindako produktua  
NT1 gelatina  
NT1 haragikia  
NT1 haurrentzako janaria  

NT2 ama-esnea  
NT1 janari ordezkoa  
NT1 janari prestatua  
NT1 konfitegintzako produktua  
NT1 ongailua  
NT1 produktu dietetikoa
NT1 zerealez egindako produktua  

NT2 gari-ale egosia
NT2 janari-pasta  
NT2 malta (zereala)  
NT2 ogia
NT2 semola  
NT2 zereal-irina  
NT2 zereal-maluta  

RT janarien eraldaketa  

elikagai osagarria  
SN Elikagaien edo funtzio 

nutrizional nahiz fisiologikoa 
duten beste substantzia batzuen 
iturri kontzentratuak, ohiko 
dietaz gainera elikagaien ingesta 
osatzen dutenak. Elikagai 
osagarriak dosifikaturik 
merkaturatzen dira: pilulak, 
tabletak, kapsulak, hauts-
poltsatxoak, anpoilak eta tanta-
kontagailua duten botilak.

MT 6026 elikagaiak
BT1 elikagai konplexua  
RT bitamina
RT nutrizioa  
RT oligoelementua

elikagai-laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT eskasia  
RT gosea
RT Munduko Elikagai Programa  
RT nekazaritzako soberakina  

elikagaia  
MT 6026 elikagaiak
SN Erabili termino hau zentzu 

orokorrean. Gainerako kasuetan, 
erabili termino espezifikoak.  

UF janaria  
nekazaritzako elikagaia  

NT1 produktu biologikoa  
NT1 produktu freskoa
NT1 produktu galkorra  
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elikagaia, nekazaritzako·—

USE elikagaia (6026)  

elikagaien analisia  

USE janarien ikuskapena (2841)

elikagaien eraldaketa  

USE janarien eraldaketa (6036)  

elikagaien kontrola

USE janarien ikuskapena (2841)

elikagaien merkaturatzea, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako elikagaien 
industria (6031)

elikagaien segurtasuna  

USE janarien segurtasuna (2841)  

Elikagaien Segurtasuneko Europar 
Agintaritza  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EFSA  
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  
RT janarien segurtasuna  

elikagaiez hornitzeko buruaskitasuna, 
nekazaritzako·—

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

elitea

USE goiko klasea (2821)  

eliz zuzenbide protestantea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 erlijioen barne-zuzenbidea 

BT2 zientzia juridikoa  
RT protestantismoa  

eliza  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
NT1 kontzilioa

Elizaren eta Estatuaren arteko 
bereizketa  

USE Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak (0436)  

Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF Elizaren eta Estatuaren arteko 
bereizketa

BT1 gobernu-politika
BT2 Exekutiboaren eskumenak 

BT3 Exekutiboa  
RT erakundeen arteko harremanak  

elizkizuna, hileta-·—

USE heriotza (2826)  

elkar ezagutzearen printzipioa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Cassis de Dijon auzia  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea / 

nazio-zuzenbidea 
BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  

RT aduana-zergaz besteko oztopoa  
RT arauen harmonizazioa  
RT Erkidegoaren ziurtapena  
RT normalizazioa  
RT tituluak ezagutzea  

elkargo ofiziala, abokatuen·—

USE lanbide-elkargoa (4426)  

elkargo ofiziala, medikuen·—

USE lanbide-elkargoa (4426)  

elkarketa, enpresen·—

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

elkarlana  

USE talde-lana (4416)  

elkarrekiko apustua  

USE ausazko jokoa (2826)  

elkarrekiko kreditu-akordioa  

USE swap akordioa (2406)  

elkarrekiko kreditua  

USE swap akordioa (2406)  

elkarrekikotasunaren printzipioa  

USE atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea (1231)  

elkarrekin garatzea  

USE garapenerako laguntza (0811) 

elkarrekin kudeatzea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF zaintza-kontseilua  

kudeaketan parte hartzea  
zaintza partekatua  

BT1 langileen parte-hartzea 
BT2 lan-harremanak  

elkarren arteko garapena  

USE garapenerako laguntza (0811) 

elkarren diplomak ezagutzea  

USE tituluak ezagutzea (3206)  

Elkarren Laguntza Ekonomikorako 
Kontseilua  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CAEM

COMECON

ELEK
BT1 Europako erakundea  

elkarren mendekotasun 
ekonomikoa  

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 baldintza ekonomikoa  
RT independentzia ekonomikoa  
RT merkataritzako trukeen 

osagarritasuna

elkarren urgazpen judiziala  

USE justizia-lankidetza (0811)  

elkarrenganatzeko bulegoa, 
enpresak·—

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

elkarreragina
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika  
RT telebista

Elkarreragingarritasunerako Europako 
Trenbide Agentzia, Segurtasunerako 
eta·—

USE Europako Trenbide 
Agentzia [V4.2] (1006)  

elkarrizketa, afro-arabiar·—

USE arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza (0811)  

elkarrizketa, euro-arabiar·—

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

elkarrizketa, hegoaldeko herrien 
arteko·—

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

elkarrizketa, Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Elkarrizketak, Arma Estrategikoak 
Mugatzeko·—

USE SALT akordioa (0816)

elkarrizketak, arma estrategikoen 
murrizketari buruzko·—

USE START akordioa 
(0816)

elkartasun-greba  

USE greba (4426)  

Elkarte Euro-mediterraneoa  
MT 0811 lankidetza-politika
UF Bartzelonako Prozesua  
BT1 lankidetza-politika  
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elkarte kooperatiboa  

USE kooperatiba (4016)  

elkarte politikoa  

USE alderdi politikoa (0411)  

elkarte-bizitza  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF elkarte-jarduera  
BT1 gizarte-bizitza  
NT1 borondatezko gizarte-langileak  
NT1 elkartea  

NT2 Europako elkartea  
NT1 kultur erakundea  
NT1 ongintzako erakundea  
RT elkarte-mugimendua  
RT erakunde-jarduna  
RT gizarte-ekonomia  

elkarte-jarduera

USE elkarte-bizitza (2826)  

elkarte-mugimendua  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF elkartegintza  
BT1 iritzi-mugimenduak
RT elkarte-bizitza  
RT gizarte-ekonomia  

elkartea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF taldea  

sozietatea (elkartea)  
BT1 elkarte-bizitza 

BT2 gizarte-bizitza  
NT1 Europako elkartea  

Elkartea, Aireko Garraioaren 
Nazioarteko·—

USE IATA (7621)

Elkartea, Asiako Hego-ekialdeko·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Elkartea, Asiako Hego-ekialdeko 
Nazioen·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

elkartea, baratzezainen·—

USE nekazaritzako ekoizleen 
elkartea (5611)  

elkartea, ekoizleen·—

USE nekazaritzako ekoizleen 
elkartea (5611)  

elkartea, ekonomia-intereseko 
Europako·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

elkartea, enpresaburuen·—

USE ugazaben erakundea (4426)  

elkartea, enpresen·—

USE enpresa-taldea (4006)  

elkartea, enpresen aldi baterako·—

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

elkartea, erosketa-·—

USE erosketa-kooperatiba (2036)  

elkartea, erosleen·—

USE erosketa-kooperatiba (2036)  

Elkartea, Europako Merkataritza 
Librearen·—

USE Europako Merkataritza 
Askeko Elkartea (7611)

elkartea, interes ekonomikoko·—

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

elkartea, irabaziak lortzeko xederik 
gabeko·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

elkartea, irakasle-·—

USE funtzionarioen sindikatua 
(4426)

elkartea, kirol-·—

USE kirol-erakundea (2826)  

elkartea, kontsumitzaileen·—

USE kontsumitzaileen mugimendua 
(2026)

Elkartea, Latinoamerikako 
Merkataritza Askerako·—

USE Latinoamerikako 
Integraziorako Elkartea 
(7616)

Elkartea, Nazioarteko Sustapen·—

USE Munduko Bankua (7606)  

Elkartea, Nazioen·—

USE NBE (7606)

elkartea, partaidetzako enpresa-·—

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

elkartea, tokiko·—

USE toki-erakundea (0436)

elkartea, udalerrien·—

USE udalen elkartea (0436)  

Elkarteen Konfederazioa, Espainiako 
Enpresaburuen·—

USE ugazaben erakundea 
(4426)

elkartegintza  

USE elkarte-mugimendua (0431)

elkartu gabea, garatzen ari den 
herrialde·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

elkartu gabea, gutxi garatutako 
herrialde·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

elkartu gabeko herrialdea  
MT 0811 lankidetza-politika
UF garatzen ari den herrialde elkartu 

gabea
gutxi garatutako herrialde 
elkartu gabea  

BT1 lankidetza-politika  

elkartua, enpresa·—

USE ententea (4031)  

elkartua, estatu·—

USE herrialde elkartua (0811)  

Elkartuak, Afrikako eta Madagaskarko 
Estatu·—

USE EAMAko herrialdeak 
(7231)

Elkartze Batzordea  

USE EE Elkartze Kontseilua (1016) 

elkartze-akordioa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  
RT EE Elkartze Kontseilua  
RT EE elkartze-akordioa  
RT herrialde elkartua  

elkartzea , sektore publikoa eta 
pribatua ·—

USE sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2] (0436)  

elkartzea, EE·—

USE EE elkartze-akordioa (1016)  

elkartzea, familia berriro·—

USE familia-migrazioa (2811)  

elkartzeko askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF elkartzeko eskubidea  
BT1 eskubide politikoak  
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elkartzeko eskubidea  

USE elkartzeko askatasuna (1236)  

Ellice uharteak  

USE Tuvalu (7226)

eltzegintza

USE zeramika (6846)  

elur-oreina
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF karibua
BT1 zerbidoa 

BT2 azienda  

emagina
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-arloko lanbidea

emaile garbia  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 estatu kideen ekarpena 

BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa

RT Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa

emailea, aholku-·—

USE lanbide lokabea (4411)

emailea, masaje-·—

USE lanbide paramedikoa (2841)

emaileak, boto-·—

USE hauteskundeetako parte-
hartzea (0416)  

emaileak, boto-·—

USE hautesleria (0416)  

emaitza ekonomikoen konbergentzia  

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

emaitza, kontabilitateko·—

USE ustiapenaren emaitza (4026)  

emaitzen konparazioa  

USE emaitzen konparaziozko 
ebaluazioa (6411)  

emaitzen konparaziozko ebaluazioa 
SN Emaitzen arteko aldeak eta 

horien arrazoiak identifikatzeko 
azterketa ekonomikoa eta 
konparaziozkoa egin ondoren, 
emaitzarik onenak ekarri 
dituzten metodoak nabarmendu 
eta ezagutzera ematea.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF benchmarking-a
emaitzen konparazioa  

BT1 teknologia
RT analisi ekonomikoa

RT Europako Enplegu Estrategia  
RT konparaziozko analisia  
RT lehiakortasuna
RT produktibitatea

emakida esklusiboa  

USE banaketa esklusiboa (4031)

emakida, administrazio-·—

USE administrazio-kontratazioa 
(2006)

emakida, patente-·—

USE patente-lizentzia (6416)  

emakidaduna  
MT 2036 banaketa
BT1 merkataritzako banatzailea 

BT2 merkataritzako banaketa  

emakume alarguna  

USE pertsona alarguna (2806)  

emakume haurduna  

USE amatasuna (2816)  

emakume migratzailea  

USE emakumeen migrazioa (2811) 

emakume nekazaria  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako biztanleria aktiboa 

emakume-trafikoa  

USE pertsonen trafikoa (1216)

emakumea
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 sexuaren araberako banaketa 

BT2 biztanleriaren osaera  

emakumeak armadan sartzea  

USE emakumeen soldadutza (0821) 

emakumeen baldintzak  

USE emakumeen egoera (2826)  

emakumeen egoera  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF emakumeen baldintzak  
BT1 gizarte-politika  
RT emakumeen eskubideak  
RT gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna
RT mugimendu feminista
RT sexu-bereizkeria  

emakumeen enplegua  

USE emakumeen lana (4406)  

emakumeen erakundea  

USE mugimendu feminista (0431)  

emakumeen eskubideak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT emakumeen egoera  
RT emakumeen parte-hartzea  
RT gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna
RT mugimendu feminista
RT tratu-berdintasuna  

emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna  

USE gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna (1236)  

emakumeen hezkuntza  

USE helduen hezkuntza (3206)  

emakumeen jarduera  

USE emakumeen lana (4406)  

emakumeen lana  
MT 4406 enplegua
UF emakumeen jarduera  

emakumeen enplegua  
BT1 enpleguaren egitura  
RT emakumezko laneskua  

emakumeen langabezia  
MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  
RT emakumezko laneskua  

emakumeen migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF emakume migratzailea  
BT1 migrazioa

emakumeen parte-hartzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 parte-hartze soziala 

BT2 gizarte-bizitza  
RT emakumeen eskubideak  
RT mugimendu feminista

emakumeen prestakuntza  

USE helduen hezkuntza (3206)  

emakumeen prostituzioa  

USE prostituzioa (2826)  

emakumeen soldadutza  
MT 0821 defentsa
UF emakumeak armadan sartzea  

emakumeen zerbitzu militarra  
BT1 soldadutza

BT2 armada

emakumeen zerbitzu militarra  

USE emakumeen soldadutza (0821) 

emakumezko laneskua  
MT 4411 lan-merkatua
UF emakumezko langileak  
BT1 laneskua
RT emakumeen lana  
RT emakumeen langabezia  
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RT etxetiko lana  
RT ordainsari-berdintasuna  

emakumezko langileak  

USE emakumezko laneskua (4411) 

emakumezkoen salerosketa  

USE pertsonen trafikoa (1216)

emanaldi eleaniztuna, telebista-·—

USE Europako telebista (3226)

emanaldia, irrati-·—

USE irratia (3226)  

emankizunak emateko askatasun  

USE programen joan-etorri askea 
(3226)

emankizunak hartzeko askatasuna  

USE programen joan-etorri askea 
(3226)

emantzipazioa  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  

emaria
SN Norbanakoek eta karitate-

erakundeek ongintzarako edo 
laguntza humanitariorako 
ematen dutena. Ez nahasi 
"dohaintza" eta "itzuli beharrik 
gabeko laguntza" terminoekin.  

MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT ongintzako erakundea  

emate-gastuak  

USE ematea (2036)  

ematea  
MT 2036 banaketa
UF emateko baldintzak  

bidalketa  
igortzea
emate-gastuak  
hornidura

BT1 merkataritzako banaketa  
RT pleita

ematea, arma-·—

USE arma-hornidura (0821)

ematea, CIF·—

USE CIF prezioa (4806)  

ematea, diru-laguntzak·—

USE sostengu ekonomikoa (1606)  

ematea, enbrioiak·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

ematea, esperma·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

ematea, FOB·—

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

ematea, kontu-·—

USE kontuen itxiera (4026)  

ematea, kreditua·—

USE kreditua (2416)  

ematea, lizentzia·—

USE merkataritzako lizentzia 
(2006)

ematea, lur-·—

USE heriotza (2826)  

ematea, mailegua·—

USE mailegua (2416)  

ematea, obozitoak·—

USE in vitro ernalketa (2806)  

ematea, odola·—

USE odol-transfusioa (2841)  

ematea, organoak·—

USE organo-transplantea (2841)

ematea, produktuari balioa·—

USE merchandising-a (2031)

emateko askatasun, emankizunak·—

USE programen joan-etorri askea 
(3226)

emateko baldintzak  

USE ematea (2036)  

emateko eskubidea, barkamena·—

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

emateko gaitasuna, boto·—

USE boto-eskubidea (1236)

emateko legea, gaitasuna·—

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

emaztea  

USE pertsona ezkondua (2806)  

emea, txerri·—

USE txerri-azienda (5626)  

emigratua  

USE migratzailea (2811)  

emigratzailea  

USE migratzailea (2811)  

emigratzailea, langile·—

USE langile migratzailea (4411)  

emigrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak

BT1 migrazioa
NT1 intelektualen exodoa  

Emilia-Romagna  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Emmental gazta

USE mami gogorreko gazta (6016)  

Employment Services, European·—

USE EURES (4411)

ENB

USE Europako Normalizazio 
Batzordea (7611)  

enbalajea, kontsignatutako·—

USE produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua (5206)  

enbalatzea

USE ontziratzea (2031)  

enbalatzeko egokitzapena  
SN Kontsumitzailea aurrean ez 

dagoela, produktu bat 
ontziratzea, halako moduan non 
ontzi barruan dagoen 
produktuaren bolumena eta 
masa aurretiaz zehaztutakoak 
baitira.  

MT 2031 merkaturatzea
UF masaren egokitzapena  

bolumenaren egokitzapena  
BT1 produktua atontzea  

enbalatzeko gaia  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

enbalatzeko produktua  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

enbargoa, nazioarteko·—

USE nazioarteko zehapena (0806)  

enbargoa, prebentziozko·—

USE ondasunen enbargoa (1221)  

enbargoa, soldata eta alokairuen·—

USE ondasunen enbargoa (1221)  

enbata  

USE eguraldi txarra (5216)  

enbaxada  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 ordezkaritza diplomatikoa 

BT2 harreman diplomatikoak 
BT3 nazioarteko politika  

enbaxadako langileak  

USE lanbide diplomatikoa (0806)
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enbaxadorea  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

enbrioia eta umekia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF obulu ernaldua  
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  
RT bioetika  
RT organoen salerosketa  

enbrioiak ematea  

USE ugalketa artifiziala (2806)  

enbriologia  

USE biologia (3606)  

endekapenezko gaixotasuna, nerbio-
sistemaren·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

endibia  

USE hosto-barazkia (6006)  

energetikoa, ekoizpen·—

USE energia-ekoizpena (6606)  

energetikoa, krisi·—

USE energia-krisia (6606)  

energetikoa, landare·—

USE labore energetikoa (5631)  

energetikoa, mendekotasun·—

USE energia-buruaskitasuna (6606) 

energetikoa, talka·—

USE energia-krisia (6606)  

energia atomikoa  

USE energia nuklearra (6621)  

Energia Atomikoaren Europako 
Sozietatea  

MT 7611 Europako erakundeak
UF SEEA  
BT1 Europako erakundea  

energia bakezko helburuetarako 
erabiltzea

USE energiaren bakezko erabilera 
(6606)

energia berdea

USE biogasa (6626)  

energia berria

USE energia biguna (6626)  

energia berriztaezina  

USE energia berriztagarria (6626)  

energia berriztagarria  
MT 6626 energia biguna
UF energia berriztaezina  

energia-iturri berriztagarria  
BT1 energia biguna  
RT baliabide berriztagarria  
RT energiaren berreskurapena  

energia biguna
MT 6626 energia biguna
SN Kutsatzen ez duen energia, 

berriztagarria izan nahiz ez.  
UF ordezko energia  

energia berria  
ordezko energia-iturria  

NT1 bioenergia  
NT1 biogasa
NT1 eguzki-energia  

NT2 eguzki-aplikazioa  
NT2 eguzki-arkitektura  
NT2 eguzki-kolektorea  
NT2 fotopila  

NT1 energia berriztagarria  
NT1 energia geotermikoa  
NT1 energia hidraulikoa  
NT1 energia termikoa  
NT1 haize-energia  
NT1 marea-energia  
NT1 olatuen energia  
RT energia-politika  
RT energiaren eraldaketa  
RT energiaren teknologia  
RT ikerketa aplikatua  
RT kutsaduraren aurkako borroka  
RT teknologia biguna  

energia biltegiratzea  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren kontserbazioa  
BT1 energia-politika  
NT1 erreserba estrategikoa  
RT hidrokarburoak biltegiratzea  

energia elektrikoa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF elektrizitatea  
BT1 industria elektrikoa  
RT prozesu elektrikoa  

energia elektrikoaren banaketa  

USE energia elektrikoaren 
hornidura (2846)

energia elektrikoaren hornidura  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF energia elektrikoaren banaketa  

argindar-hornidura  
BT1 hiri-azpiegitura 

BT2 hirigintza

energia geotermikoa  
MT 6626 energia biguna
BT1 energia biguna  

energia gogorra  
MT 6606 energia-politika
BT1 energiaren industria  

energia hidraulikoa  
MT 6626 energia biguna
BT1 energia biguna  
RT ura

energia hidroelektrikoa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 industria elektrikoa  

Energia Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

energia nuklearra
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF energia atomikoa  
NT1 erregai nuklearra  

NT2 erregai irradiatua  
NT1 gai erradioaktiboa  

NT2 plutonioa
NT2 uranioa

RT efluente erradioaktiboa  
RT energiaren bakezko erabilera  
RT fisika nuklearra  
RT hondakin erradioaktiboa  

Energia Nuklearrerako Agentzia  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF AEN (ELGA)  
BT1 Ekonomiako Lankidetza eta 

Garapenerako Antolakundea 
BT2 gobernu arteko erakundea  

Energia Nuklearrerako Europako 
Agentzia  

MT 7611 Europako erakundeak
UF AEEN
BT1 Europako erakundea  

energia termikoa  
MT 6626 energia biguna
BT1 energia biguna  
RT bero-igorpena  
RT berokuntza
RT isolamendu termikoa

energia zentzuz erabiltzea  

USE energia-aurrezpena (6606)  

energia, biomasaren·—

USE bioenergia (6626)  

energia, ordezko·—

USE energia biguna (6626)  

energia-aurrezpena  
SN Nazio-mailan edo politika gisa.  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren xahuketa  
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energia zentzuz erabiltzea  
BT1 energia-politika  
NT1 energiaren berreskurapena  
NT1 udako ordutegia  
RT isolamendu termikoa

energia-balantzea  
MT 6606 energia-politika
UF energia-estatistika  

energia-egoera  
BT1 energia-politika  
NT1 energia-baliakizunak  
NT1 energia-ekoizpena  
NT1 energia-errendimendua  
NT1 energia-eskaintza  
NT1 energia-eskaria  
NT1 energia-hornikuntza  
NT1 energia-kontsumoa
NT1 energiaren erabilera  
NT1 energiaren prezioa  

energia-baliakizunak  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  
RT baliabide energetikoa  

energia-beharrizana

USE energia-eskaria (6606)  

energia-buruaskitasuna  
MT 6606 energia-politika
UF mendekotasun energetikoa  
BT1 energia-politika  

energia-egoera  

USE energia-balantzea (6606)  

energia-ekoizpena  
MT 6606 energia-politika
UF ekoizpen energetikoa  
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  
RT petrolio-ekoizpena  

energia-errendimendua
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  

energia-eskaintza  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren eskaintza  
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  

energia-eskaria  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren eskaria  

energia-beharrizana  
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  

energia-estatistika

USE energia-balantzea (6606)  

energia-estazioa

USE zentral elektrikoa (6621)  

energia-garraioa  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  
RT erregai nuklearra  
RT hodi bidezko garraioa  
RT lurreko garraioa  

energia-hornidura  

USE energia-hornikuntza (6606)  

energia-hornikuntza  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren hornikuntza  

energia-hornidura  
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  
RT hornikuntza

energia-ikerketa
SN Energiaren arloko ikerketa 

zientifikoa.  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  
RT petrolio-bilaketa  

energia-iturri berriztagarria  

USE energia berriztagarria (6626)  

energia-iturria, ordezko·—

USE energia biguna (6626)  

energia-kontsumoa  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  

energia-kontsumoaren gaineko zerga  

USE zerga ekologikoa (5206)  

energia-krisia
MT 6606 energia-politika
UF talka energetikoa  

krisi energetikoa  
BT1 energia-politika  

energia-politika  
MT 6606 energia-politika
NT1 agroenergia  
NT1 energia biltegiratzea  

NT2 erreserba estrategikoa  
NT1 energia-aurrezpena  

NT2 energiaren berreskurapena  
NT2 udako ordutegia  

NT1 energia-balantzea  
NT2 energia-baliakizunak  
NT2 energia-ekoizpena  
NT2 energia-errendimendua  
NT2 energia-eskaintza  
NT2 energia-eskaria  
NT2 energia-hornikuntza  
NT2 energia-kontsumoa

NT2 energiaren erabilera  
NT2 energiaren prezioa  

NT1 energia-buruaskitasuna
NT1 energia-garraioa  
NT1 energia-ikerketa  
NT1 energia-krisia  
NT1 energia-sarea  
NT1 energia-zentralaren itxiera  
NT1 energia-zentralaren kokapena  
NT1 energia-zuzenbidea  

NT2 zuzenbide nuklearra  
NT1 energiaren bakezko erabilera  
NT1 energiaren banaketa  
NT1 energiaren dibertsifikazioa  
NT1 energiaren kokapena  
NT1 Europako Energia Gutuna  
NT1 ordezko erregaia  

NT2 alkoholezko erregaia  
NT2 etanola  
NT2 gasohola
NT2 metanola

RT baliabide energetikoa  
RT energia biguna  
RT energiaren teknologia  
RT ikatzari buruzko politika  
RT petrolio-politika  
RT politika ekonomikoa  
RT politika nuklearra  

energia-produktua  
MT 6606 energia-politika
BT1 energiaren industria  

energia-sarea  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  
RT Europa barneko sarea  

energia-zentralaren itxiera  
MT 6606 energia-politika
UF instalazio nuklearraren itxiera  
BT1 energia-politika  
RT zentral nuklearra  

energia-zentralaren kokapena  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  
RT instalazio hidroelektrikoa  
RT zentral nuklearra  

energia-zuzenbidea  
MT 6606 energia-politika
UF energiari buruzko legeria  

energiari buruzko arauak  
BT1 energia-politika  
NT1 zuzenbide nuklearra  

energiaren bakezko erabilera  
MT 6606 energia-politika
UF energia bakezko helburuetarako 

erabiltzea  
BT1 energia-politika  
RT energia nuklearra  
RT industria nuklearra  
RT segurtasun nuklearra
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energiaren banaketa  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  

energiaren berreskurapena  
MT 6606 energia-politika
UF beroaren berreskurapena  
BT1 energia-aurrezpena 

BT2 energia-politika  
RT energia berriztagarria  

energiaren dibertsifikazioa  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  

energiaren erabilera  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  
RT barne-kontsumoa
RT industria-kontsumoa  

energiaren eraldaketa  
MT 6606 energia-politika
BT1 energiaren industria  
RT energia biguna  

energiaren eskaintza  

USE energia-eskaintza (6606)  

energiaren eskaria  

USE energia-eskaria (6606)  

energiaren hornikuntza  

USE energia-hornikuntza (6606)  

energiaren industria  
MT 6606 energia-politika
NT1 energia gogorra  
NT1 energia-produktua
NT1 energiaren eraldaketa  
NT1 energiaren teknologia  

NT2 erregai-pila
NT1 erregaia

NT2 erregai fosila
NT3 zohikatza

NT2 gasa
NT3 gas-hobia

energiaren iturri geografikoa  

USE energiaren kokapena (6606)  

energiaren kokapena  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren iturri geografikoa  
BT1 energia-politika  
RT baliabide energetikoa  
RT banaketa geografikoa

energiaren kontserbazioa  

USE energia biltegiratzea (6606)  

energiaren kostua  

USE energiaren prezioa (6606)  

energiaren prezioa  
MT 6606 energia-politika
UF energiaren kostua  
BT1 energia-balantzea 

BT2 energia-politika  

energiaren teknologia  
MT 6606 energia-politika
BT1 energiaren industria  
NT1 erregai-pila
RT biobihurketa
RT energia biguna  
RT energia-politika  
RT petrolioaren teknologia  

energiaren xahuketa  

USE energia-aurrezpena (6606)  

energiari buruzko arauak  

USE energia-zuzenbidea (6606)  

energiari buruzko legeria  

USE energia-zuzenbidea (6606)  

engainagarria, publizitate·—

USE abusuzko publizitatea (4031)  

ENISA

USE Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

enkante bidezko salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
UF adjudikazio bidezko salmenta  

salmenta publikoa  
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  

enkante publikoa  

USE lizitazioa (2006)  

enkante-lehiaketa  

USE lizitazioa (2006)  

enkantea  

USE lizitazioa (2006)  

enkriptatzea

USE kriptografia (3236)  

enplegatua
MT 4411 lan-merkatua
BT1 gizarte- eta lanbide-kategoria
RT bulegaria  
RT zerbitzu publikoetako langilea  

enplegatua, etxeko·—

USE zerbitzuetako langileak (6846) 

enplegatua, merkataritzako·—

USE merkataritzako lanbidea 
(2036)

enplegatuen parte-hartzea  

USE langileen parte-hartzea (4426) 

enplegatzailea  
MT 4411 lan-merkatua
UF ugazaba  
BT1 lan-merkatua  
RT ugazaben erakundea  

enplegu babestua  

USE enplegu erreserbatua (4406)

enplegu betea  
SN Herrialde batean nahi duten 

guztiek lan egin ahal izatea 
eskaintzaren eta eskariaren 
araberako soldata-mailarekin.  

MT 4406 enplegua
UF enplegu osoa  
BT1 enplegu-politika  

enplegu erreserbatua  
SN Minusbaliatuentzat egokiak 

diren lanbide batzuk beraientzat 
erreserbatu behar direla dioen 
printzipioa.  

MT 4406 enplegua
UF enplegu babestua  
BT1 enplegu-politika  
RT langile minusbaliatua  

Enplegu Eskaintzen eta Eskarien 
Zabalkunderako Europako Sistema  

USE EURES (4411)

enplegu iraunkorra  

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

Enplegu Lantaldea (EE)  
MT 4406 enplegua
UF enplegurako aholku-lantaldea  

Enplegurako eta Lan 
Merkaturako Lantaldea  

BT1 Erkidegoaren enplegu-politika 
BT2 enplegu-politika  

RT EE aholku-lantaldea  

enplegu osoa  

USE enplegu betea (4406)  

enplegu-aniztasuna  
MT 4406 enplegua
UF jarduera osagarria  
BT1 enpleguaren egitura  
RT errenta osagarria  
RT errenten metaketa  

enplegu-aukera  

USE enplegurako irispidea (4411)

enplegu-bermea  

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)
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enplegu-berregituraketa  

USE enplegu-ezabaketa (4406)  

enplegu-bulegoa  

USE enplegu-bulegoa (4411)

enplegu-bulegoa  
MT 4411 lan-merkatua
UF enplegu-bulegoa  

lana bilatzeko bulegoa  
laneratze-zerbitzua  

BT1 lan-merkatua  

enplegu-eraldaketa  

USE enpleguaren birmoldaketa 
(4406)

enplegu-eskaintza  
MT 4411 lan-merkatua
UF lanpostu hutsa betetzeko 

iragarkia  
BT1 lan-merkatua  

enplegu-eskaria  
MT 4411 lan-merkatua
UF lana bilatzea

lanposturako hautagaia  
lan-eskatzailea  

BT1 lan-merkatua  

enplegu-estrategia koordinatua  

USE Europako Enplegu Estrategia 
(4406)

enplegu-ezabaketa  
MT 4406 enplegua
UF enplegu-galera  

langileak gutxitzea  
enplegu-berregituraketa  

BT1 enpleguaren amaiera  
RT industriaren berregituraketa  

enplegu-galera  

USE enplegu-ezabaketa (4406)  

enplegu-maila  

USE lan-merkatua (4411)  

enplegu-mota berria  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lan-merkatua  
RT lan atipikoa  

enplegu-politika  
MT 4406 enplegua
UF lan-politika  

lan-arloko politika  
NT1 enplegu betea  
NT1 enplegu erreserbatua  
NT1 enplegu-sorkuntza

NT2 enplegurako toki-ekimena  
NT1 enpleguaren birmoldaketa  
NT1 enpleguaren segurtasuna  
NT1 enpleguari eustea  
NT1 Erkidegoaren enplegu-politika  

NT2 Enplegu Lantaldea (EE)  
NT2 Europako Enplegu Estrategia 
NT2 kokatze-eskubidea  
NT2 lanbide-kualifikazioak 

ezagutzea  
NT2 langileen joan-etorri askea  
NT2 zerbitzugintza askea  

NT1 lan-baimena
NT1 lanbide-birmoldaketa  
NT1 lanbiderako irispidea  
NT1 laneratzea  

NT2 birlaneratzea  
NT1 laneskuaren plangintza  
NT1 langabeziaren aurkako borroka  

NT2 lan partekatua  
RT interes kolektiboko enpresa  
RT lan-merkatua  
RT lan-ordutegiaren antolamendua  

enplegu-sorkuntza  
MT 4406 enplegua
UF lanpostu-sorkuntza

enpleguaren sustapena  
BT1 enplegu-politika  
NT1 enplegurako toki-ekimena  
RT enpresaren sorkuntza  
RT Mediterraneoko programa 

integratuak  
RT zona franko industriala  

enplegua, aldi baterako·—

USE aldi baterako lana (4406)  

enplegua, behin-behineko·—

USE aldi baterako lana (4406)  

enplegua, bitarteko·—

USE aldi baterako lana (4406)  

enplegua, emakumeen·—

USE emakumeen lana (4406)  

enplegua, galzorian dagoen·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

enplegua, gazteen·—

USE gazteen lana (4406)  

enplegua, kolokako·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

enplegua, lansaio partzialeko·—

USE lansaio partzialeko lana (4406) 

enpleguaren amaiera
MT 4406 enplegua
NT1 enplegu-ezabaketa  
NT1 erretiro aurreratua  
NT1 erretiroa hartzeko baldintza  
NT1 iraizpena  

NT2 arazo ekonomikoen ziozko 
iraizpena  

NT2 bidegabeko iraizpena  
NT2 birlaneratzeko laguntza 

[V4.2]  
NT2 iraizpen kolektiboa  
NT2 iraizpenagatiko kalde-ordaina 

NT1 pertsona erretiratua  
RT jardueraren amaiera  

enpleguaren babesa  

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

enpleguaren behin-behinekotasuna  

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

enpleguaren birmoldaketa
MT 4406 enplegua
UF enplegu-eraldaketa  
BT1 enplegu-politika  
RT aldaketa teknologikoa  
RT industria-birmoldaketa

enpleguaren defentsa  

USE enpleguari eustea (4406)  

enpleguaren egitura  
MT 4406 enplegua
UF lanaren egitura  
NT1 adingabeen lana  
NT1 alokairu gabeko jarduera  
NT1 emakumeen lana  
NT1 enplegu-aniztasuna  
NT1 gazteen lana  
NT1 lan atipikoa  

NT2 aldi baterako lana  
NT2 etxetiko lana  
NT2 lansaio partzialeko lana  
NT2 noizbehinkako lana  
NT2 sasoikako lana
NT2 urrutiko lana  

NT1 lan klandestinoa  
NT1 lansaio osoko lana  
NT1 ordainik gabeko lana  
RT lan-merkatua  
RT laneskua

enpleguaren egoera  

USE lan-merkatua (4411)  

enpleguaren estatistika  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lan-merkatua  
RT estatistika  

enpleguaren malgutasuna  

USE lanaren malgutasuna (4411)  

enpleguaren plangintza  

USE laneskuaren plangintza (4406) 

enpleguaren segurtasuna  
SN Luzaroko lana bermatzen duen 

lan-harreman edo -kontratua.  
MT 4406 enplegua
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UF galzorian dagoen enplegua  
enplegu iraunkorra  
kolokako enplegua  
enplegu-bermea  
enpleguaren behin-
behinekotasuna  
enpleguaren babesa  

BT1 enplegu-politika  
RT aldi baterako lana  
RT iraizpena  

enpleguaren sustapena  

USE enplegu-sorkuntza (4406)  

enpleguari eustea
MT 4406 enplegua
UF enpleguaren defentsa  
BT1 enplegu-politika  
RT birlaneratzeko laguntza [V4.2]  
RT enplegurako laguntza  

enplegugabea  

USE langabea (4411)  

enplegurako aholku-lantaldea  

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

enplegurako diru-laguntza  

USE enplegurako laguntza (1606)  

Enplegurako eta Lan Merkaturako 
Lantaldea

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

enplegurako irispidea  
MT 4411 lan-merkatua
UF lan-merkaturako sarbidea  

enplegu-aukera  
lana lortzeko aukera  

BT1 lan-merkatua  
RT lanbideratzeko enpresa  
RT laneratzea  
RT tratu-berdintasuna  

enplegurako kualifikazioa  

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

enplegurako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF enplegurako diru-laguntza  
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT enpleguari eustea  
RT langabeziaren aurkako borroka  

enplegurako toki-ekimena  
MT 4406 enplegua
BT1 enplegu-sorkuntza

BT2 enplegu-politika  

enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
UF baltzua  
NT1 artisautzako enpresa  

NT1 atzerritar enpresa  
NT1 enpresa erkidea  
NT1 enpresa indibiduala  
NT1 enpresa multinazionala
NT1 enpresa pribatua  
NT1 enpresa publikoa  
NT1 enpresa transnazionala  
NT1 europar enpresa
NT1 familia-enpresa  
NT1 lanbideratzeko enpresa  
RT enpresa-kudeaketa
RT enpresaren bizitza  
RT enpresaren egitura  
RT enpresaren politika  
RT gaitasun juridikoa  
RT industria-egitura  
RT mikroekonomia
RT sozietatea  

enpresa arteko akordioa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresen arteko akordioa  

ekoizleen arteko akordioa  
enpresen arteko hitzarmena  

BT1 enpresen arteko lankidetza 
BT2 enpresaren politika  

enpresa aseguratzailea  

USE aseguru-etxea (2431)  

enpresa elkartua  

USE ententea (4031)  

enpresa erkidea  
SN Enpresa-elkarte batek proiektu 

ekonomikoren bat burutzeko, eta 
normalean sinergia-efektua 
eragin nahirik, sortzen duen 
enpresa. Ez nahasi "ekonomia 
mistoko sozietatea", "ekonomia-
intereseko taldea" eta "aldi 
baterako enpresa-elkartea" 
terminoekin.  

MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa  
RT kontzentrazio ekonomikoa  
RT lehia-zuzenbidea  

enpresa erostea, langileek·—

USE enpresa-erosketa (4006)  

enpresa erostea, zuzendariek·—

USE enpresa-erosketa (4006)  

enpresa ertaina  

USE enpresa ertaina (4011)  

enpresa ertaina  
MT 4011 enpresa-motak
UF enpresa ertaina  
BT1 enpresa txiki eta ertainak 

BT2 enpresaren tamaina  

Enpresa eta Berrikuntza Zentroa, 
Europako·—

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

enpresa fiduziarioa  

USE sozietate fiduziarioa (4011)  

enpresa handia  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresaren tamaina  

enpresa handizkaria  

USE handizkako merkataritza 
(2036)

enpresa indibiduala  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa  
RT eskulangintzako ekoizpena  
RT saltoki txikia  
RT txikizkako merkataritza  

enpresa kooperatiboa  

USE kooperatiba (4016)  

enpresa mistoa  

USE ekonomia mistoko sozietatea 
(4016)

enpresa multinazionala  
SN Ohiko enpresa multinazionalek 

euren jatorrizko sozietatearen 
herrialdean edukitzen dituzte 
zuzendaritza eta jabetza. Ez 
nahasi "enpresa transnazionala" 
terminoarekin.  

MT 4011 enpresa-motak
UF multinazionala  

sozietate multinazionala  
BT1 enpresa  
RT atzerri-inbertsioa  
RT deslokalizazioa [V4.2]  
RT kapital soziala
RT kontzentrazio ekonomikoa  
RT langile atzerriratua  
RT lehia-zuzenbidea  
RT mendeko sozietatea
RT nazioarteko zuzenbide 

ekonomikoa
RT pertsona juridikoen 

nazionalitatea  
RT sozietate-zuzenbidea  
RT transferentzia-prezioa  

enpresa nazionalizatua  

USE enpresa publikoa (4011)

enpresa pribatua  
MT 4011 enpresa-motak
UF sektore pribatua  
BT1 enpresa  
RT sektore publikoa eta pribatua 

elkartzea [V4.2]  
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enpresa publikoa  
MT 4011 enpresa-motak
UF Estatuaren enpresa  

enpresa nazionalizatua  
ente publikoa  
sektore publikoa  

BT1 enpresa  
RT ekonomia mistoko sozietatea  
RT ekonomia publikoa  
RT herri-erakundea  
RT nazionalizazioa  
RT pribatizazioa  
RT zerbitzu publikoa  
RT zuzenbide publiko ekonomikoa  

Enpresa Publikoen Europako 
Zentroa  

MT 7611 Europako erakundeak

BT1 Europako erakundea  

enpresa siderurgikoa  

USE industria siderurgikoa (6816)

enpresa sortu berria  
MT 4011 enpresa-motak
UF start-up enpresa
BT1 zerbitzu-enpresa 

BT2 enpresaren jarduera  
RT arrisku-kapitala
RT Internet
RT mikroenpresa

enpresa transnazionala  
SN Enpresa transnazionalen 

zuzendariak eta jabeak hainbat 
herrialdetako pertsona fisiko eta 
juridikoak dira, eta erabakiak 
hartzeko orduan ez dute inongo 
nazio-ikuspegirik kontuan 
izaten. Ez nahasi "enpresa 
multinazionala" terminoarekin.  

MT 4011 enpresa-motak
UF sozietate transnazionala  
BT1 enpresa  

enpresa txiki eta ertainak  
MT 4011 enpresa-motak
UF CEEI

Europako Enpresa eta 
Berrikuntza Zentroa  
ETE-en Europako Behatokia  
ETE  

BT1 enpresaren tamaina  
NT1 enpresa ertaina  
NT1 enpresa txikia  

NT2 mikroenpresa
RT industria txiki eta ertainak  

enpresa txikia  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa txiki eta ertainak 

BT2 enpresaren tamaina  
NT1 mikroenpresa

enpresa, atzerri-kapitaleko·—

USE atzerritar enpresa (4011)  

enpresa, atzerrian ezarritako·—

USE atzerrian ezarritako agentzia 
(4006)

enpresa, banaketa-·—

USE merkataritzako enpresa (4011) 

enpresa, baterako·—

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

enpresa, Erkidegoko·—

USE europar enpresa (4011)  

enpresa, Estatuaren·—

USE enpresa publikoa (4011)

enpresa, ikerketa-·—

USE ikerketa-zentroa (6416)  

enpresa, jarduera anitzeko·—

USE enpresa-multzoa (4006)  

enpresa, leasing·—

USE aloger-enpresa (4011)  

enpresa, nagusigoa duen·—

USE nagusigoa (4031)

enpresa, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ustiategia 
(5616)

enpresa, segurtasun-·—

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

enpresa, start-up·—

USE enpresa sortu berria (4011)  

enpresa-batzordea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF langileen eskuordekoa  

langileen ordezkaria  
langileriaren ordezkaria  

BT1 langileen ordezkaritza 
BT2 lan-harremanak  

NT1 Europako enpresa-batzordea  

enpresa-demokrazia  

USE langileen parte-hartzea (4426) 

enpresa-elkartea, partaidetzako·—

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

enpresa-erosketa  
SN Enplegatuek euren enpresa, edo 

haren atal bat edo mendeko 
enpresa bat erostea, maileguen 
edo zerga-onuren laguntzaz.  

MT 4006 enpresaren antolaketa

UF zuzendariek enpresa erostea  
langileek enpresa erostea  

BT1 enpresaren bizitza  

enpresa-espiritua  
SN Gizarte- edo merkataritza-

enpresak sortu eta gauzatzeko 
borondatea edo joera.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresa-sena
BT1 enpresaren bizitza  
RT enpresaburua

enpresa-itxiera  

USE jardueraren amaiera (4006)  

enpresa-jantokia  

USE taldeentzako sukaldaritza 
(6031)

enpresa-jarduera  

USE enpresaren jarduera (4011)

enpresa-kudeaketa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF enpresaren antolaketa  
BT1 kudeaketa
RT antolamendu-kultura [V4.2]  
RT enpresa  
RT enpresaren bizitza  
RT enpresaren ekonomia  
RT enpresaren erantzukizun soziala 

[V4.2]  
RT enpresaren zuzendaritza  

enpresa-kudeaketaren irakaskuntza  

USE kudeatzaileen prestakuntza 
(3211)

enpresa-kultura  

USE antolamendu-kultura [V4.2] 
(4006)

enpresa-multzoa  
SN Enpresak bateratzeko modu bat, 

zeinetan jarduerak dibertsifikatu 
egiten baitira. Beste enpresa 
batzuen erosketaren eta 
ondorengo bat-egitearen bidez 
gauzatzen da  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF jarduera anitzeko enpresa  
BT1 kontzentrazio ekonomikoa  
RT trusten aurkako legeria  

enpresa-sena  

USE enpresa-espiritua (4006)  

enpresa-taldea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresen elkartea  

sozietate-taldea  
BT1 kontzentrazio ekonomikoa  
RT ententea  
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enpresa-trafikoaren gaineko zerga  

USE BEZ (2446)  

enpresa-zuzendaria  
SN Zuzendaritzaz arduratzen den 

enpresako kidea. Soldatapekoa 
izan daiteke.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF zuzendari kudeatzailea  

enpresako kudeatzailea  
BT1 enpresaren egitura  
RT ugazaben erakundea  

enpresaburua  
SN Enpresa-jarduera bere kabuz 

egiten duen pertsona fisikoa.  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF industrialaria
BT1 enpresaren egitura  
RT enpresa-espiritua  
RT industria-egitura  

enpresaburuak  

USE ugazaben erakundea (4426)  

enpresaburuen elkartea  

USE ugazaben erakundea (4426)  

Enpresaburuen Elkarteen 
Konfederazioa, Espainiako·—

USE ugazaben erakundea 
(4426)

enpresaburuen erakundea  

USE ugazaben erakundea (4426)  

enpresak elkarrenganatzeko bulegoa  

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

enpresako demokrazia  

USE langileen parte-hartzea (4426) 

enpresako kudeatzailea  

USE enpresa-zuzendaria (4006)  

enpresan praktikak egitea  

USE prestakuntzako praktikak 
(4406)

enpresaren aktiboa  

USE enpresaren tamaina (4011)  

enpresaren antolaketa  

USE enpresa-kudeaketa (4021)  

enpresaren barruko ikerketa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  
RT estrategia ekonomikoa  

enpresaren bizitza  
MT 4006 enpresaren antolaketa
NT1 enpresa-erosketa  

NT1 enpresa-espiritua  
NT1 enpresaren hazkundea  
NT1 jarduera ekonomikoaren 

moraltasuna
NT1 jardueraren amaiera  
NT1 krisian dagoen enpresa  
NT1 merkataritzako sozietatearen 

likidazioa  
NT2 ondasunen likidazioa
NT2 porrota

NT1 merkataritzako sozietateen 
eraketa  

NT2 kapital soziala
NT3 kapital-zabalkuntza  

NT2 merkataritzako sozietatea 
erregistratzea  

NT1 ordainketak etetea  
NT2 epai bidezko konponketa  

NT1 sozietatearen izena  
RT enpresa  
RT enpresa-kudeaketa

enpresaren egitura  
MT 4006 enpresaren antolaketa
NT1 administrazio-kontseilua  
NT1 bazkidea  

NT2 akzioduna  
NT1 enpresa-zuzendaria  
NT1 enpresaburua
NT1 establezimendua  

NT2 atzerrian ezarritako agentzia  
NT2 eskualdeko agentzia  
NT2 mendeko sozietatea
NT2 sozietate nagusia  
NT2 sozietatearen egoitza  
NT2 sukurtsala

RT enpresa  
RT industria-egitura  

enpresaren egoitza  

USE sozietatearen egoitza (4006)  

enpresaren ekonomia  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren politika  
RT ekonomia
RT enpresa-kudeaketa

enpresaren erantzukizun ekologikoa  

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

enpresaren erantzukizun soziala 
[V4.2]  

SN Enpresek euren borondatez 
konpromiso sozial eta 
ekologikoak hartzea euren 
merkataritza-harremanetan eta 
jardueretan.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresaren ingurumen-politika  

enpresaren erantzukizun 
ekologikoa  
enpresaren ingurumen-

erantzukizuna  
BT1 enpresaren politika  
RT enpresa-kudeaketa
RT garapen iraunkorra  

enpresaren estrategia  

USE enpresaren zuzendaritza 
(4006)

enpresaren finantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa-politika 

BT2 finantzaketa
NT1 hasierako kapitala  
RT enpresentzako laguntza  

enpresaren gobernamendua  

USE enpresaren gobernua (4006)  

enpresaren gobernua  
SN Sozietate edo enpresa batean 

boterea antolatzea, 
zuzendaritzaren, kontrol-taldeen 
eta akziodun edo bazkideen 
artean oreka hobea lortzeko.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresaren gobernamendua  
BT1 enpresaren zuzendaritza 

BT2 enpresaren politika  

enpresaren hazkundea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren bizitza  

enpresaren ingurumen-erantzukizuna  

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

enpresaren ingurumen-politika  

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

enpresaren jarduera  
MT 4011 enpresa-motak
UF enpresa-jarduera  
NT1 aloger-enpresa  
NT1 higiezin-enpresa  
NT1 industria-enpresa  
NT1 merkataritzako enpresa  
NT1 sozietate fiduziarioa  
NT1 zerbitzu-enpresa  

NT2 enpresa sortu berria  
RT enpresaren politika  
RT garraio-enpresa  
RT jardueraren amaiera  
RT jardueraren ezarketa  

enpresaren kontrola  

USE partaidetza (4006)  

enpresaren kotizazioa  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

enpresaren lekualdaketa  

USE deslokalizazioa [V4.2] (4006)  
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enpresaren modernizazioa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren politika  
RT automatizazioa  
RT industriaren modernizazioa  

enpresaren politika  
MT 4006 enpresaren antolaketa
NT1 antolamendu-kultura [V4.2]  
NT1 deslokalizazioa [V4.2]  
NT1 enpresaren ekonomia  
NT1 enpresaren erantzukizun soziala 

[V4.2]  
NT1 enpresaren modernizazioa  
NT1 enpresaren sorkuntza  
NT1 enpresaren transferentzia  
NT1 enpresaren zuzendaritza  

NT2 enpresaren gobernua  
NT1 enpresen arteko lankidetza  

NT2 enpresa arteko akordioa  
NT1 etiketa soziala  
NT1 jardueraren ezarketa  
NT1 lehiakortasuna
RT ekoizpen-politika  
RT enpresa  
RT enpresaren jarduera  
RT enpresentzako laguntza  
RT finantza-kudeaketa  
RT harreman publikoak  
RT inbertsio-politika  
RT industria-politika  
RT kanpoko azpikontratazioa  

enpresaren sorkuntza  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren politika  
RT enplegu-sorkuntza
RT Europako Enplegu Estrategia  
RT hasierako kapitala  
RT industrializazioa  

enpresaren tamaina  
MT 4011 enpresa-motak
UF enpresaren aktiboa  

langileen zerrenda  
NT1 enpresa handia  
NT1 enpresa txiki eta ertainak  

NT2 enpresa ertaina  
NT2 enpresa txikia  

NT3 mikroenpresa

enpresaren transferentzia  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren politika  
RT enpresen bat-egitea  
RT iraizpena  

enpresaren zuzendaritza  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF zuzendaritza-kontseilua  

enpresaren estrategia  
kudeatzailetza  

BT1 enpresaren politika  
NT1 enpresaren gobernua  

RT enpresa-kudeaketa

enpresen aldi baterako elkartea  

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

enpresen arteko akordioa  

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

enpresen arteko hitzarmena  

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

enpresen arteko lankidetza  

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

enpresen arteko lankidetza  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresen elkarketa  

enpresen arteko lankidetza  
enpresak elkarrenganatzeko 
bulegoa

BT1 enpresaren politika  
NT1 enpresa arteko akordioa  
RT ekonomia-intereseko taldea

enpresen bat-egitea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresen irenspena  

sozietateen bat-egitea  
BT1 kontzentrazio ekonomikoa  
NT1 nazioarteko bat-egitea  
RT enpresaren transferentzia  

enpresen birmoldaketa  

USE industria-birmoldaketa (6806) 

enpresen elkarketa  

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

enpresen elkartea  

USE enpresa-taldea (4006)  

enpresen irenspena  

USE enpresen bat-egitea (4006)  

enpresen zatiketa  
SN Eragiketa honen bitartez 

sozietate batek bere ondasun edo 
jarduera guztiak ematen dizkie 
beste sozietate biri edo 
gehiagori; hauek lehendik 
dauden sozietateak nahiz 
sozietate sortu berriak izan 
daitezke.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 kontzentrazio ekonomikoa  

enpresentzako diru-laguntza  

USE enpresentzako laguntza (1606) 

enpresentzako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF salbamenduko laguntza

enpresentzako diru-laguntza
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT enpresaren finantzaketa  
RT enpresaren politika  
RT industria-politika  
RT industriaren berregituraketa  
RT krisian dagoen enpresa  
RT lehia-politika

enpresetako langile-aukeraketa  

USE langileen kontratazioa (4421)  

ente publikoa  

USE enpresa publikoa (4011)

entea, toki-·—

USE toki-erakundea (0436)

entente bertikala  
MT 4031 lehia
UF akordio bertikala  

integrazio bertikala  
BT1 ententea  
NT1 banaketa esklusiboa
NT1 banaketa selektiboa  
NT1 espezializaziorako akordioa  
NT1 merkaturatzearen mugaketa  
NT1 salmenta-agentzia  
RT salmenta  

entente ez-zilegia  
MT 4031 lehia
UF akordio ez-zilegia  
BT1 ententea  
RT ententerako baimena  

entente horizontala  
MT 4031 lehia
UF akordio horizontala  

integrazio horizontala  
BT1 ententea  
NT1 kartela
NT1 merkatuaren banaketa  
RT merkatuaren babesa  
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea 
RT prezioen finkapena  
RT salmenta  

ententea
MT 4031 lehia
UF enpresa elkartua  

ekoizleen arteko ententea  
NT1 entente bertikala  

NT2 banaketa esklusiboa
NT2 banaketa selektiboa  
NT2 espezializaziorako akordioa  
NT2 merkaturatzearen mugaketa  
NT2 salmenta-agentzia  

NT1 entente ez-zilegia  
NT1 entente horizontala  

NT2 kartela
NT2 merkatuaren banaketa  

NT1 erosketa esklusiboa
NT1 nazioarteko ententea  
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NT1 trusta
RT aldi baterako enpresa-elkartea  
RT enpresa-taldea  
RT ententeei buruzko arauak  
RT kontzentrazio ekonomikoa  
RT prezio diskriminatzailea  

ententea, ekoizleen arteko·—

USE ententea (4031)  

ententearen adierazpena  
MT 4031 lehia
UF praktika itunduen adierazpena  
BT1 ententeei buruzko arauak 

BT2 lehia-zuzenbidea  

ententeei buruzko arauak  
SN Termino hau Erkidegoaren 

lehia-politikaren eremuan baino 
ez da erabiliko. Nazio-
arautegietarako, erabili "trusten 
aurkako legeria".  

MT 4031 lehia
UF monopolioaren aurkako ekintza 

ententeen aurkako ekintza  
akordioak, erabakiak eta 
praktika itunduak  
praktika itunduak  

BT1 lehia-zuzenbidea  
NT1 ententearen adierazpena  
NT1 ententerako baimena  
NT1 ententerako baimenaren 

salbuespena  
RT ententea  

ententeen aurkako ekintza  

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

ententerako baimena
MT 4031 lehia
UF kontzentraziorako baimena  
BT1 ententeei buruzko arauak 

BT2 lehia-zuzenbidea  
RT entente ez-zilegia  

ententerako baimenaren 
salbuespena  

MT 4031 lehia
UF praktika itunduetarako 

baimenaren salbuespena  
BT1 ententeei buruzko arauak 

BT2 lehia-zuzenbidea  

entitate publikoa  

USE herri-erakundea (0436)  

entitatea, finantza-·—

USE finantza-erakundea (2416)  

entomologia  

USE zoologia (3606)  

entsegua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak

UF industria-entsegua  
esperimentazioa  
saiakuntza pilotua  
testa  

BT1 produktuaren diseinua 
BT2 fabrikazio industriala  

entsegua, industria-·—

USE entsegua (6411)

entxufe elektrikoa  

USE material elektrikoa (6826)  

entziklika  

USE akta pontifikala (3221)

entziklopedia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  

entzima  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biokimika

BT2 kimika
BT3 zientzia fisikoak  

RT abere-janaria  
RT janarien gehigarria  
RT janarien teknologia  
RT prozesu bioteknologikoa  

entzimen ingeniaritza  

USE prozesu bioteknologikoa 
(6411)

entzuketa administratiboa  

USE komunikazioen babesa (1236) 

entzuketa informatikoa

USE komunikazioen babesa (1236) 

entzuketa, legez aurkako·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

entzuketa, telefonozko·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

entzunaldi judiziala  

USE judizioa (1221)  

entzunaldia, jendaurreko·—

USE jendaurreko bilkura (0426)  

entzunezkoen sektorea, ikus-·—

USE ikus-entzunezkoen industria 
(3226)

eolikoa, parke·—

USE haize-energia (6626)  

EP

USE Europako Parlamentua (1006) 

EP adostasun-irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea

BT1 EP irizpena 
BT2 EE irizpena 

BT3 Erkidegoaren irizpena 
BT4 Erkidegoaren egintza  

RT Europako Agiri Bakuna  

EP batzordea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EP parlamentu-batzordea  
BT1 Europako Parlamentua 

BT2 Erkidegoaren erakundea  
RT parlamentu-batzordea  

EP ebazpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Europako Parlamentuaren 

ebazpena  
BT1 Erkidegoaren ebazpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  
RT Parlamentuaren ebazpena  

EP irizpen arrazoitua  

USE EP irizpena (1011)  

EP irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Europako Parlamentuaren 

irizpena  
EP irizpen arrazoitua  
nahitaezko irizpena  

BT1 EE irizpena 
BT2 Erkidegoaren irizpena 

BT3 Erkidegoaren egintza  
NT1 EP adostasun-irizpena  

EP kuestorea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Parlamentuko 
kuestorea

BT1 EPren Mahaia 
BT2 Europako Parlamentua 

BT3 Erkidegoaren erakundea  
RT kuestorea

EP lehendakaria  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Parlamentuko 
lehendakaria  

BT1 EPren Mahaia 
BT2 Europako Parlamentua 

BT3 Erkidegoaren erakundea  
RT Parlamentuko lehendakaria  

EP lehendakariordea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Parlamentuko 
lehendakariordea  

BT1 EPren Mahaia 
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BT2 Europako Parlamentua 
BT3 Erkidegoaren erakundea  

RT Parlamentuko lehendakariordea 

EP ordezkaritza  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Parlamentuaren 
ordezkaritza  

BT1 Europako Parlamentua 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

RT parlamentu-ordezkaritza  

EP parlamentu-batzordea  

USE EP batzordea (1006)  

epai bidezko banantzea  
MT 2806 familia
UF ezkontideak banantzea  

ondasun-banantzea
egitatezko banantzea  

BT1 familia-zuzenbidea  
RT pertsona banandua  

epai bidezko konponketa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 ordainketak etetea 

BT2 enpresaren bizitza  

epai-boterea
MT 0406 esparru politikoa
UF Botere Judizialaren Kontseilu 

Nagusia
BT1 botereen banaketa 

BT2 filosofia politikoa  
RT justizia-sistema  

epai-jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF Audientzia Nazionala  

probintzia-auzitegia  
lurralde-auzitegia  
barrutiko epaitegia  
lehen auzialdiko epaitegia  
udal epaitegia  
gora jotzeko auzitegia  
justizia-auzitegia  

BT1 justizia-sistema  
NT1 adingabeen jurisdikzioa  
NT1 itsas jurisdikzioa  
NT1 jurisdikzio militarra  
NT1 jurisdikzio zibila  
NT1 lan-arloko jurisdikzioa  
NT1 lan-jurisdikzioa  
NT1 merkataritzako jurisdikzioa  
NT1 zigor-jurisdikzioa  
RT prozedura judiziala  

epaia
MT 1221 justizia
UF auzitegiaren erabakia  

auzitegiaren epaia  
epailearen ebazpena  

NT1 epaiaren betearazpena  

NT2 maizter-botatzea  
NT2 ondasunen enbargoa  

NT1 errekurtso-bidea  
NT1 judizioko kostuak  
NT1 oker judiziala  

epaia, auzitegiaren·—

USE epaia (1221)

epaia, EE Justizia Auzitegiaren·—

USE EE Auzitegiaren epaia (1011)  

epaia, EEJA·—

USE EE Auzitegiaren epaia (1011)  

epaiaren betearazpena  
MT 1221 justizia
UF gauza epaituaren indarra  

ondorio juridikoa  
betearazteko bideak  
betearazpen-bidea  

BT1 epaia  
NT1 maizter-botatzea  
NT1 ondasunen enbargoa  

epaile ez-profesionala  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF epaimahai mistoa  

bake-epailea  
epaimahaia  
herri-justizia
zinpeko epaimahaia  
epaimahai ez-profesionala  
herri-auzitegia  
zinpekoak  
zinpekoen epaimahaia  

BT1 lanbide juridikoa  

epailea  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF epaileria  

epailetza  
barrutiko epailea  
instrukzioko epailea  
adingabeen epailea  
lehen auzialdiko epailea  

BT1 magistratua 
BT2 lanbide juridikoa  

epailea, adingabeen·—

USE epailea (1226)  

epailea, bake-·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

epailea, barrutiko·—

USE epailea (1226)  

epailea, EE·—

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

epailea, instrukzioko·—

USE epailea (1226)  

epailea, lehen auzialdiko·—

USE epailea (1226)  

epailearen agindua  

USE mehatxuzko agindua (1221)  

epailearen ebazpena  

USE epaia (1221)

epailearen interpretazioa  

USE zuzenbidearen interpretazioa 
(1206)

epaileria

USE epailea (1226)  

epailetza

USE epailea (1226)  

epaimahai ez-profesionala  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

epaimahai mistoa  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

epaimahaia  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

epaimahaia, zinpeko·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

epaimahaia, zinpekoen·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

epaitegia, barrutiko·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

epaitegia, espetxeratuen zaintzako·—

USE zigor-jurisdikzioa (1226)  

epaitegia, lehen auzialdiko·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

epaitegia, udal·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

epaitegiko idazkaria  

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

epaituaren indarra, gauza·—

USE epaiaren betearazpena (1221) 

epe ertainerako aurreikuspena  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF epe ertainerako igurikimena  
BT1 aurreikuspen ekonomikoa  

epe ertainerako finantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
RT epe ertainerako kreditua  

epe ertainerako igurikimena  

USE epe ertainerako aurreikuspena 
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(1631)

epe ertainerako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT epe ertainerako finantzaketa  

epe laburrerako aurreikuspena  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF epe laburrerako igurikimena  
BT1 aurreikuspen ekonomikoa  

epe laburrerako diru-sostengua  

USE diru-sostengua (2406)  

epe laburrerako finantza-sostengua  

USE diru-sostengua (2406)  

epe laburrerako finantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
RT epe laburrerako kreditua  

epe laburrerako igurikimena  

USE epe laburrerako 
aurreikuspena (1631)

epe laburrerako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF kontu korronteko aurrerakina  

kutxako kreditua  
BT1 kreditua  
RT epe laburrerako finantzaketa  

epe luzerako aurreikuspena  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF epe luzerako igurikimena  
BT1 aurreikuspen ekonomikoa  

epe luzerako finantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
RT epe luzerako kreditua  

epe luzerako igurikimena  

USE epe luzerako aurreikuspena 
(1631)

epe luzerako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT epe luzerako finantzaketa  

epe oso luzerako aurreikuspena  

USE prospektiba (1631)

epea, auzibideko·—

USE delituaren preskripzioa (1221) 

epea, mandatuaren·—

USE hauteskunde-mandatua (0421)  

epekako erosketa  

USE kreditu bidezko erosketa 

(2031)

epekako gordailua  

USE banku-gordailua (2416)

epekako salmenta  

USE kredituzko salmenta (2031)  

epeltzea, klimaren·—

USE klima-aldaketa (5211)  

eperako eragiketa  

USE eperako merkatua (2421)

eperako merkatua  
SN Eperako merkatuan, baldintzak 

negoziatu eta handik aldi batera 
burutzen dira eragiketak.  

MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF eperako eragiketa  
BT1 finantza-merkatua
RT dibisen merkatua  

epidemia
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasuna
RT epidemiologia  
RT gaixotasun-transmisorea  

epidemiologia
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza-zientziak  
NT1 gaixotasun-transmisorea  
RT epidemia  
RT higiene publikoa  

Epiro  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

epizootia  

USE animalia-gaixotasuna (5631)  

Epizootien Nazioarteko Bulegoa  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
BT1 gobernu arteko erakundea  
RT animalia-gaixotasuna  
RT arrainen gaixotasuna  

EPL

USE Europako Politika Lankidetza 
(1016)

EPO

USE Europako Patente Bulegoa 
(7611)

EPren ahalmenak  

USE EPren eskumenak (1006)  

EPren eskumenak  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EPren ahalmenak  

BT1 EE erakunde-eskumena 
BT2 erakundeen jardunbidea  

EPren Mahaia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Lehendakari eta Kuestoreen 
Konferentzia  

BT1 Europako Parlamentua 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

NT1 EP kuestorea
NT1 EP lehendakaria  
NT1 EP lehendakariordea  

EPSO

USE Europako Erkidegoetako 
Langileak Aukeratzeko 
Bulegoa [V4.2] (1006)  

era juridikoa, sozietatearen·—

USE sozietatea (4016)  

era, ordaintzeko·—

USE ordainketa (4026)  

erabaki-prozesua  

USE erabakiak hartzea (4021)  

erabakia
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 administrazio-erregelamendua 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

erabakia, aurrekontuari buruzko·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

erabakia, auzitegiaren·—

USE epaia (1221)

erabakia, Batzordearen·—

USE EE erabakia (1011)  

erabakia, deskargu-·—

USE aurrekontuaren deskargua 
(2441)

erabakia, Euratom·—

USE AEEE erabakia (1011)

erabakia, Kontseiluaren·—

USE EE erabakia (1011)  

erabakiak eta praktika itunduak, 
akordioak,·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

erabakiak hartzea  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF erabakitzeko prozesua  

erabakiak hartzeko prozesua  
erabaki-prozesua  

BT1 kudeaketa
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RT erabakitzeko ahalmena  

erabakiak hartzeko prozesua  

USE erabakiak hartzea (4021)  

erabakiak hartzeko prozesuaren 
gardentasuna  

USE erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna (1006)  

erabakiaren eskaera, judizio 
aurreko·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

erabakimena  

USE erabakitzeko ahalmena (0406) 

erabakitzeko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
UF erabakimena  
BT1 botere politikoa  
RT erabakiak hartzea  
RT Europar Batasuneko Kontseilua 
RT Exekutiboaren eskumenak  

erabakitzeko laguntza  

USE adimen artifiziala (3231)  

erabakitzeko prozesua  

USE erabakiak hartzea (4021)  

erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF erabakiak hartzeko prozesuaren 
gardentasuna

BT1 erakundeen jardunbidea  
NT1 bilkuren publizitatea  
NT1 Erkidegoaren informazioaren 

zabalkundea
NT1 Erkidegoaren informaziorako 

irispidea
RT administrazio-gardentasuna

eraberritzea, etxebizitza·—

USE habitataren hobekuntza (2846) 

erabilera bikoitzeko ondasuna  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 erabilera bikoitzeko teknologia 

BT2 teknologia
RT esportazioen kontrola  
RT teknologia nuklearra  

erabilera bikoitzeko teknologia  
SN Helburu militarretarako erabil 

daitekeen teknologia zibila.  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 teknologia
NT1 erabilera bikoitzeko ondasuna  
RT armamentuak ez ugaritzea  

RT esportazioen murrizketa  

erabilera pribatuko gaia  

USE ondasun pertsonala (2026)

erabilera, espazioaren bakezko·—

USE espazioaren erabilera (1231)  

erabilera, estimulatzaileen·—

USE dopatzea (2826)  

erabilera, hondakinen·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

erabilera, lurzoruaren·—

USE lurren erabilera (5621)  

erabilera, nekazaritzako produktuen 
elikaduraz besteko·—

USE nekazaritzako produktuen 
ordezko erabilera (5611)  

erabilera, roboten·—

USE robotizazioa (6411)  

erabilerari buruzko eskuliburua  

USE gidaliburua (3221)

erabilezina, hondakin·—

USE hondakin berreskuraezina 
(5216)

erabili eta botatzeko ondasuna  

USE ondasun iragankorra (2026)  

erabilia, pila·—

USE hondakin elektronikoa (5216) 

erabiligabea, kasete·—

USE euskarri magnetikoa (3226)

erabiligabea, zinta·—

USE euskarri magnetikoa (3226)

erabilitako ondasuna  
MT 2026 kontsumoa
UF bigarren eskuko materiala  
BT1 ondasun eta zerbitzuak  

erabiltzailearen eskuliburua  

USE gidaliburua (3221)

erabiltzailearen gida  

USE gidaliburua (3221)

erabiltzaileei laguntzeko zentroa  

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

erabiltzaileentzako laguntza  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF erabiltzaileentzako laguntza 

teknikoa  
erabiltzaileei laguntzeko zentroa 

help desk-a  
infogunea

BT1 informatika-erabiltzailea 
BT2 sistema informatikoa  

erabiltzaileentzako laguntza teknikoa  

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

erabiltzea, agintea oker·—

USE agintekeria (1211)  

erabiltzea, energia bakezko 
helburuetarako·—

USE energiaren bakezko erabilera 
(6606)

erabiltzea, energia zentzuz·—

USE energia-aurrezpena (6606)  

erabiltzeko denbora, hizpidea·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

erabiltzen den nekazaritza-eremua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF landu daitekeen nekazaritza-

eremua  
lantzen den nekazaritza-eremua 
laborantzako eremua  
alorra
soroa  
nekazaritza-alorra  
lur landuak  
landatutako lurrak  
ereindako lurrak  

BT1 ustiapen-eremua 
BT2 nekazaritzako ustiategia  

RT lurren erabilera  

erabiltzen ez den ibilgailua  

USE hondakin metalikoa (5216)  

eragiketa ikusezina  

USE ikusezinen balantza (2406)  

eragiketa integratua, garapen-·—

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

eragiketa triangeluarra  

USE konpentsazio-merkataritza 
(2016)

eragiketa, banku-·—

USE banku-jarduera (2416)

eragiketa, burtsa-·—

USE burtsako eragiketa (2421)  

eragiketa, eperako·—

USE eperako merkatua (2421)
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eragiketa, konpentsazio-·—

USE konpentsazio-merkataritza 
(2016)

eragiketa, kontabilitateko·—

USE kontabilitate-kudeaketa (4026) 

eragiketa, merkatu irekiko·—

USE likideziaren kontrola (2411)  

eragiketa, swap·—

USE swap akordioa (2406)  

eragiketa-gastua  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuko gastua  
RT EE eragiketa-gastua  

eragiketa-programa  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF eskualdeko garapen-programa  

eskualdeko eragiketa-programa  
BT1 Erkidegoaren eskualde-politika 

BT2 eskualde-politika  

eragiketa-programa, eskualdeko·—

USE eragiketa-programa (1616)  

eragiketak bermatzeko funtsa, 
mailegu-·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

eragiketen ikerketa  

USE kudeatzeko teknika (4021)  

eragile kimikoa  

USE produktu kimikoa (6811)  

eragilea, lo-·—

USE lasaigarria (2841)  

eragilea, minbizi-·—

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

eragin ekonomikoa  

USE ondorio ekonomikoa (1631)

eragina, erradiazioen·—

USE erradiobiologia (3606)  

eragina, ingurumenaren gaineko·—

USE ingurumen-eragina (5206)

eraginari buruzko azterlana  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa
RT ingurumen-eragina
RT publizitatearen eragina  

eragindako katastrofea, gizakiak·—

USE gizakiak eragindako 
hondamendia (5216)

eraginen trafikoa  

USE ustelkeria (1216)  

eraginkortasuna  

USE produktibitatea (4026)

eraginkortasuna, kostuen araberako·—

USE kostua/eraginkortasuna 
analisia (4026)  

eraginkortasuna, produkziorako·—

USE produktibitatea (4026)

eragozlea, kontzientzia-·—

USE kontzientzia-eragozpena 
(0821)

eraikin aurrefabrikatua  

USE aurrefabrikazioa (6831)  

eraikin publikoa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF administrazio-eraikina  
BT1 ekipamendu kolektiboa 

BT2 hirigintza

eraikina  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF lokala
BT1 eraikuntzaren industria  

eraikina, abeletxeko·—

USE nekazaritza-eraikina (5626)  

eraikina, administrazio-·—

USE eraikin publikoa (2846)

eraikina, apartamentu-·—

USE etxebizitza kolektiboa (2846)  

eraikina, bizitzeko·—

USE etxebizitza (2846)  

eraikinaren isolamendua  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntza-ekipamendua  
NT1 isolamendu akustikoa  
NT1 isolamendu termikoa

eraikinaren modernizazioa  

USE habitataren hobekuntza (2846) 

eraikinen birgaikuntza  

USE hiri-berrikuntza (2846)  

eraikinen osasungarritasuna  

USE eraikinen segurtasuna (2846)

eraikinen segurtasuna  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikinen osasungarritasuna  
BT1 eraikuntza-politika  
RT etxeko istripua  

eraikinen zaharberrikuntza  

USE hiri-berrikuntza (2846)  

eraikitzailea, zentsura-boto·—

USE zentsura-mozioa (0421)  

eraikitzeko baimena  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikitzeko lizentzia  

obra-lizentzia  
hirigintzako lizentzia  

BT1 eraikuntza-politika  
RT hirigintza-arauak  
RT katastroa  

eraikitzeko lizentzia

USE eraikitzeko baimena (2846)  

eraikuntza

USE eraikuntzaren industria (6831) 

eraikuntza basatia  

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

eraikuntza hidraulikoa  

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

eraikuntza klandestinoa  

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

eraikuntza metalikoa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF metalezko egitura  
BT1 eraikuntzaren industria  
RT arotzeria metalikoa  

eraikuntza, baimendu gabeko·—

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

eraikuntza, etxebizitzen·—

USE etxebizitza-politika (2846)  

eraikuntza-araua  

USE eraikuntza-arauak (2846)  

eraikuntza-arauak  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikuntzari buruzko legeria  

eraikuntzari buruzko arauak  
eraikuntza-araua  

BT1 eraikuntza-politika  
RT hirigintza-arauak  

eraikuntza-ekipamendua  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
NT1 argiztapena  
NT1 berokuntza
NT1 eraikinaren isolamendua  

NT2 isolamendu akustikoa  
NT2 isolamendu termikoa

NT1 igogailua  
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NT1 klimatizazioa  
NT1 osasun-instalazioa  

eraikuntza-politika  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
NT1 eraikinen segurtasuna  
NT1 eraikitzeko baimena  
NT1 eraikuntza-arauak  
NT1 eraikuntzarako laguntza  
NT1 eraikuntzaren kostua  
NT1 higiezinekin espekulatzea  
NT1 higiezinen merkatua  
NT1 higiezinen sustapena  

eraikuntza-teknika  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF lauzatzea  

igeltsuztatzea  
lur-berdinketa  
harlangaitza  
harri-lana
hargintza  
zolaketa  
horma-pintura  

BT1 eraikuntzaren industria  

eraikuntzako materiala  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF obretarako ekipamendua  

obretarako makina  
BT1 eraikuntzaren industria  
NT1 adreilua
NT1 eraikuntzako panela  
NT1 harria
NT1 hormigoia
NT1 igeltsua  
NT1 material erregogorra  
NT1 zementua  
NT1 zoruaren estaldura  

eraikuntzako panela  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF eraikuntzako xafla  

eraikuntzako taula  
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

eraikuntzako taula  

USE eraikuntzako panela (6831)  

eraikuntzako tresneria  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntzaren industria  

eraikuntzako xafla  

USE eraikuntzako panela (6831)  

eraikuntzarako altzairua  

USE altzairua (6816)  

eraikuntzarako kreditu-kooperatiba  

USE kreditu-kooperatiba (2416)

eraikuntzarako kreditua  

USE higiezin-kreditua (2416)  

eraikuntzarako laguntza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikuntzaren sustapena  

eraikuntzarako prima  
etxebizitzen sustapena  

BT1 eraikuntza-politika  
RT higiezin-kreditua  
RT jabetza eskuratzea

eraikuntzarako mailegua  

USE higiezin-kreditua (2416)  

eraikuntzarako prima  

USE eraikuntzarako laguntza 
(2846)

eraikuntzarako zura  
MT 6836 zuraren industria
UF zur biribila  
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

eraikuntzaren industria  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF eraikuntza  
NT1 aurrefabrikazioa  
NT1 eraikina  
NT1 eraikuntza metalikoa  
NT1 eraikuntza-teknika  
NT1 eraikuntzako materiala  

NT2 adreilua
NT2 eraikuntzako panela  
NT2 harria
NT2 hormigoia
NT2 igeltsua  
NT2 material erregogorra  
NT2 zementua  
NT2 zoruaren estaldura  

NT1 eraikuntzako tresneria  

eraikuntzaren kostua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 eraikuntza-politika  

eraikuntzaren sustapena  

USE eraikuntzarako laguntza 
(2846)

eraikuntzari buruzko arauak  

USE eraikuntza-arauak (2846)  

eraikuntzari buruzko legeria  

USE eraikuntza-arauak (2846)  

eraketa-programa, alderdi baten·—

USE alderdi baten eraketa (0411)  

erakunde adjudikatzailea  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

erakunde armatua, izaera 
militarreko·—

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

erakunde arteko akordioa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EE erakundeen arteko 
harremanak

BT2 erakundeen jardunbidea  
RT EE aurrekontu-diziplina  

erakunde aseguratzailea  

USE aseguru-etxea (2431)  

erakunde autonomikoa  

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

erakunde autonomoa  

USE herri-erakundea (0436)  

erakunde baten etendura, 
nazioarteko·—

USE nazioarteko erakunde batetik 
baztertzea (0806)  

erakunde ofiziala, kreditu-·—

USE banku publikoa (2416)  

erakunde ongilea  

USE ongintzako erakundea (2826)  

erakunde politikoa  
MT 0406 esparru politikoa
NT1 estatuburua  
NT1 herri-botereak
NT1 protokoloa

erakunde publikoa  

USE herri-erakundea (0436)  

erakunde txikia, toki-·—

USE toki-erakundea (0436)

erakunde-akordioa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 erakunde-jarduna  

erakunde-egitura  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

SN Erkidegoko organo eta 
antolakundeentzat ere erabiliko 
da.

UF erakunde-esparrua  
NT1 EB organo erabakitzailea  
NT1 erakundearen idazkaritza  

NT2 idazkari nagusia  
NT1 lehendakaria  
NT1 lehendakariordea  

erakunde-erreforma  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 erakunde-jarduna  
RT administrazio-erreforma  
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RT erreforma judiziala  

erakunde-eskumena  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 erakunde-jarduna  
NT1 eskumen-banaketa  

NT2 eskumen-gatazka  
NT2 Estatuaren eta lurralde-

erakundeen arteko 
harremanak  

RT botere politikoa  
RT Exekutiboaren eskumenak  
RT jurisdikzio-eskumena  
RT Parlamentuaren eskumenak  

erakunde-esparrua  

USE erakunde-egitura (1006)

erakunde-jarduna  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
NT1 barne-araudia  
NT1 erakunde-akordioa  
NT1 erakunde-erreforma  
NT1 erakunde-eskumena  

NT2 eskumen-banaketa  
NT3 eskumen-gatazka  
NT3 Estatuaren eta lurralde-

erakundeen arteko 
harremanak  

NT1 erakundearen egoitza  
NT1 erakundeen arteko harremanak  

NT2 erakundeen lankidetza  
NT1 hizkuntza ofiziala  

NT2 hizkuntzen erabilera  
RT alderdien antolaketa  
RT elkarte-bizitza  
RT erakundeen jardunbidea  
RT nazioarteko erakundea  

erakunde-kudeaketa  

USE erakundearen administrazioa 
(1006)

erakundea, administrazio-·—

USE administrazio-antolaketa 
(0436)

Erakundea, Afrikar Batasunaren·—

USE Afrikar Batasuna (7616)

Erakundea, Aireko Nabigazioaren 
Segurtasunerako Europako·—

USE EUROCONTROL 
(7611)

erakundea, balore higigarrietako 
inbertsio kolektiborako·—

USE inbertsio-sozietatea 
(4016)

erakundea, boluntarioen·—

USE ongintzako erakundea (2826)  

erakundea, borondatezko·—

USE ongintzako erakundea (2826)  

erakundea, Ekialdeko Afrikako·—

USE Afrikako erakundea (7616)

erakundea, ekoizleen·—

USE nekazaritzako ekoizleen 
elkartea (5611)  

erakundea, emakumeen·—

USE mugimendu feminista (0431)  

erakundea, enpresaburuen·—

USE ugazaben erakundea (4426)  

erakundea, Erdialdeko Afrikako·—

USE Afrikako erakundea (7616)

erakundea, Erdialdeko Amerikako·—

USE Latinoamerikako erakundea 
(7616)

erakundea, Erkidegoaren zerbitzu-·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

erakundea, eskualdeko·—

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

Erakundea, Estandarizaziorako 
Nazioarteko·—

USE ISO (7626)

erakundea, gazte-·—

USE gazte-mugimendua (0431)  

Erakundea, Hezkuntza, Zientzia eta 
Kulturarako Nazio Batuen·—

USE UNESCO
(7606)

erakundea, ikerketa-·—

USE ikerketa-zentroa (6416)  

Erakundea, Inbertsioak Bermatzeko 
Alde Anitzeko·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

Erakundea, Ipar Atlantikoko 
Itunaren·—

USE NATO (7621)

erakundea, irabaziak lortzeko asmorik 
gabeko·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

erakundea, irabazirik gabeko·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

erakundea, karitate-·—

USE ongintzako erakundea (2826)  

erakundea, kontsumitzaileen·—

USE kontsumitzaileen mugimendua 
(2026)

erakundea, laguntza-·—

USE laguntzaren iturria (0811)  

erakundea, lanbide arteko·—

USE lanbide-elkartea (4426)

erakundea, lanbide-·—

USE lanbideen antolaketa (4426)

erakundea, latinoamerikar·—

USE Latinoamerikako erakundea 
(7616)

Erakundea, Lurralde Petrolio-
esportatzaileen·—

USE LPEE (7621)

erakundea, Mendebaldeko 
Afrikako·—

USE Afrikako erakundea (7616)

Erakundea, Nazio Batuen·—

USE NBE (7606)

Erakundea, Nazio Batuen Elikadura 
eta Nekazaritza·—

USE FAO (7606)  

erakundea, normalizazio-·—

USE normalizazioa (6411)  

Erakundea, Osasunaren Mundu·—

USE OME (7606)  

Erakundea, Palestina Askatzeko·—

USE PAE (7236)

Erakundea, Satelite bidezko 
Telekomunikazioen Europako·—

USE EUTELSAT (7611) 

erakundea, sindikatu-·—

USE sindikatua (4426)  

erakundea, telekomunikazioen arloko 
normalizazioaren Europako·—

USE Telekomunikazioetako 
Arauen Europako Erakundea 
(7611)

erakundea, zientzia-·—

USE ikerketa-zentroa (6416)  

erakundea, zuzenbide publikoko·—

USE herri-erakundea (0436)  

erakundearen administrazioa  
MT 1006 Europar Batasuneko 
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erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF erakunde-kudeaketa  
BT1 erakundeen jardunbidea  
RT erakundearen idazkaritza  

erakundearen araudia  

USE barne-araudia (0431)  

erakundearen egoitza  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 erakunde-jarduna  

erakundearen gobernu-organoa, 
autonomia-aurreko·—

USE Gobernua (0436)

erakundearen idazkaritza  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erakunde-egitura  
NT1 idazkari nagusia  
RT erakundearen administrazioa  

erakundearen jabetza, toki-·—

USE herri-jabetza (1211)  

erakundearen oroitidazkia  

USE jarduerari buruzko txostena 
(3221)

erakundeen administrazio-gastua  

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

erakundeen arteko harremanak  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 erakunde-jarduna  
NT1 erakundeen lankidetza  
RT botere legegilearen eta 

betearazlearen arteko 
harremanak  

RT EE erakundeen arteko 
harremanak  

RT Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak  

RT parlamentuen arteko harremanak 

erakundeen arteko itunak  

USE erakundeen lankidetza (0431) 

erakundeen arteko lankidetza  

USE erakundeen lankidetza (0431) 

erakundeen arteko lankidetza, 
Estatuaren eta toki-·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

erakundeen aurrekontua, 
Erkidegoko·—

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

erakundeen bat-egitea, Erkidegoko·—

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

erakundeen funtzionamendua  

USE erakundeen jardunbidea 
(1006)

erakundeen jardunbidea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

SN Erkidegoko organo eta 
antolakundeentzat ere erabiliko 
da.

UF erakundeen funtzionamendua  
NT1 EE erakunde-eskumena  

NT2 EE erakunde-oreka  
NT3 demokrazia-defizita  

NT2 EPren eskumenak
NT1 EE erakundeen arteko 

harremanak  
NT2 EE erakunde arteko 

lankidetza  
NT2 erakunde arteko akordioa  

NT1 erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna

NT2 bilkuren publizitatea  
NT2 Erkidegoaren informazioaren 

zabalkundea
NT2 Erkidegoaren informaziorako 

irispidea
NT1 erakundearen administrazioa  
RT erakunde-jarduna  
RT Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera  

erakundeen lankidetza  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF erakundeen arteko itunak  

erakundeen arteko lankidetza  
BT1 erakundeen arteko harremanak 

BT2 erakunde-jarduna  
RT EE erakunde arteko lankidetza  

erakundeetan ordezkaritza izatea, EEk 
nazioarteko·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

erakundetu gabeko bikotea  

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

erakusketa, arte-·—

USE kultur agerpena (2831)

erakusketa, merkataritzako·—

USE merkataritza-agerpena (2031) 

eraldaketa, aurrekontu-·—

USE aurrekontu-politika (2436)

eraldaketa, beiraren·—

USE beiraren industria (6811)  

eraldaketa, egituraren·—

USE egitura-doikuntza (1606)

eraldaketa, elikagaien·—

USE janarien eraldaketa (6036)  

eraldaketa, enplegu-·—

USE enpleguaren birmoldaketa 
(4406)

eraldaketa, finantza-·—

USE finantza-politika (2421)  

eraldaketa, hondakinen·—

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

eraldaketa, metalen·—

USE metalen lanketa (6816)  

eraldaketa, nekazaritzako 
produktuen·—

USE nekazaritzako industria 
(6031)

eraldaketaren araubidea, aduanako·—

USE aduanako eraldaketa (2011)  

eraldaketaren industria  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF manufaktura-industria  

industria eraldatzailea
BT1 industria-egitura  
RT produktu erdibukatua  
RT produktu manufakturatua  

eraldatua, esne gaingabetu eta·—

USE esne gaingabetua (6016)

eraldatua, haragi-produktu·—

USE haragikia (6026)  

eraldatua, zerealezko produktu·—

USE zerealez egindako produktua 
(6026)

eraldatutako animalia, genetikoki·—

USE abere transgenikoa (6411)  

eraldatutako landarea, genetikoki·—

USE landare transgenikoa (6411)

eraldatzailea, industria·—

USE eraldaketaren industria (6806) 

eraldatzeko industria, nekazaritzako 
produktuak·—

USE nekazaritzako industria 
(6031)

eramailea, liburu-·—

USE kontularia (4026)
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eraman daitekeen pisua, atoian·—

USE pisua eta neurriak (4811)

eramangarria, garapen·—

USE garapen iraunkorra (1606)

eramateko hegazkina, soldaduak·—

USE abiazio militarra (0821)  

erantsi gordina, balio·—

USE balio erantsia (4026)  

erantsia, errenta·—

USE errenta osagarria (4421)

erantsiaren gaineko zerga, balio·—

USE BEZ (2446)  

erantsitako ardoa, alkohola·—

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

erantzukidetasunaren ziozko 
ordainarazpena  

USE ekoizleen erantzukidetasuna 
(5611)

erantzukizun ekologikoa, 
enpresaren·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

erantzukizun juridikoa  

USE erantzukizuna (1211)  

erantzukizun kriminala  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zigor-zuzenbideko adin-

nagusitasuna
zigor-zuzenbideko 
adingabetasuna  

NT1 adingabearen zigor-
erantzukizuna  

NT1 aringarria  
NT2 legebidezko defentsa  

NT1 astungarria
NT1 biktima

NT2 biktimentzako laguntza  
NT1 damutua
NT1 zigorgabetasuna  
RT adin-nagusitasun zibila  
RT adingabetasun zibila  
RT akzio penala  
RT ingurumenari egindako 

kalteengatiko erantzukizuna  

erantzukizun mugatuko baltzua  

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

erantzukizun mugatuko sozietatea  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF SM  

sozietate mugatua  
baltzu mugatua  

erantzukizun mugatuko baltzua  
BT1 merkataritzako sozietatea 

BT2 sozietatea  

erantzukizun politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  

erantzukizun soziala , enpresaren ·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

erantzukizun zibila  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 erantzukizuna 

BT2 zuzenbide zibila  
RT biktima
RT ingurumenari egindako 

kalteengatiko erantzukizuna  

erantzukizun zibilagatiko akzioa  
SN Arau-hausteen biktimek edo 

horien eskubideen edukitzaileek, 
akzio honen bidez, arau-
hausteak eragindako kalte-
galeren ordaina eskatzen dute.  

MT 1221 justizia
BT1 akzio penala 

BT2 akzio judiziala  
RT arau-haustea  
RT biktima
RT kalte-ordaina  
RT kaltea  

erantzukizun zibileko asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

erantzukizuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF talde-erantzukizuna  

erantzukizun juridikoa  
legezko erantzukizuna  

BT1 zuzenbide zibila  
NT1 erantzukizun zibila  
NT1 fabrikatzailearen erantzukizuna  
NT1 kalte-galerak  
NT1 kalte-ordaina  
NT1 kaltea  
NT1 kontratuzko erantzukizuna  
RT akats medikoa  
RT asegurua
RT erantzukizunagatiko akzioa  

erantzukizuna, enpresaren ingurumen-
·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

erantzukizuna, espazioko 
objektuengatiko·—

USE espazioaren erabilera (1231) 

erantzukizuna, ezkutuko 
akatsengatiko·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

erantzukizuna, gobernuaren·—

USE ministro-erantzukizuna (0436) 

erantzukizuna, herri-
administrazioaren·—

USE administrazio-erantzukizuna 
(0436)

erantzukizuna, kalte 
ekologikoengatiko·—

USE ingurumenari egindako 
kalteengatiko erantzukizuna 
(5206)

erantzukizuna, legezko·—

USE erantzukizuna (1211)  

erantzukizuna, produktuaren 
ziozko·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

erantzukizuna, talde-·—

USE erantzukizuna (1211)  

erantzukizunagatiko akzioa  
SN Ez nahasi "Administrazioaren 

erantzukizunagatiko 
errekurtsoa" eta "EE 
erantzukizunagatiko 
errekurtsoa" terminoekin.  

MT 1221 justizia
UF kalte-galerengatiko akzioa  
BT1 akzio zibila 

BT2 akzio judiziala  
RT erantzukizuna  

erantzun beharra, 
produktuarengatik·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

erantzuteko eskubidea  

USE informazio-zuzenbidea (3231) 

eraso fisikoa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 pertsonen aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  

eraso militarra  

USE esku-hartze militarra (0816)  

erasoa, giza eskubideen aurkako·—

USE giza eskubideak (1236)  

eratorria, EE zuzenbide·—

USE zuzenbide eratorria (1011)  
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eratorritako produktua, petroliotik·—

USE petrolio-produktua (6616)

eratua, botere·—

USE herri-botereak (0406)  

eratzailea, lege·—

USE konstituzioa (1206)  

erauzketa, organoen·—

USE organo-transplantea (2841)

erauzketa-plataforma  

USE itsasoko instalazioa (6616)  

erauzketagatiko prima  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 ekoizpenaren birmoldaketa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-
politika  

RT arbolazaintza  
RT mahastia  
RT mahastizaintza

erauzpen-industria  

USE mea-erauzketa (6611)  

erauzpen-teknika, meatzaritzako·—

USE mea-erauzketa (6611)  

erbesteko gobernua  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  
RT legitimitatea  

erbesteratze politikoa  

USE errefuxiatu politikoa (0431)

Erdi Aroa  

USE Erdi Aroaren historia (3611)  

Erdi Aroaren historia  
MT 3611 giza zientziak
UF Erdi Aroa
BT1 historia

BT2 gizarte-zientziak  

Erdialdea (Frantzia)  

USE Centre (7211)  

Erdialdea, Europa·—

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa (7206)  

erdialdea, hiriaren·—

USE hiri-aglomerazioa (2846)  

Erdialdeko Afrika  
MT 7221 Afrika
UF Ekuatore Afrika  
NT1 Afrika Erdiko Errepublika  
NT1 Ekuatore Ginea  
NT1 Gabon
NT1 Kamerun

NT1 Kongo
NT1 Kongoko Errepublika 

Demokratikoa
NT1 Sao Tome eta Principe  
NT1 Txad

Erdialdeko Afrikako Aduana eta 
Ekonomia Batasuna  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF CEMAC
Erdialdeko Afrikako Ekonomia 
eta Diru Erkidegoa  
UDE  
UEAC  
Ekuatoreko Aduana Batasuna  
UDEAC  
Erdialdeko Afrikako Estatuen 
Batasuna

BT1 Afrikako erakundea  
RT UDEACeko herrialdeak  

Erdialdeko Afrikako Ekonomia eta 
Diru Erkidegoa  

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Erdialdeko Afrikako erakundea  

USE Afrikako erakundea (7616)

Erdialdeko Afrikako Estatuen 
Batasuna  

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Erdialdeko Afrikako Estatuen 
Ekonomia Erkidegoa  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF CEEAC
BT1 Afrikako erakundea  

Erdialdeko Amerika  
MT 7216 Amerika
BT1 Latinoamerika  
NT1 Belize  
NT1 Costa Rica  
NT1 El Salvador  
NT1 Guatemala  
NT1 Honduras
NT1 Nikaragua
NT1 Panama

Erdialdeko Amerikako erakundea  

USE Latinoamerikako erakundea 
(7616)

Erdialdeko Amerikako Estatuen 
Erakundea  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

UF ODECA  
BT1 gobernu arteko erakundea  
NT1 Erdialdeko Amerikako 

Parlamentua  
NT1 Latinoamerikako Parlamentua  

RT ODECAko herrialdeak

Erdialdeko Amerikako Merkatu 
Batua  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF MCCA
Mercomún

BT1 Latinoamerikako erakundea  
RT Mercomúngo herrialdeak  

Erdialdeko Amerikako 
Parlamentua  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

BT1 Erdialdeko Amerikako Estatuen 
Erakundea

BT2 gobernu arteko erakundea  

Erdialdeko Asia  
MT 7226 Asia-Ozeania
NT1 Kazakhstan  
NT1 Kirgizistan  
NT1 Mongolia
NT1 Tadjikistan  
NT1 Turkmenistan
NT1 Uzbekistan  

Erdialdeko Bohemia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Erdialdeko Eslovenia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Erdialdeko Estonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Estoniako eskualdeak [V4.2]  

Erdialdeko eta Ekialdeko Europa  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Europa Erdialdea  

Erdialdeko Europa  
Ekialdeko Europa  

NT1 Balkanak  
NT2 Albania
NT2 Jugoslavia ohiko lurraldeak  

NT3 Bosnia-Herzegovina  
NT3 Eslovenia
NT3 Kroazia  
NT3 Mazedoniako Errepublika 

Jugoslaviar ohia  
NT3 Serbia eta Montenegro  

NT4 Kosovo
NT4 Montenegro  
NT4 Serbia  
NT4 Vojvodina

NT1 Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europako Herrialdeak  

NT2 Bulgaria
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NT2 Errumania
NT2 Eslovakia
NT2 Hungaria
NT2 Polonia
NT2 Txekiar Errepublika  

Erdialdeko eta Ekialdeko Europako 
Herrialdeak  

MT 7206 Europa eta Sobietar 
Batasun ohia

UF EEEH
BT1 Erdialdeko eta Ekialdeko 

Europa
NT1 Bulgaria
NT1 Errumania
NT1 Eslovakia
NT1 Hungaria
NT1 Polonia
NT1 Txekiar Errepublika  

Erdialdeko Europa  

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa (7206)  

Erdialdeko Grezia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

Erdialdeko Hungaria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

Erdialdeko Mazedonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Mazedonia

BT2 Greziako eskualdeak  

Erdialdeko Norrland  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Mellersta Norrland
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Jämtland [V4.2]  
NT1 Västernorrland [V4.2]  

Erdialdeko Portugal  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Portugalgo eskualdeak  

Erdialdeko Transdanubioa [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

erdiburutua, produktu·—

USE produktu erdibukatua (6806)  

erdieroalea

USE osagai elektronikoa (6826)

erdiko lana, lansaio·—

USE lansaio partzialeko lana (4406) 

erdiko zirkulazioa, hiri·—

USE hiriko zirkulazioa (4811)  

Erdikoa, Ekialde·—

USE Ekialde Hurbila eta Erdikoa 
(7226)

erdilandua, produktu·—

USE produktu erdibukatua (6806)  

erdimanufakturatua, produktu·—

USE produktu erdibukatua (6806)  

erdimetala  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF artsenikoa  

boroa
selenioa  
silizioa  
telurioa  

BT1 metala  

erditzea

USE amatasuna (2816)  

eredu ekonometrikoa  

USE eredu ekonomikoa (1631)

eredu ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF eredu ekonometrikoa  
BT1 ekonometria

BT2 analisi ekonomikoa
RT aurreikuspeneko kudeaketa  

eredu industriala  

USE prototipoa (6411)  

eredua, simulazio-·—

USE simulazioa (6416)  

Ereduak), Barne Merkatuko 
Harmonizaziorako Bulegoa (Markak, 
Marrazkiak eta·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

ereduzko errendimendua  

USE lanaren produktibitatea (4416) 

ereduzko kasuen analisia  

USE kasuen azterketa (3221)  

ereduzko kasuen azterketa  

USE kasuen azterketa (3221)  

ereindako lurrak  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

eremu anglofonoa  

USE talde linguistikoa (2821)

eremu arteko merkataritza  

USE herrialde-taldeen arteko 
trukeak (2021)  

eremu babestua  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumenaren babesa  
NT1 natur erreserba  
NT1 parke nazionala  
RT espezie babestua  
RT lurraren araubidea  
RT lurzoruaren babesa  

eremu ekologiko sentikorra  

USE alde sentikorra (5216)  

eremu ekonomikoa  

USE eskualde ekonomikoa (1616)

eremu elektromagnetikoa  

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

eremu esklusiboa, nazio-·—

USE ekonomia-eremu esklusiboa 
(1231)

eremu frankofonoa  

USE talde linguistikoa (2821)

eremu germanofonoa  

USE talde linguistikoa (2821)

eremu kutsatua  

USE alde kutsatua (5216)

eremu monetarioa  

USE diru-eremua (2406)  

eremu nagusia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-eremua 

BT2 nekazaritzako ustiategia  

eremu natural sentikorra  

USE alde sentikorra (5216)  

eremu sentikorra  

USE alde sentikorra (5216)  

eremu urbanizatua  

USE hirialdea (2846)  

eremu zuhaiztuna  
MT 5636 basogintza
UF baso-eremua

baso-zona
BT1 baso-politika  
RT lurren erabilera  

eremua, aduana-·—

USE aduana (2011)
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eremua, baso-·—

USE eremu zuhaiztuna (5636)  

eremua, dolarraren·—

USE diru-eremua (2406)  

eremua, ekintza integratuko·—

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

eremua, euroaren·—

USE eurogunea (2406)  

eremua, gaztelaniaren·—

USE talde linguistikoa (2821)

eremua, hiri-·—

USE hirialdea (2846)  

eremua, hizkuntza-·—

USE talde linguistikoa (2821)

eremua, ikus-·—

USE errepideko segurtasuna (4806)

eremua, industria-·—

USE industriaren kokapena (6806) 

eremua, industria-garapeneko·—

USE zona franko industriala (6806) 

eremua, industria-hedapeneko·—

USE zona franko industriala (6806) 

eremua, laborantzako·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

eremua, landa-·—

USE landa-eskualdea (1616)  

eremua, landu daitekeen nekazaritza-
·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

eremua, lantzen den nekazaritza-·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

eremua, libera esterlinaren·—

USE diru-eremua (2406)  

eremua, liberaren·—

USE diru-eremua (2406)  

eremua, markoaren·—

USE diru-eremua (2406)  

eremua, metropoli-·—

USE metropolia (2846)  

eremua, nekazaritza-·—

USE ustiapen-eremua (5616)

eremua, portugesaren·—

USE talde linguistikoa (2821)

ergonomia  
SN Ingurune fisikoa giza jarduerei 

nola egokitu aztertzea, ahalik eta 
esfortzu, neke eta eragozpen 
txikienekin ahalik eta 
produktibitaterik handiena 
lortzeko.

MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 
antolaketa

UF lana gizakiari egokitzea  
BT1 lan-baldintza  
NT1 lanaren fisiologia  
NT1 lanaren humanizazioa  
NT1 lanaren psikologia  

NT2 absentismoa  
NT2 laneko gogobetetasuna  
NT2 larritasun psikikoa  

erien eskubideak  

USE gaixoen eskubideak (2841)

erietxe psikiatrikoa  

USE ospitale psikiatrikoa (2841)

erietxea

USE ospitalea (2841)  

eritegia

USE ospitalea (2841)  

Eritrea
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 AKOB herrialdeak  

erizaina

USE osasun-arloko langileak (2841) 

erizaintzako sendaketa  
MT 2841 osasuna
BT1 osasunaren zainketa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

erkidea, inbertsio-funts·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

erkidea, zuzenbide·—

USE zuzenbide zibila (1211)  

erkideak, eskumen·—

USE Erkidegoaren eskumenak 
(1011)

Erkidego barruko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF Erkidego barruko zirkulazioa  
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

Erkidego barruko langilea  

USE Erkidegoko langilea (4411)  

Erkidego barruko merkataritza  

USE Erkidego barruko trukea 
(2006)

Erkidego barruko migrazioa  

USE Erkidegoko migrazioa (2811)  

Erkidego barruko ordainketa  
MT 2406 harreman monetarioak
UF Erkidego barruko ordainketak  

Target sistema  
BT1 Europako diru-sistema  
RT kapitalen mugimendua  

Erkidego barruko ordainketak  

USE Erkidego barruko ordainketa 
(2406)

Erkidego barruko trukea  
MT 2006 merkataritza-politika
UF Erkidego barruko merkataritza  
BT1 merkataritzako politika bateratua

Erkidego barruko zirkulazioa  

USE Erkidego barruko garraioa 
(4811)

Erkidegoa handitzea  

USE Europar Batasunaren 
zabalkuntza (1016)  

Erkidegoa uztea, Europako·—

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

Erkidegoa, Andaluziako 
Autonomia·—

USE Andaluzia (7211)  

Erkidegoa, Aragoiko Autonomia·—

USE Aragoi (7211)  

Erkidegoa, Asturiasko Printzerriko 
Autonomia·—

USE Asturiasko Printzerria 
(7211)

Erkidegoa, Balear Uharteetako 
Autonomia·—

USE Balear uharteak (7211)  

Erkidegoa, Balearretako 
Autonomia·—

USE Balear uharteak (7211)  

Erkidegoa, Erdialdeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

Erkidegoa, Errioxako Autonomia·—

USE Errioxa (7211)  

Erkidegoa, Europako Defentsa·—

USE Mendebaldeko Europar 
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Batasuna (7611)  

Erkidegoa, Europako Ekonomia·—

USE Europako Erkidegoa (1016)

Erkidegoa, Euskadiko Autonomia·—

USE Euskal Autonomia Erkidegoa 
(7211)

Erkidegoa, Extremadurako 
Autonomia·—

USE Extremadura (7211)  

Erkidegoa, Galiziako Autonomia·—

USE Galizia (7211)  

Erkidegoa, Gaztela eta Leongo 
Autonomia·—

USE Gaztela eta Leon (7211)  

Erkidegoa, Gaztela-Mantxako 
Autonomia·—

USE Gaztela-Mantxa (7211)  

Erkidegoa, Kanarietako Autonomia·—

USE Kanariar uharteak (7211)

Erkidegoa, Kantabriako Autonomia·—

USE Kantabria (7211)  

Erkidegoa, Karibeko·—

USE Caricom (7616)  

Erkidegoa, Kataluniako Autonomia·—

USE Katalunia (7211)  

Erkidegoa, Murtziako Eskualdeko 
Autonomia·—

USE Murtziako Eskualdea 
(7211)

Erkidegoa, Saint-Pierre eta 
Mikeluneko Lurralde·—

USE Saint-Pierre eta Mikelune 
(7216)

Erkidegoak finantzatutako ehunekoa  

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

erkidegoak, Espainiako autonomia-·—

USE Espainiako eskualdeak (7211) 

Erkidegoarekiko auzi-errekurtsoa  
MT 1221 justizia
UF EE Justizia Auzitegian 

errekurtsoa aurkeztea  
BT1 akzio judiziala  
NT1 EE deuseztapen-errekurtsoa  
NT1 EE erantzukizunagatiko 

errekurtsoa
NT1 EE judizio aurreko erabakia 

eskatzea  
NT1 ez-betetzearen aurkako 

errekurtsoa

NT1 ez-egitearen aurkako errekurtsoa 
NT1 langileen errekurtsoa  
NT1 norbanakoen errekurtsoa  
RT Erkidegoaren zuzenbidea ez 

betetzea  

Erkidegoaren aduana-araubidea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
NT1 aduana-araubide etenarazlea  

NT2 aduana-gordailua  
NT2 aduanako eraldaketa  
NT2 aduanako iragaitza  
NT2 aldi baterako onarpena  
NT2 hobekuntza aktiboa  
NT2 hobekuntza pasiboa  

NT1 esportazioaren aduana-araubidea 
NT1 praktika askea  

Erkidegoaren agentzia espezializatua  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Erkidegoaren akordio baten 
negoziazioa  

USE EE akordio baten negoziazioa 
(1016)

Erkidegoaren akzioa  
SN Ez nahasi "ekintza bateratua" 

terminoarekin.  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren jarduera 

BT2 Europar Batasunaren 
sendoketa

NT1 Erkidegoaren ekimena  
NT1 Erkidegoaren intereseko 

proiektua  
NT2 Erkidegoaren interesaren 

adierazpena  
NT1 Erkidegoaren programa  
NT1 Europako hazkunderako 

ekimena  

Erkidegoaren akzioa, arau-
hausteagatiko·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

Erkidegoaren aldizkaria  

USE Erkidegoaren argitalpena 
(3221)

Erkidegoaren altxorra  
SN Erkidegoaren altxorra Europar 

Batasuneko estatu guztiak lotzen 
dituen eskubide eta betebeharren 
multzoak osaturiko oinarria da. 
Europar Batasunera sartu nahi 
duten estatuek aldez aurretik 
Erkidegoaren altxorra onartu 
behar dute.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE egoera 

BT2 Europar Batasunaren 
sendoketa

Erkidegoaren antolakunde autonomoa 

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Erkidegoaren antolakunde 
deszentralizatua  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Erkidegoaren antolakundea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

SN Erkidegoaren zuzenbide 
eratorriaren itzalpean sortutako 
erakunde guztietarako erabiliko 
da. Ez nahasi "Erkidegoaren 
organoa" terminoarekin.  

NT1 EBko antolakunde eta agentzia  
NT2 AEEE enpresa erkidea  

NT3 Joint European Torus  
NT2 AEEE Hornidura Agentzia  
NT2 Aire Segurtasuneko Europako 

Agentzia [V4.2]  
NT2 Arrazakeriaren eta 

Xenofobiaren Europako 
Behatokia

NT2 Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa  

NT2 Berreraikuntzarako Europako 
Agentzia  

NT2 Bizitzako eta Laneko 
Baldintzak Hobetzeko 
Europako Fundazioa

NT2 Defentsarako Europako 
Agentzia [V4.2]  

NT2 Drogen eta Droga-
mendekotasunaren Europako 
Behatokia

NT2 Elikadura eta Albaitaritza 
Bulegoa

NT2 Elikagaien Segurtasuneko 
Europar Agintaritza  

NT2 Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa

NT2 Europako Ingurumen 
Agentzia  

NT2 Europako Lankidetza Elkartea 
NT2 Europako Trenbide Agentzia 

[V4.2]  
NT2 Europar Batasuneko 

Organoen Itzulpen Zentroa  
NT2 EUROSTAT  
NT2 Gaixotasunen Prebentzio eta 

Kontrolerako Europako 
Zentroa [V4.2]  

NT2 Ikerketa Zentro Bateratua  
NT2 Iruzurraren Aurkako 

Europako Bulegoa  
NT2 Itsas Segurtasuneko Europako 

Agentzia [V4.2]  
NT2 Lanbide Heziketa Garatzeko 

Europako Zentroa  
NT2 Landare Barietateen 

Erkidegoko Bulegoa  
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NT2 Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Europako 
Agentzia  

NT2 Prestakuntzako Europako 
Fundazioa

NT2 Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2]  

NT2 Sendagaietarako Europako 
Agentzia  

NT2 Substantzia eta Prestakin 
Kimikoen Europako Agentzia 
[V4.2]  

NT1 EE lantaldea  
NT2 EE aholku-lantaldea  
NT2 EE araugintza-lantaldea  
NT2 EE kudeaketa-lantaldea  
NT2 EE lantalde iraunkorra  
NT2 EE lantalde mistoa  
NT2 EE lantalde parekatua  
NT2 EE lantalde teknikoa  
NT2 EE lantalde zientifikoa  

NT1 Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2]  

NT1 Europar Batasuneko Satelite 
Zentroa [V4.2]  

Erkidegoaren araua  

USE Europako araua (6411)

Erkidegoaren arauak  

USE Erkidegoaren zuzenbidea 
(1011)

Erkidegoaren arautegia  

USE Erkidegoaren zuzenbidea 
(1011)

Erkidegoaren argitalpena  
MT 3221 dokumentazioa
UF Erkidegoaren aldizkaria  
BT1 argitalpena 

BT2 agiria  

Erkidegoaren arteko harremanak, 
estatu kide baten eta·—

USE Europar Batasuneko 
partaide izatea (1016)  

Erkidegoaren aurrekontu-proiektua  

USE EE aurrekontu-proiektua 
(1021)

Erkidegoaren aurrekontua
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF EE aurrekontua  
NT1 EE aurrekontu orokorra  
NT1 IAEE eragiketa-aurrekontua  
RT behin-behineko hamabirena  
RT EE Kontuen Auzitegia  
RT Europar Batasunaren aurkako 

iruzurra

Erkidegoaren aurrekontuaren ezarpena 

USE Erkidegoaren aurrekontuaren 
gertuera (1021)  

Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF EE aurrekontuaren finantzaketa 
NT1 baliabide propioak  

NT2 ATBren eskubideak  
NT2 azukrearen kotizazioa  
NT2 BEZ baliabidea  
NT2 nekazaritzako ordainarazpena 
NT2 NPG ekarpena

NT1 Erkidegoaren zerga  
NT1 estatu kideen ekarpena  

NT2 emaile garbia  
NT2 hartzaile garbia  

NT1 IAEE ordainarazpena  

Erkidegoaren aurrekontuaren 
gertuera

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren aurrekontuaren 

ezarpena  
NT1 EE aurrekontu-diziplina  

NT2 aurrekontu-egonkortzailea  
NT2 EE aurrekontu-erreserba  
NT2 finantza-aurreikuspenak  

NT3 finantza-aurreikuspenen 
berrazterketa  

NT3 finantza-aurreikuspenen 
moldaketa  

NT1 EE aurrekontu-proiektua  
NT1 EE aurrekontuaren 

aurreproiektua  
RT aurrekontugintza  

Erkidegoaren babesa  
SN Erkidegoak, bere irudia 

sustatzeko, kultur edo kirol-
agerpenei laguntza ematea. Ez 
nahasi Erkidegoaren politika edo 
programetan ematen diren 
laguntza ekonomikoekin.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EEk kultur agerpenetan parte 

hartzea  
EEk kirol-agerpenetan parte 
hartzea  

BT1 Erkidegoaren jarduera 
BT2 Europar Batasunaren 

sendoketa
RT europar ideiaren sustapena  
RT kultur agerpena  

Erkidegoaren baliabideak  

USE baliabide propioak (1021)

Erkidegoaren barne-merkatua  

USE merkatu bakarra (1016)  

Erkidegoaren barneko harremanak 
SN Estatu kideen arteko 

harremanetarako erabiliko da. 

Ez nahasi estatu kide baten eta 
Erkidegoaren arteko 
harremanekin.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunaren sendoketa 
NT1 EE gobernu arteko hitzarmena  
RT Europar Batasuneko partaide 

izatea  

Erkidegoaren barruko muga  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 lurralde-zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

RT aduanako kontrola  
RT polizia-kontrola  

Erkidegoaren corpus iuris-a  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

kodeketa
BT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 

finkapena 
BT3 Erkidegoaren zuzenbidea  

Erkidegoaren ebazpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Batzordearen ebazpena  

Kontseiluaren ebazpena  
BT1 Erkidegoaren egintza  
NT1 EP ebazpena  
NT1 Europar Batasuneko 

Kontseiluaren ebazpena  
NT1 Kontseilu Europarraren 

ebazpena  

Erkidegoaren egintza  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF EE egintza  

Erkidegoaren egintza juridikoa  
NT1 EE gomendioa  

NT2 AEEE gomendioa  
NT2 EEE gomendioa  

NT1 Erkidegoaren ebazpena  
NT2 EP ebazpena  
NT2 Europar Batasuneko 

Kontseiluaren ebazpena  
NT2 Kontseilu Europarraren 

ebazpena  
NT1 Erkidegoaren erabakia  

NT2 AEEE erabakia  
NT2 banakako IAEE erabakia  
NT2 EE erabakia  

NT1 Erkidegoaren erregelamendua  
NT2 AEEE erregelamendua  
NT2 aplikazio-erregelamendua  
NT2 EE erregelamendua  
NT2 IAEE erabaki orokorra  

NT1 Erkidegoaren irizpena  
NT2 AEEE irizpena  
NT2 EE irizpena  

NT3 EP irizpena
NT4 EP adostasun-irizpena  

NT2 EE Justizia Auzitegiaren 
irizpena  
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NT2 EGL irizpena  
NT2 IAEE irizpena  
NT2 Kontuen Auzitegiaren 

irizpena  
NT1 Erkidegoaren zuzentaraua  

NT2 AEEE zuzentaraua  
NT2 EE zuzentaraua  
NT2 IAEE gomendioa  

RT zuzenbidearen iturriak  

Erkidegoaren egintza juridikoa  

USE Erkidegoaren egintza (1011)  

Erkidegoaren egoera, Europako·—

USE EE egoera (1016)  

Erkidegoaren ekimena  
SN Erkidegoaren ekintza, bere 

politika eskualderen batean 
aplikatzeko orduan sortzen diren 
arazoak edo hainbat eskualdek 
batera dituzten arazoak 
konpontzeko.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren akzioa 

BT2 Erkidegoaren jarduera 
BT3 Europar Batasunaren 

sendoketa
RT Erkidegoaren eskualde-politika  

Erkidegoaren enplegu-politika  
MT 4406 enplegua
UF Erkidegoaren lan-arloko politika  
BT1 enplegu-politika  
NT1 Enplegu Lantaldea (EE)  
NT1 Europako Enplegu Estrategia  
NT1 kokatze-eskubidea  
NT1 lanbide-kualifikazioak ezagutzea 
NT1 langileen joan-etorri askea  
NT1 zerbitzugintza askea  
RT Erkidegoaren politika  

Erkidegoaren erabakia  
SN EEko arau-sistemako egintza 

juridiko mota, erabakiak eta 
banakako IAEE erabakia biltzen 
dituena.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren egintza  
NT1 AEEE erabakia  
NT1 banakako IAEE erabakia  
NT1 EE erabakia  

Erkidegoaren erakundea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

NT1 EE Batzordea  
NT2 Batzordearen ordezkaritza  
NT2 Batzordeko lehendakaria  
NT2 Europako komisarioa  

NT1 EE Justizia Auzitegia  
NT2 EE Justizia Auzitegiko kidea 
NT2 EE Lehen Auzialdiko 

Auzitegia  

NT1 EE Kontuen Auzitegia  
NT2 EE Kontuen Auzitegiko kidea 

NT1 Europako Parlamentua  
NT2 EP batzordea
NT2 EP ordezkaritza  
NT2 EPren Mahaia

NT3 EP kuestorea
NT3 EP lehendakaria  
NT3 EP lehendakariordea  

NT2 Europako parlamentaria  
NT1 Europar Batasuneko Kontseilua 

NT2 ECOFIN  
NT2 Erkidegoko Troika  
NT2 Europar Batasuneko 

Kontseiluaren lehendakaritza 
NT2 Europar Batasuneko 

Kontseiluko batzordea  
NT2 Ordezkari Iraunkorren 

Lantaldea
NT1 Kontseilu Europarra  

Erkidegoaren erregelamendua  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren egintza  
NT1 AEEE erregelamendua  
NT1 aplikazio-erregelamendua  
NT1 EE erregelamendua  
NT1 IAEE erabaki orokorra  

Erkidegoaren eskualde-politika  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF Eskualde Politikarako Batzordea 
BT1 eskualde-politika  
NT1 eragiketa-programa  
NT1 Erkidegoko laguntza-esparrua  
NT1 eskualde hautagarria  
NT1 garapenerako programa 

integratua  
NT2 Mediterraneoko programa 

integratuak  
RT egitura-funtsa  
RT ekonomia- eta gizarte-kohesioa  
RT Erkidegoaren ekimena  
RT Erkidegoaren politika  
RT Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsa
RT Europako Gizarte Funtsa  
RT garapen integratua  
RT nekazaritza egituratzeko politika 
RT nekazaritzako eskualde-politika 
RT nekazaritzako politika bateratua 

Erkidegoaren eskumenak  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF EE eskumenak  

eskumen erkideak  
BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  
NT1 eskumenen intsuldaketa  
NT1 komunitarizazioaren printzipioa 
NT1 proportzionaltasunaren 

printzipioa  
NT1 subsidiariotasun-printzipioa  

Erkidegoaren esportazioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 esportazioa

BT2 merkataritzako trukea  

Erkidegoaren estatistika  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  

Erkidegoaren ez-egitearen aurkako 
errekurtsoa  

USE ez-egitearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

Erkidegoaren finantza-tresna  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren finantzaketa  
NT1 EE funtsa  

NT2 egitura-funtsa  
NT3 Arrantza Bideratzeko 

Finantza Tresna  
NT3 Aurreatxikitzeko Egitura 

Tresna
NT3 Eskualde Garapeneko 

Europako Funtsa
NT3 Europako Gizarte Funtsa  
NT3 Kohesio Funtsa  
NT3 NBBEF-Orientazioa  

NT2 Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa 

NT3 NBBEF-Bermea
NT1 Erkidegoaren jesapena  
NT1 Erkidegoaren mailegua  

NT2 EIB mailegua
NT2 Euratom mailegua  
NT2 IAEE mailegua  

NT1 tresna komunitario berria  
RT Erkidegoaren laguntza  
RT Erkidegoko laguntza-esparrua  
RT Europako diru-sistema  
RT finantza-tresna  
RT nekazaritzako politika 

monetarioa
RT sostengu-mekanismoa

Erkidegoaren finantzaketa  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
NT1 Erkidegoaren finantza-tresna  

NT2 EE funtsa  
NT3 egitura-funtsa  

NT4 Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna  

NT4 Aurreatxikitzeko Egitura 
Tresna

NT4 Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa

NT4 Europako Gizarte 
Funtsa

NT4 Kohesio Funtsa  
NT4 NBBEF-Orientazioa  

NT3 Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako 
Funtsa

NT4 NBBEF-Bermea
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NT2 Erkidegoaren jesapena  
NT2 Erkidegoaren mailegua  

NT3 EIB mailegua
NT3 Euratom mailegua  
NT3 IAEE mailegua  

NT2 tresna komunitario berria  
NT1 Erkidegoaren finantzaketa-

araubidea  
NT2 Erkidegoaren finantzaketaren 

banaketa
NT2 gehigarritasunaren printzipioa 

NT3 Erkidegoaren finantzaketa-
kuota

NT2 hautagarritasun-irizpidea  
NT1 finantzaketen koordinazioa  
RT diru-sostengua
RT Erkidegoaren laguntza  
RT Erkidegoaren programa  
RT sostengu-mekanismoa

Erkidegoaren finantzaketa-
araubidea  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren finantzaketa  
NT1 Erkidegoaren finantzaketaren 

banaketa
NT1 gehigarritasunaren printzipioa  

NT2 Erkidegoaren finantzaketa-
kuota

NT1 hautagarritasun-irizpidea  
RT finantzaketa-modua  
RT laguntza-araubidea  

Erkidegoaren finantzaketa-kuota  
SN Erkidegoaren finantza-tresnaren 

baten kargura finantzatzen den 
ehunekoa.

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren finantzaketaren 

maila  
Erkidegoak finantzatutako 
ehunekoa
Erkidegoaren finantzaketaren 
tasa

BT1 gehigarritasunaren printzipioa 
BT2 Erkidegoaren finantzaketa-

araubidea 
BT3 Erkidegoaren finantzaketa 

RT laguntzaren baldintzak  

Erkidegoaren finantzaketarako 
irizpidea  

USE hautagarritasun-irizpidea 
(1021)

Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren funtsen esleipena  

Erkidegoaren finantzaketaren 
esleipena  
Erkidegoaren funtsen banaketa  
Erkidegoaren funtsen partiketa  
Erkidegoaren finantzaketaren 
partiketa  

BT1 Erkidegoaren finantzaketa-
araubidea 

BT2 Erkidegoaren finantzaketa  
RT emaile garbia  
RT hartzaile garbia  

Erkidegoaren finantzaketaren 
esleipena

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

Erkidegoaren finantzaketaren maila  

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

Erkidegoaren finantzaketaren partiketa 

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

Erkidegoaren finantzaketaren tasa  

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

Erkidegoaren funtsen banaketa  

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

Erkidegoaren funtsen esleipena  

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

Erkidegoaren funtsen partiketa  

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

Erkidegoaren gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF EE aurrekontu-gastua  
NT1 EE eragiketa-gastua  

NT2 EE ikerketa-gastua  
NT2 egitura-gastua  
NT2 nekazaritzako gastua  

NT1 EE funtzionamendu-gastua  
NT1 nahitaezko gastua  
NT1 nahitaezkoa ez den gastua  
RT aurrekontuko gastua  

Erkidegoaren gastuen plangintza  

USE finantza-aurreikuspenak 
(1021)

Erkidegoaren gastuen programazioa  

USE finantza-aurreikuspenak 
(1021)

Erkidegoaren homologazioa  

USE Erkidegoaren ziurtapena 
(6411)

Erkidegoaren ikerketa-aurrekontua  

USE EE ikerketa-gastua (1021)  

Erkidegoaren ikerketa-politika  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikerketa-programa bateratua  

BT1 ikerketa-politika  
NT1 Ikerketa Zientifiko eta 

Teknikorako Batzordea  
RT EE ikerketa-gastua  
RT Erkidegoaren politika  

Erkidegoaren inbertsioa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  

Erkidegoaren industria-politika  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF Europako industria-estrategia  
BT1 industria-politika  
NT1 Europako industria-esparrua  
RT Erkidegoaren politika  

Erkidegoaren informazioaren 
zabalkundea  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna

BT2 erakundeen jardunbidea  
RT informazioaren zabalkundea  

Erkidegoaren informaziorako 
irispidea  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna

BT2 erakundeen jardunbidea  
RT informaziorako irispidea  

Erkidegoaren ingurumen-politika  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumen-politika
RT Erkidegoaren politika  

Erkidegoaren inportazioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 inportazioa

BT2 merkataritzako trukea  

Erkidegoaren interesaren 
adierazpena  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren intereseko 

proiektua 
BT2 Erkidegoaren akzioa 

BT3 Erkidegoaren jarduera 
BT4 Europar Batasunaren 

sendoketa

Erkidegoaren intereseko proiektua 
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren akzioa 

BT2 Erkidegoaren jarduera 
BT3 Europar Batasunaren 

sendoketa
NT1 Erkidegoaren interesaren 

adierazpena  
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Erkidegoaren irizpena  
SN Irizpena egintza arau-emailea eta 

ez-loteslea da, iritzi edo 
balorazio bat adierazten duena.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren egintza  
NT1 AEEE irizpena  
NT1 EE irizpena  

NT2 EP irizpena
NT3 EP adostasun-irizpena  

NT1 EE Justizia Auzitegiaren 
irizpena  

NT1 EGL irizpena  
NT1 IAEE irizpena  
NT1 Kontuen Auzitegiaren irizpena  

erkidegoaren jabetza, autonomia-·—

USE herri-jabetza (1211)  

Erkidegoaren jarduera  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunaren sendoketa 
NT1 Erkidegoaren akzioa  

NT2 Erkidegoaren ekimena  
NT2 Erkidegoaren intereseko 

proiektua  
NT3 Erkidegoaren interesaren 

adierazpena  
NT2 Erkidegoaren programa  
NT2 Europako hazkunderako 

ekimena  
NT1 Erkidegoaren babesa  
NT1 Erkidegoaren politika  

NT2 Erkidegoaren politika / nazio-
politika  

Erkidegoaren jesapena  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren finantza-tresna 

BT2 Erkidegoaren finantzaketa  

Erkidegoaren jurisdikzioa  

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

Erkidegoaren kanpo-eskumen 
juridikoa  

USE EE kanpo-eskumenak (1011) 

Erkidegoaren kontrola  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  

Erkidegoaren laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF Erkidegoaren sostengua  
BT1 sostengu ekonomikoa  
NT1 IAEE laguntza
RT EE funtsa  
RT Erkidegoaren finantza-tresna  
RT Erkidegoaren finantzaketa  
RT Erkidegoaren mailegua  
RT nekazaritzarako laguntza  

Erkidegoaren laguntza, 
esportaziorako·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

Erkidegoaren lan-arloko politika  

USE Erkidegoaren enplegu-politika 
(4406)

Erkidegoaren legegintza-prozedura  

USE Erkidegoaren zuzenbidearen 
gertuera (1011)  

Erkidegoaren legegintzako 
programa

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF betearazpen-neurri nazionala  

EE zuzentarauen transposizioa  
Erkidegoaren zuzenbidearen 
transposizioa  

BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 
aplikazioa 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

Erkidegoaren lehentasuna  
SN Europako Erkidegoan 

ekoitzitako salgaiei ematen zaien 
tratu faboragarria. Horren 
bitartez, estatu kideek munduko 
merkatura jo aurretik 
Erkidegoko kideen produktuak 
eros ditzaten lortu nahi da.

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritzako politika bateratua 
RT nekazaritzako politika bateratua 

Erkidegoaren mailegua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren finantza-tresna 

BT2 Erkidegoaren finantzaketa  
NT1 EIB mailegua
NT1 Euratom mailegua  
NT1 IAEE mailegua  
RT Erkidegoaren laguntza  
RT Europako diru-sistema  

Erkidegoaren migrazio-politika  
SN EBko herrialdeen barruko 

migrazioa, haietara doana edo 
haietatik abiatzen dena.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazio-politika 

BT2 migrazioa
RT Atzerriari eta Segurtasunari 

buruzko Politika Bateratua  
RT pertsonen joan-etorri askea  

Erkidegoaren organoa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

SN Erkidegoaren erakundeekin 
batera Itunetan sortutako 
organoa. Ez nahasi 
"Erkidegoaren antolakundea" 
terminoarekin.  

NT1 Banku Zentralen Europako 
Sistema  

NT1 Datuen Babeserako Europako 
Gainbegiralea [V4.2]  

NT1 Eskualdeetako Lantaldea  
NT1 Europako Arartekoa  
NT1 Europako Banku Zentrala  
NT1 Europako Diru Institutua  
NT1 Europako Ekonomia eta Gizarte 

Lantaldea
NT1 Europako Erkidegoetako 

Argitalpen Ofizialen Bulegoa  
NT1 Europako Erkidegoetako 

Langileak Aukeratzeko Bulegoa 
[V4.2]  

NT1 Europako Inbertsio Bankua  
NT2 Europako Inbertsio Funtsa  

Erkidegoaren perspektiba  

USE EE egoera (1016)  

Erkidegoaren politika  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren jarduera 

BT2 Europar Batasunaren 
sendoketa

NT1 Erkidegoaren politika / nazio-
politika  

RT arrantza-politika bateratua  
RT Erkidegoaren enplegu-politika  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT Erkidegoaren ikerketa-politika  
RT Erkidegoaren industria-politika  
RT Erkidegoaren ingurumen-

politika  
RT Europako gizarte-politika  
RT garraio-politika bateratua  
RT merkataritzako politika bateratua 
RT nekazaritzako politika bateratua 
RT portu-politika bateratua  

Erkidegoaren politika, nazio-
politika/·—

USE Erkidegoaren politika / nazio-
politika (1016)  

Erkidegoaren politika / nazio-
politika  

SN Erkidegoaren politikak eta 
nazio-politika batek elkarrengan 
duten eragina.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF nazio-politika / Erkidegoaren 

politika  
BT1 Erkidegoaren politika 

BT2 Erkidegoaren jarduera 
BT3 Europar Batasunaren 

sendoketa
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Erkidegoaren pribilegioak  

USE EE protokoloa (1011)  

Erkidegoaren programa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EE esparru-programa  

ikerketa eta garapenerako 
esparru-programa  

BT1 Erkidegoaren akzioa 
BT2 Erkidegoaren jarduera 

BT3 Europar Batasunaren 
sendoketa

RT Erkidegoaren finantzaketa  
RT gazteria-politika  

Erkidegoaren programa eleaniztuna  

USE Europako telebista (3226)

Erkidegoaren proposamena  

USE EE proposamena (1011)

Erkidegoaren prozedura, arau-
hausteagatiko·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

Erkidegoaren sostengua  

USE Erkidegoaren laguntza (1606) 

Erkidegoaren telebista-produkzioa  

USE Europako telebista (3226)

Erkidegoaren tratamendutik 
kanporatzea

USE EE tratamendutik baztertzea 
(2006)

Erkidegoaren zaintza  

USE inportazioen zaintza (2006)  

Erkidegoaren zehapena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea ez 

betetzea 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 

aplikazioa 
BT3 Erkidegoaren zuzenbidea  

Erkidegoaren zerbitzu-erakundea  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Erkidegoaren zerga  
SN Erkidegoaren Administrazioko 

langileak kargatzen dituen 
barne-zerga.

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa

Erkidegoaren ziurtapen-mekanismoa  

USE Erkidegoaren ziurtapena 
(6411)

Erkidegoaren ziurtapena  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF Erkidegoaren ziurtapen-

mekanismoa
Erkidegoaren homologazioa  

BT1 homologazioa
BT2 normalizazioa 

BT3 arau teknikoak  
RT elkar ezagutzearen printzipioa  

Erkidegoaren zuzenbidea  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Europako zuzenbidea  

Erkidegoaren arautegia  
Erkidegoaren arauak  

NT1 EE jurisprudentzia  
NT2 EE Auzitegiaren epaia  

NT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 
aplikazioa  

NT2 Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa  

NT2 Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea  

NT3 arau-hausteagatiko EE 
prozedura

NT3 Batzordeari salaketa 
aurkeztea  

NT3 Erkidegoaren zehapena  
NT3 Europar Batasunaren 

aurkako iruzurra  
NT2 Erkidegoaren zuzenbideko 

salbuespena  
NT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

finkapena  
NT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 

kodeketa
NT3 Erkidegoaren corpus iuris-

a
NT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera  
NT2 batera erabakitzeko prozedura 

NT3 adiskidetzeko prozedura  
NT2 EE Gobernuen arteko 

Biltzarra  
NT2 EE proposamena  
NT2 Erkidegoaren legegintzako 

programa
NT2 ituntzeko prozedura  
NT2 komitologia
NT2 kontsulta-prozedura  
NT2 lankidetza-prozedura  
NT2 oinarri juridikoa  

NT1 legerien hurbilketa  
NT1 zuzenbide eratorria  
RT EE gobernu arteko hitzarmena  
RT EE Justizia Auzitegia  
RT legeriaren sinplifikazioa  

Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF EE Ituna ez betetzea  

Erkidegoaren zuzenbidea 
haustea
EE Ituna haustea  

Erkidegoaren zuzenbidea 
urratzea
EE Ituna urratzea  

BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 
aplikazioa 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  
NT1 arau-hausteagatiko EE 

prozedura
NT1 Batzordeari salaketa aurkeztea  
NT1 Erkidegoaren zehapena  
NT1 Europar Batasunaren aurkako 

iruzurra
RT Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa

Erkidegoaren zuzenbidea haustea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

Erkidegoaren zuzenbidea urratzea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

Erkidegoaren zuzenbidea, nazio-
zuzenbidea/·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

Erkidegoaren zuzenbidea/barruko 
zuzenbidea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

Erkidegoaren zuzenbidea / nazio-
zuzenbidea  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoaren zuzenbidea / 

barruko zuzenbidea  
nazio-zuzenbidea / Erkidegoaren 
zuzenbidea  

BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  
NT1 elkar ezagutzearen printzipioa  
NT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

nagusitasuna
NT1 Estatuaren erantzukizuna  
NT1 zuzeneko aplikagarritasuna  

Erkidegoaren zuzenbidearen 
aplikazioa  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea  
NT1 Erkidegoaren legeriaren 

transposizioa  
NT1 Erkidegoaren zuzenbidea ez 

betetzea  
NT2 arau-hausteagatiko EE 

prozedura
NT2 Batzordeari salaketa 

aurkeztea  
NT2 Erkidegoaren zehapena  
NT2 Europar Batasunaren aurkako 

iruzurra
NT1 Erkidegoaren zuzenbideko 

salbuespena  
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Erkidegoaren zuzenbidearen 
finkapena  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea  
NT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

kodeketa
NT2 Erkidegoaren corpus iuris-a  

Erkidegoaren zuzenbidearen 
gertuera

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoaren legegintza-

prozedura
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea  
NT1 batera erabakitzeko prozedura  

NT2 adiskidetzeko prozedura  
NT1 EE Gobernuen arteko Biltzarra  
NT1 EE proposamena  
NT1 Erkidegoaren legegintzako 

programa
NT1 ituntzeko prozedura  
NT1 komitologia
NT1 kontsulta-prozedura  
NT1 lankidetza-prozedura  
NT1 oinarri juridikoa  
RT erakundeen jardunbidea  

Erkidegoaren zuzenbidearen 
kodeketa  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

finkapena 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

NT1 Erkidegoaren corpus iuris-a  

Erkidegoaren zuzenbidearen 
nagusitasuna  

SN Estatu kideen antolamendu 
juridikoetako xedapenak eta 
Erkidegoaren zuzenbidea bat ez 
datozenean Erkidegoaren 
zuzenbidea lehenestea.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea / 

nazio-zuzenbidea 
BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  

RT zuzenbidearen interpretazioa  
RT zuzenbidearen nagusitasuna  

Erkidegoaren zuzenbidearen 
transposizioa  

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

Erkidegoaren Zuzenbideko exentzioa 

USE Erkidegoaren zuzenbideko 
salbuespena (1011)  

Erkidegoaren zuzenbideko 
salbuespena  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoaren Zuzenbideko 

exentzioa  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

aplikazioa 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

Erkidegoaren zuzentaraua  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren egintza  
NT1 AEEE zuzentaraua  
NT1 EE zuzentaraua  
NT1 IAEE gomendioa  
RT legerien hurbilketa  

Erkidegoen agentea, Europako·—

USE EE agentea (1006)  

erkidegoen arteko akordioa, 
autonomia-·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

erkidegoen arteko akordioa, 
Estatuaren eta autonomia-·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

Erkidegoen Batzordea, Europako·—

USE EE Batzordea (1006)  

Erkidegoen Justizia Auzitegia, 
Europako·—

USE EE Justizia Auzitegia (1006) 

Erkidegoen Kontseilua, Europako·—

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

Erkidegoetako Langileak Aukeratzeko 
Bulegoa , Europako ·—

USE Europako Erkidegoetako 
Langileak Aukeratzeko 
Bulegoa [V4.2] (1006)  

Erkidegoetako Lehen Auzialdiko 
Auzitegia, Europako·—

USE EE Lehen Auzialdiko 
Auzitegia (1006)  

erkidegoko administrazioa, 
autonomia-·—

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

Erkidegoko aduana-kodea  

USE aduana-arauak (2011)  

Erkidegoko antolamendu juridikoa  

USE Erkidegoko ordena juridikoa 
(1011)

Erkidegoko ardatza  
MT 4806 garraio-politika
UF Erkidegoko errepide-ardatza  

Erkidegoko trenbide-ardatza  
Erkidegoko garraio-ardatza  

BT1 garraio-politika  
RT Europa barneko sarea  

Erkidegoko arrantza  
MT 5641 arrantza
UF Europa urdina  
BT1 arrantza-politika bateratua 

BT2 arrantza-politika  

erkidegoko biltzarra, autonomia-·—

USE eskualdeko parlamentua 
(0421)

Erkidegoko Bulegoa, Marken·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

Erkidegoko egokitasun-marka  

USE EE egokitasun-marka (6411)

Erkidegoko ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpena  
NT1 Erkidegoko stock-a  

Erkidegoko enpresa  

USE europar enpresa (4011)  

Erkidegoko erakundeen aurrekontua  

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

Erkidegoko erakundeen bat-egitea  

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

Erkidegoko errepide-ardatza  

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

Erkidegoko Estatistika Bulegoa, 
Europako·—

USE EUROSTAT (1006)  

Erkidegoko garraio-ardatza  

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

Erkidegoko gizarte-elkarrizketa  
SN Gizarte-solaskideek elkarrekin 

hitz egitea Erkidego mailan, edo 
erakundeek eta gizarte-
solaskideek elkarrekin hitz 
egitea, azken horiek ere parte 
har dezaten erabakiak hartzeko 
prozesuan.

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 gizarte-elkarrizketa 
BT2 lan-harremanak  

Erkidegoko hauteskunde-zuzenbidea  

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

Erkidegoko herri-defentsaria  

USE Europako Arartekoa (1006)

Erkidegoko herrialdeak, Europako·—

USE EB estatu kidea (7231)  
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Erkidegoko herritarra  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  

Erkidegoko iragaitza  
SN Joan-etorrietako aduana-

araubidea, Europako 
Erkidegoaren barruan aplikatu 
daitekeena.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

BT1 aduana-zergen politika bateratua  

Erkidegoko jurisprudentzia  

USE EE jurisprudentzia (1011)  

erkidegoko justizia-auzitegi nagusia, 
autonomia-·—

USE jurisdikzio nagusia (1226) 

Erkidegoko laguntza-esparrua  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF ELE  
BT1 Erkidegoaren eskualde-politika 

BT2 eskualde-politika  
RT egitura-funtsa  
RT Erkidegoaren finantza-tresna  

Erkidegoko langilea  
MT 4411 lan-merkatua
UF Erkidego barruko langilea  
BT1 laneskua
RT Europako funtzionarioa  

Erkidegoko marka  

USE Europako marka (6416)

Erkidegoko merkatua  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatua
RT Erkidegoko nekazaritza-

merkatua

Erkidegoko migratzailea  

USE Erkidegoko migrazioa (2811)  

Erkidegoko migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF Erkidego barruko migrazioa  

Erkidegoko migratzailea  
BT1 migrazioa

Erkidegoko nekazaritza-merkatua  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-merkatua 

BT2 nekazaritza-politika  
RT Erkidegoko merkatua  
RT nekazaritzako politika bateratua 

Erkidegoko nekazaritza-prezioa  

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

Erkidegoko ordena juridikoa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Erkidegoko antolamendu 

juridikoa
NT1 EE kanpo-eskumenak  
NT1 Erkidegoaren eskumenak  

NT2 eskumenen intsuldaketa  
NT2 komunitarizazioaren 

printzipioa  
NT2 proportzionaltasunaren 

printzipioa  
NT2 subsidiariotasun-printzipioa  

NT1 Erkidegoaren kontrola  
NT1 Erkidegoaren zuzenbidea / 

nazio-zuzenbidea  
NT2 elkar ezagutzearen printzipioa 
NT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 

nagusitasuna
NT2 Estatuaren erantzukizuna  
NT2 zuzeneko aplikagarritasuna  

NT1 eskumen mistoa  
NT1 estatu kideen eskumenak  
NT1 koordinazio-metodo irekia 

[V4.2]  

Erkidegoko partaide izatea, 
Europako·—

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

Erkidegoko patentea  

USE Europako patentea (6416)

Erkidegoko prezioa  

USE prezio-politika bateratua 
(2451)

Erkidegoko stock-a  
MT 6406 ekoizpena
BT1 Erkidegoko ekoizpena 

BT2 ekoizpena  
RT nekazaritzako soberakina  

Erkidegoko trenbide-ardatza  

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

Erkidegoko Troika  
SN Jarduneko lehendakaritzako, 

aurreko lehendakaritzako eta 
hurrengo lehendakaritzako 
kideen bilera, Europako 
lankidetza politikoaren 
esparruan.  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europar Batasuneko Kontseilua 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

RT Europako Politika Lankidetza  

Erkidegoko urak  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 itsas eremua 

BT2 itsasoari buruzko zuzenbidea 
BT3 nazioarteko zuzenbide 

publikoa
RT arrantza-politika bateratua  

Erkidegotik kanpoko merkataritza  

USE Erkidegotik kanpoko trukea 
(2006)

Erkidegotik kanpoko trukea  
MT 2006 merkataritza-politika
UF Erkidegotik kanpoko 

merkataritza  
BT1 merkataritzako politika bateratua 
RT esportaziorako itzulketa  

erlatiboa, gehiengo·—

USE gehiengo soila (0416)  

erlazioa, inportazio- eta esportazio-
prezioen arteko·—

USE truke-baldintzak (2016) 

erlazioa, kapitala/ekoizpena·—

USE produktibitatea (4026)

erlazioa, kapitala/lana·—

USE produktibitatea (4026)

erlazioa, kostua/mozkina·—

USE kostua/mozkina analisia (4026) 

erlaziozko SGBD  

USE datu-baseak kudeatzeko 
sistema (3236)  

erle-hazkuntza  

USE erlezaintza (5631)  

erlezaintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF erle-hazkuntza  
BT1 abere-hazkuntza  
RT eztia  

erlijio berria  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  

erlijio primitiboa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF animismoa  

fetixismoa  
totemismoa  
vudu-a

BT1 erlijioa  

erlijio-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF kultu-askatasuna
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT erlijio-integrismoa  
RT erlijio-taldea  
RT erlijioa  
RT erlijioarengatiko bereizkeria  

erlijio-erakundea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
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erlijio-fundamentalismoa  

USE erlijio-integrismoa (2831)  

erlijio-gatazka  
SN Ez ditu barruan hartzen 

eztabaida teologikoak.  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 erlijioarengatiko bereizkeria 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

RT erlijioa  
RT gerra

erlijio-gutxiengoa  

USE erlijio-taldea (2821)  

erlijio-integrismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF erlijio-fundamentalismoa  
BT1 erlijioa  
RT erlijio-askatasuna  
RT erlijio-taldea  
RT estremismoa  

erlijio-sekta  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF esoterismoa  
BT1 erlijioa  

erlijio-taldea  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF erlijio-gutxiengoa  
BT1 gizarte- eta kultura-taldea  
NT1 budista
NT1 hinduista
NT1 judua
NT1 kristaua
NT1 musulmana  
RT erlijio-askatasuna  
RT erlijio-integrismoa  
RT erlijioarengatiko bereizkeria  

erlijio-turismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF erromesaldia  
BT1 turismoa

BT2 aisia  
RT erlijioa  

erlijioa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
NT1 ateismoa
NT1 budismoa
NT1 eliza  

NT2 kontzilioa
NT1 erlijio berria  
NT1 erlijio primitiboa  
NT1 erlijio-erakundea  
NT1 erlijio-integrismoa  
NT1 erlijio-sekta  
NT1 hinduismoa
NT1 islamismoa  
NT1 judaismoa

NT1 kleroa
NT1 kristautasuna

NT2 anglikanismoa  
NT2 katolizismoa
NT2 ortodoxia
NT2 protestantismoa  

NT1 liburu santua  
NT1 mitologia  
NT1 teologia
RT erlijio-askatasuna  
RT erlijio-gatazka  
RT erlijio-turismoa  
RT erlijioarengatiko bereizkeria  
RT laikotasuna

erlijioarengatiko bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
NT1 erlijio-gatazka  
RT erlijio-askatasuna  
RT erlijio-taldea  
RT erlijioa  

erlijioen barne-zuzenbidea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  
NT1 eliz zuzenbide protestantea  
NT1 zuzenbide budista  
NT1 zuzenbide hebrearra  
NT1 zuzenbide hindua  
NT1 zuzenbide kanonikoa  
NT1 zuzenbide musulmana  

erlojua  

USE erlojugintza (6821)  

erlojugintza  
MT 6821 industria mekanikoa
UF erlojua  

erlojutegia  
BT1 doitasunezko mekanika

erlojutegia  

USE erlojugintza (6821)  

ernaldua, obulu·—

USE enbrioia eta umekia (3606)  

ernalketa artifiziala  

USE ugalketa artifiziala (2806)  

ernalketa, gorputzetik kanpoko·—

USE in vitro ernalketa (2806)  

ernalketa, laguntza medikoaren 
bidezko·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

eroa  

USE ezindu psikikoa (2826)  

eroen gaixotasuna, behi·—

USE behien entzefalopatia 
espongiformea (5631)  

erorketa, prezioen·—

USE prezioen beherakada (2451)  

erorkorreko zuhaitza, hosto·—

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

erosahalmena  

USE erosteko ahalmena (1626)  

erosketa  
MT 2031 merkaturatzea
UF salerosketa  
BT1 merkataritzako egintza  
NT1 kreditu bidezko erosketa  
RT erosketa-kooperatiba  
RT erosketa-prezioa  

erosketa esklusiboa  
MT 4031 lehia
UF erosketa esklusiborako akordioa 
BT1 ententea  

erosketa esklusiborako akordioa  

USE erosketa esklusiboa (4031)

erosketa publikoa  

USE administrazio-kontratazioa 
(2006)

erosketa, epekako·—

USE kreditu bidezko erosketa 
(2031)

erosketa-elkartea  

USE erosketa-kooperatiba (2036)  

erosketa-kooperatiba  
SN Enpresen elkartea, 

hornitzaileengandik bakarka 
baino baldintza hobeak lortzea 
xede duena.  

MT 2036 banaketa
UF erosketa-elkartea  

erosleen taldea  
erosleen elkartea  

BT1 handizkako merkataritza 
BT2 merkataritzako banaketa  

RT erosketa

erosketa-monopolioa  
MT 4031 lehia
UF erosle bakarra  

eskariaren monopolioa  
monopsonioa

BT1 monopolioa
BT2 lehiaren murrizketa  

erosketa-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  
RT erosketa
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erosle bakarra  

USE erosketa-monopolioa (4031)

erosleen elkartea  

USE erosketa-kooperatiba (2036)  

erosleen taldea  

USE erosketa-kooperatiba (2036)  

erostea, armak·—

USE arma pertsonala (0431)

erostea, langileek enpresa·—

USE enpresa-erosketa (4006)  

erostea, zuzendariek enpresa·—

USE enpresa-erosketa (4006)  

erosteko ahalmena  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF erosahalmena  
BT1 errenta
NT1 erosteko ahalmenaren 

parekotasuna
RT alokairuen igoera  
RT bizi-kostua  
RT gutxieneko alokairua  
RT kontsumoa
RT prezioen indizea  

erosteko ahalmenaren parekotasuna 
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 erosteko ahalmena 

BT2 errenta

erosteko aukera duen errentamendua  

USE finantza-errentamendua 
(2031)

erosteko eskaintza publikoa  
SN Sozietate baten kontrola 

eskuratzeko asmotan bertako 
akziodunei akzioak erosteko 
egiten zaien eskaintza publikoa. 

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF eskuratzeko eskaintza publikoa

trukatzeko eskaintza publikoa  
EEP  
OPA

BT1 kontzentrazio ekonomikoa  
RT bazkideen babesa  
RT finantza-merkatua

erosteko ohitura  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumitzaileen portaera 

BT2 kontsumitzailea
RT kontsumoari buruzko inkesta  

erostetxe handiak  

USE merkataritzako gune handia 
(2036)

erotismoa  

USE sexualitatea (3611)  

erraboil-barazkia  
MT 6006 landare-produktuak
UF baratxuria  

tipula
tipulatxa

BT1 barazkia  

erradiazio atomikoa  

USE erradioaktibitatea (6621)  

erradiazio elektromagnetikoa  

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

erradiazio ez-ionizatzailea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF mikrouhin-erradiazioa  

sakelako telefonoaren 
erradiazioa  
laser erradiazioa  
UV erradiazioa  
erradiazio ultramorea  

BT1 asaldu elektromagnetikoa 
BT2 agente kaltegarria  

erradiazio ionizatzailea  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF alfa partikulak  

beta partikulak
erradiazio kosmikoa  
gamma izpiak
X izpiak

BT1 zientzia fisikoak  
RT erradioaktibitatea  

erradiazio kosmikoa  

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

erradiazio ultramorea  

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

erradiazio-aparatua  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF izpi-aparatua  

erradiazio-sorgailua  
laserra

BT1 industria elektronikoa  

erradiazio-dosia  

USE erradiobiologia (3606)  

erradiazio-sorgailua  

USE erradiazio-aparatua (6826)  

erradiazioa, eguzki-·—

USE eguzki-energia (6626)  

erradiazioa, laser·—

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

erradiazioa, mikrouhin-·—

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

erradiazioa, sakelako telefonoaren·—

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

erradiazioa, UV·—

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

erradiazioaren aurkako babesa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF erradiaziorako babesa  

erradiobabesa  
BT1 segurtasun nuklearra 

BT2 industria nuklearra  
RT hondakin erradioaktiboa  
RT laneko segurtasuna  

erradiazioekiko sentikortasuna  

USE erradiobiologia (3606)  

erradiazioen eragina  

USE erradiobiologia (3606)  

erradiaziorako babesa  

USE erradiazioaren aurkako 
babesa (6621)

erradikala, eskuin·—

USE eskuin muturra (0411)

erradikala, ezker·—

USE ezker muturra (0411)  

erradikalismoa, ezkerreko·—

USE ezkertiartasuna (0406)

erradioaktibazioa  

USE kimika nuklearra (6621)

erradioaktibitatea  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF erradiazio atomikoa  
BT1 segurtasun nuklearra 

BT2 industria nuklearra  
RT erradiazio ionizatzailea  
RT gai erradioaktiboa  
RT kutsadura erradioaktiboa  

erradioaktiboa, arrisku·—

USE istripu nuklearra (6621)

erradioaktiboa, isotopo·—

USE kimika nuklearra (6621)

erradioaktiboa, istripu·—

USE istripu nuklearra (6621)

erradioaktiboa, substantzia·—

USE gai erradioaktiboa (6621)
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erradioaktiboen isurketa, efluente·—

USE efluente erradioaktiboa (5216) 

erradiobabesa  

USE erradiazioaren aurkako 
babesa (6621)

erradiobiologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF erradiazio-dosia  

erradiazioen eragina  
erradiazioekiko sentikortasuna  

BT1 biologia
BT2 biologia-zientziak  

erradiodiagnostikoa  

USE diagnostiko medikoa (2841)

erradioelementua  

USE kimika nuklearra (6621)

erradiografia  

USE diagnostiko medikoa (2841)

erradioisotopoa  

USE kimika nuklearra (6621)

erradioterapia  

USE medikuntza nuklearra (2841)  

erradiotoxikologia  

USE toxikologia (2841)  

errail gaineko ibilgailua
MT 4816 lurreko garraioa
UF tren-makina  

lokomotorra
trenbideko materiala  
tranbia
trena  
bagoia

BT1 trenbideko garraioa 
BT2 lurreko garraioa  

RT metroa

errausketa, gorpu-·—

USE heriotza (2826)  

errausketa, zaborren·—

USE hondakinen errausketa (5206) 

erraustegia  

USE hondakinen errausketa (5206) 

errausteko labea, gorpuak·—

USE heriotza (2826)  

erraztasuna, Ortoli·—

USE tresna komunitario berria 
(1021)

erraztasunak, ezinduentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 

(2826)

erraztua, prozedura·—

USE zigor-prozedura (1221)  

erreaktore atomikoa  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktore azkarra  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktore birsortzailea  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF neutroi lasterretako erreaktore 

birsortzailea  
erreaktore supersortzailea  

BT1 erreaktore nuklearra 
BT2 zentral nuklearra  

erreaktore birsortzailea, neutroi 
lasterretako·—

USE erreaktore birsortzailea 
(6621)

erreaktore nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF pila atomikoa

erreaktore atomikoa  
ur-erreaktorea  
presiopeko ur-erreaktorea  
ur irakineko erreaktorea  
ur arineko erreaktorea  
ur astuneko erreaktorea  
fusio-erreaktorea  
neutroi lasterretako erreaktorea  
potentzia-erreaktorea  
urez moteldutako erreaktorea  
erreaktore azkarra  
gasez hoztutako erreaktorea  
erreaktore termikoa  
erreaktore termonuklearra  

BT1 zentral nuklearra  
NT1 erreaktore birsortzailea  

erreaktore supersortzailea  

USE erreaktore birsortzailea (6621) 

erreaktore termikoa  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktore termonuklearra  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea hozteko sistema  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 teknologia nuklearra 

BT2 industria nuklearra  

erreaktorea, fusio-·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, gasez hoztutako·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, neutroi lasterretako·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, potentzia-·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, presiopeko ur-·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, ur arineko·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, ur astuneko·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, ur irakineko·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, ur-·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorea, urez moteldutako·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

erreaktorearen segurtasuna  

USE segurtasun nuklearra (6621)  

erreakzio kimikoa  

USE prozesu kimikoa (6411)  

errealak, eskubide·—

USE ondasunen jabetza (1211)  

errealitate birtuala  
SN Datuak hiru dimentsiotan 

erregistratu eta tratatzeko 
teknika, egiazkoak ematen duten 
irudiak lortzeko erabiltzen dena. 

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 informatika  

errebala  

USE hiri inguruko aldea (2846)

errebaluazioa, diruaren·—

USE balio-igoera (2411)  

erredukzioa, mearen·—

USE mearen tratamendua (6611)

errefaua  

USE sustrai-barazkia (6006)  

erreferenduma  
SN Herritarrei egiten zaien 

kontsulta. Herritarrek, botoaren 
bidez, baietza edo ezetza ematen 
diote botere betearazleak 
proposatu duen neurriari. 
Garrantzi bereziko erabaki 
politikoak hartu aurretik egiten 
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da.
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-sistema
RT autodeterminazioa  
RT konstituzio-zuzenbidea  
RT tartekaritza politikoa

erreferentzia-obra  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
NT1 bibliografia
NT1 errepertorioa  
NT1 katalogoa
NT1 tesaurusa

erreferentzia-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  

Erreferentziako Material eta Neurrien 
Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

erreforma ekonomikoa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF araubide ekonomikoaren 

aldaketa  
BT1 araubide ekonomikoa  
NT1 trantsizioko ekonomia  

NT2 postkomunismoa  
RT egitura-doikuntza  

erreforma judiziala  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 justizia-sistema  
RT erakunde-erreforma  

erreforma monetarioa  

USE politika monetarioa (2411)  

erreforma politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
RT erregimen politikoaren aldaketa 

erreforma soziala  

USE gizarte-aldaketa (2826)  

erreforma, egitura-funtsen·—

USE egitura-funtsa (1021)

erreforma, hezkuntzaren·—

USE irakaskuntzaren erreforma 
(3216)

erreforma, konstituzio-·—

USE konstituzioaren berrikuspena 
(1206)

erreforma, laborantzaren·—

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

erreforma, legearen·—

USE legearen aldaketa (0426)  

erreforma, nekazaritzako egituren·—

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

errefuxiatu politikoa
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF erbesteratze politikoa  
BT1 indarkeria politikoa 

BT2 segurtasun publikoa
RT asilo politikoa  
RT disidentea
RT errefuxiatua  
RT errefuxiatuentzako laguntza  

errefuxiatua
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko arazoa  
RT errefuxiatu politikoa  
RT errefuxiatuentzako laguntza  
RT Errefuxiatuentzako Nazio 

Batuen goi-komisarioa  
RT nahitaezko migrazioa  

errefuxiatuentzako laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza humanitarioa  
RT errefuxiatu politikoa  
RT errefuxiatua  

Errefuxiatuentzako Nazio Batuen 
goi-komisarioa  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNHCR
BT1 Nazio Batuen sistema  
RT errefuxiatua  

erregai azetonobutilikoa, motor-·—

USE ordezko erregaia (6606)

erregai fosila
MT 6606 energia-politika
BT1 erregaia

BT2 energiaren industria  
NT1 zohikatza
RT gas naturala  
RT ikatza  
RT petrolioa  

erregai gaseosoa  

USE gasa (6606)

erregai irradiatua  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 erregai nuklearra 

BT2 energia nuklearra  

erregai nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF materia fisionagarria  

gai fisionagarria  
gai nuklearra  
produktu nuklearra

BT1 energia nuklearra  
NT1 erregai irradiatua  
RT energia-garraioa  
RT erregaia aberastea  
RT erregaia birprozesatzea
RT industria nuklearra  

erregai-baliabidea  

USE baliabide energetikoa (5211)  

erregai-pila  
SN Energia kimikoa energia 

elektriko bihurtzen du 
elektrolitoaren eta erregaiaren 
arteko oxidatze-erreakzio 
kontrolatuaren bidez. Erregaia 
hidrogenoa edo hidrokarburoren 
bat izan ohi da.  

MT 6606 energia-politika
BT1 energiaren teknologia 

BT2 energiaren industria  

erregaia  
MT 6606 energia-politika
BT1 energiaren industria  
NT1 erregai fosila

NT2 zohikatza
NT1 gasa

NT2 gas-hobia
RT baliabide energetikoa  

erregaia aberastea  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 teknologia nuklearra 

BT2 industria nuklearra  
RT erregai nuklearra  

erregaia birprozesatzea  

USE erregaia birprozesatzea (6621) 

erregaia birprozesatzea  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF erregaia birprozesatzea
BT1 teknologia nuklearra 

BT2 industria nuklearra  
RT erregai nuklearra  
RT hondakin erradioaktiboa  

erregaia, automobilentzako·—

USE motor-erregaia (6616)  

erregaia, hegazkinetarako·—

USE hegazkinetarako erregaia 
(6616)

erregaia, ordezko motor-·—

USE ordezko erregaia (6606)

erregaia, petroliotik ateratzen ez den 
motor-·—

USE ordezko erregaia (6606)
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erregea  

USE estatuburua (0406)  

erregelamendua, Batzordearen·—

USE EE erregelamendua (1011)  

erregelamendua, Euratom·—

USE AEEE erregelamendua (1011) 

erregelamendua, Kontseiluaren·—

USE EE erregelamendua (1011)  

erregelamendua, Rhin ibaitik gai 
arriskutsuak garraiatzeko·—

USE ADN akordioa 
(4821)

erregezaletasuna  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  

erregimen autoritarioa  
MT 0406 esparru politikoa
UF erregimen totalitarioa  

totalitarismoa  
BT1 erregimen politikoa  

erregimen diktatoriala  

USE diktadura (0406)

erregimen irekia  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF askatasun mugatua
BT1 zigor-zehapena  

erregimen militarra  
MT 0406 esparru politikoa
UF diktadura militarra  

batzorde militarra  
BT1 erregimen politikoa  
RT armada
RT botereen kontzentrazioa

erregimen parlamentarioa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  
RT parlamentua  

erregimen politikoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF sistema politikoa
NT1 alderdi bakarreko erregimena  
NT1 alderdi-aniztasuna  
NT1 bi alderdiko sistema  
NT1 diktadura  
NT1 erbesteko gobernua  
NT1 erregimen autoritarioa  
NT1 erregimen militarra  
NT1 erregimen parlamentarioa  
NT1 erregimen politikoaren aldaketa 
NT1 erregimen presidentzialista  
NT1 errepublika
NT1 federalismoa
NT1 herri-demokrazia
NT1 matxinatuen gobernua  

NT1 monokrazia
NT1 oligarkia  
NT1 parlamentuzko monarkia  
RT zientzia politikoa  

erregimen politikoaren aldaketa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  
RT erreforma politikoa  
RT trantsizioko ekonomia  

erregimen presidentzialista  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  
RT lehendakaritzarako 

hauteskundeak

erregimen totalitarioa  

USE erregimen autoritarioa (0406) 

erregionalismoa  
SN Estatu bateko eskualdeetako 

kultur erkidegoen, ekonomia 
erkidegoen eta erkidego 
soziologikoen ahalmenak aitortu 
eta areagotu behar direla 
aldarrikatzen duen 
pentsamendu-korrontea.  

MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi erregionalista  
RT autonomia
RT deszentralizazioa  
RT erregionalizazioa  
RT eskualde-estatua  
RT mugimendu autonomiazalea  

erregionalizazioa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-antolaketa  
RT erregionalismoa  
RT eskualdeko parlamentua  

erregistrala, higiezinen gaineko 
zuzenbide·—

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

erregistro zibila  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 egoera zibila 

BT2 estatutu juridikoa 
BT3 zuzenbide zibila  

erregistro-eskubideak  
MT 2446 zerga-sistema
UF egintza juridiko dokumentatuen 

gaineko zerga  
BT1 kapitalaren gaineko zerga  

erregistroa, hauteskunde-·—

USE hautesleria (0416)  

erregistroa, jabetza-·—

USE katastroa (1211)

erregistroa, merkataritzako·—

USE merkataritzako sozietatea 
erregistratzea (4006)  

erregistroa, zerga-·—

USE katastroa (1211)

erregistroa, zigortuen·—

USE zigor-erregistroa (1216)  

erregogorra  

USE material erregogorra (6831)  

erregogorra, produktu·—

USE material erregogorra (6831)  

erregularizazioa, kontabilitate-·—

USE kontuen itxiera (4026)  

erregulatzailea, nekazaritzako 
eskubide·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

erregulatzailea, ordainarazpen·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

erregulazio automatikoa  

USE automatizazioa (6411)  

erregulaziorako stock-a  

USE stock erregulatzailea (2021)  

erreia, bizikleta-·—

USE bidegorria (4816)  

errekargua, prezioaren·—

USE gainprezioa (2451)  

erreklamazioa aurkeztea, 
Batzordeari·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

erreklamazioa aurkeztea, EE 
Arartekoari·—

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

erreklamazioa, administrazio-·—

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

erreklamazioa, arau-hausteagatiko·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

erreklamazioa, dumping-aren 
ziozko·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 190/592

erreklamazioa, ez-betetzeagatiko·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

errekuntza  

USE prozesu kimikoa (6411)  

errekuntza-gasa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ihes-gasa  
BT1 airearen kutsatzailea 

BT2 kutsatzailea 
BT3 agente kaltegarria  

RT ibilgailu motordunek eragindako 
kutsadura

RT kutsaduraren aurkako gailua  
RT kutsatzen ez duen ibilgailua  
RT motor-erregaia
RT motordun ibilgailua  

errekuntza-motorra  

USE motorra (6821)

errekuperazioa, eskola-·—

USE eskolako atzerapena (3216)  

errekurtso hierarkikoa  

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

errekurtso judiziala  

USE akzio judiziala (1221)  

errekurtso-bidea  
MT 1221 justizia
UF gora jotzeko errekurtsoa  

kasazio-errekurtsoa  
berrikusteko errekurtsoa  
gora jotzeko bidea  
kasazio-bidea  
berrikuspen-bidea  

BT1 epaia  

errekurtsoa aurkeztea, EE 
Arartekoari·—

USE Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea 
(1016)

errekurtsoa aurkeztea, EE Justizia 
Auzitegian·—

USE Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

errekurtsoa, arau-hausteagatiko·—

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

errekurtsoa, berrikusteko·—

USE errekurtso-bidea (1221)

errekurtsoa, deuseztasun-·—

USE deuseztatzeko errekurtsoa 
(1221)

errekurtsoa, EE judizio aurreko·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

errekurtsoa, Erkidegoaren ez-egitearen 
aurkako·—

USE ez-egitearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

errekurtsoa, eskumen ezagatiko·—

USE deuseztatzeko errekurtsoa 
(1221)

errekurtsoa, estatu baten ez-
betetzearen aurkako·—

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

errekurtsoa, funtzionarioen·—

USE langileen errekurtsoa (1221)  

errekurtsoa, gora jotzeko·—

USE errekurtso-bidea (1221)

errekurtsoa, hauteskunde-auzietako·—

USE hauteskunde-auzia (0416)  

errekurtsoa, interpretazio-·—

USE judizio aurreko arazoa (1221) 

errekurtsoa, jurisdikzio osoko·—

USE Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

errekurtsoa, jurisdikzio-·—

USE akzio judiziala (1221)  

errekurtsoa, kasazio-·—

USE errekurtso-bidea (1221)

errekurtsoa, legearen intereseko·—

USE Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

errekurtsoak, hauteskunde-·—

USE boto-zenbaketaren kontrola 
(0416)

errekurtsorako eskubidea  

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

erreminta, esku-·—

USE erremintak (6821)  

erremintak
MT 6821 industria mekanikoa
UF esku-erreminta
BT1 industria mekanikoa
RT brikolaje-erreminta  

erremolatxa  

USE sustrai-barazkia (6006)  

erremolatxa-azukrea  
MT 6021 edariak eta azukreak

BT1 azukrea
RT azukre-erremolatxa  

errendimendua, ereduzko·—

USE lanaren produktibitatea (4416) 

errendimendua, hektareako·—

USE nekazaritzako errendimendua 
(5616)

errendimendua, laboreen·—

USE nekazaritzako errendimendua 
(5616)

errendimenduaren araberako lansaria  

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

errenta
MT 1626 nazio-kontabilitatea
SN Norbanakoen eta enpresen 

errenta. Gainerako kasuetan, 
erabili "nazio-errenta".  

NT1 aurrezpena  
NT1 bizi-maila  
NT1 erosteko ahalmena  

NT2 erosteko ahalmenaren 
parekotasuna

NT1 errentaren banaketa  
NT2 aberastasuna  
NT2 aberastasunaren banaketa  
NT2 errenta txikia  
NT2 pobretasuna

NT3 eskaletasuna
NT2 pobretzea

NT1 errentaren birbanaketa  
NT1 errenten metaketa  
NT1 familia-aurrekontua  
NT1 familia-errenta  
NT1 gizarte-transferentziak  
NT1 nahitaezko aurrezpena  
RT errenta-politika
RT errentaren gaineko zerga  
RT inbertsioaren errenta  
RT irauteko gutxieneko diru-sarrera 
RT nazio-errenta  
RT nekazaritzako ustiapenaren 

errenta

errenta aldakorreko balorea  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF finantza-akzioa  
BT1 balore higigarria 

BT2 finantza-merkatua
RT akzioduna  
RT inbertsioaren errenta  
RT langile akziodunak  
RT merkataritzako sozietatea  

errenta bermatua  

USE errentaren bermea (1606)  

errenta egonkortzea  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 errenta-politika
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BT2 politika ekonomikoa  
RT egonkortze ekonomikoa  

errenta erantsia  

USE errenta osagarria (4421)

errenta finkoko balorea  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF finantza-obligazioa
BT1 balore higigarria 

BT2 finantza-merkatua
RT inbertsioaren errenta  

errenta osagarria  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF errenta erantsia  
BT1 lanaren ordainketa  
RT enplegu-aniztasuna  

errenta txikia  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errentaren banaketa 

BT2 errenta
RT alokairu txikia  
RT behartsuentzako laguntza  
RT langile behartsua  

errenta, abeltzainen·—

USE nekazarien errenta (5616)  

errenta, aduanetako·—

USE aduana-zerga (2011)  

errenta, biztanleko·—

USE per capita errenta (1626)  

errenta, lanaren·—

USE lanaren ordainketa (4421)  

errenta, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ustiapenaren 
errenta (5616)  

errenta-politika  
SN Errentak banatzea edo 

birbanatzea du helburu. Ez 
nahasi alokairu-politikarekin.  

MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
NT1 errenta egonkortzea  
NT1 errentaren bermea  
RT alokairu-politika
RT errenta
RT errentaren birbanaketa  

errentagarritasuna
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostua/eraginkortasuna analisia 

BT2 kostuen analisia 
BT3 kontabilitate-kudeaketa  

RT lehiakortasuna

errentagarritasuna, inbertsioaren·—

USE inbertsioaren errenta (2426)  

errentamendu-kontratua  

USE aloger-kontratua (2846)  

errentamendu-kontratua, 
nekazaritzako·—

USE landa-errentamenduko 
kontratua (5616)

errentamendu-kontratuaren iraunaldia 

USE aloger-kontratuaren 
iraunaldia (2846)  

errentamendu-prezioa  

USE alogera (2031)  

errentamendua  

USE alogera (2031)  

errentamendua, erosteko aukera 
duen·—

USE finantza-errentamendua 
(2031)

errentamendua, etxebizitzen·—

USE higiezin-errentamendua (2846) 

errentamendua, higiezinen·—

USE higiezin-errentamendua (2846) 

errentamendua, hiri-·—

USE higiezin-errentamendua (2846) 

errentamendua, negozio-lokalen·—

USE merkataritzako 
errentamendua (2846)

errentaren aitorpena  

USE zerga-aitorpena (2446)  

errentaren banaketa  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta
NT1 aberastasuna  
NT1 aberastasunaren banaketa  
NT1 errenta txikia  
NT1 pobretasuna

NT2 eskaletasuna
NT1 pobretzea

errentaren bermea  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF errenta bermatua  
BT1 errenta-politika

BT2 politika ekonomikoa  
RT gizarte-urgazpena  

errentaren birbanaketa  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta
RT baliabideen esleipena  
RT errenta-politika
RT gizarte-segurantza  
RT zerga-sistema  

errentaren gaineko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
SN Pertsona fisikoen errenta guztien 

gaineko zerga, lanaren errentak 
eta ondareari dagozkionak 
barruan hartzen dituena.  

NT1 alokairuen gaineko zerga  
NT1 gainbalio-zerga
NT1 kapitalaren errenten gaineko 

zerga  
NT1 lanbide-jardueren gaineko zerga 
NT1 lur-kontribuzioa  
NT1 mozkinen gaineko zerga  
NT1 pertsona fisikoen errentaren 

gaineko zerga  
NT1 sozietateen gaineko zerga  
RT errenta
RT zergapetze bikoitza  
RT zuzeneko zerga  

errentaren gaineko zerga, 
sozietateen·—

USE sozietateen gaineko zerga 
(2446)

errenten metaketa
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF diru-sarreren metaketa  

diru-sarreren pilaketa  
errenten pilaketa  

BT1 errenta
RT enplegu-aniztasuna  
RT pentsioen metaketa  

errenten pilaketa  

USE errenten metaketa (1626)  

errepertorioa
MT 3221 dokumentazioa
UF direktorioa  
BT1 erreferentzia-obra 

BT2 agiria  

errepide eta trenbideko garraioa  

USE garraio konbinatua (4811)  

errepide-ardatza, Erkidegoko·—

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

errepide-plana  

USE garraio-plangintza (4806)  

errepide-sarea  
MT 4816 lurreko garraioa
UF errepidea  

bide-sarea
hiriarteko bidea  

BT1 errepideko garraioa 
BT2 lurreko garraioa  

NT1 autobia  
NT1 autobidea  
NT1 bidegorria
NT1 hiri-bidea  
NT1 landa-bidea  
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NT1 oinezkoa  
RT errepidegintza  
RT garraio-sarea  

errepidea  

USE errepide-sarea (4816)  

errepidegintza  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 herri-lanak  
RT errepide-sarea  

errepideko garraioa
MT 4816 lurreko garraioa
BT1 lurreko garraioa  
NT1 ADR akordioa
NT1 AETR akordioa  
NT1 bi gurpileko ibilgailua  
NT1 errepide-sarea  

NT2 autobia  
NT2 autobidea  
NT2 bidegorria
NT2 hiri-bidea  
NT2 landa-bidea  
NT2 oinezkoa  

NT1 errepideko kabotajea  
NT1 ibilgailuak  

NT2 autobusa
NT2 automobila  
NT2 industria-ibilgailua  

NT1 ibilgailuen zirkulazioa  
NT1 nazioarteko errepide-garraioa  
RT ardatzeko tasa  
RT automobilen asegurua  
RT automobilen industria  
RT errepideko garraioaren tarifa  
RT gidabaimena

errepideko garraioaren tarifa  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT errepideko garraioa  

errepideko kabotajea
SN Egoiliarrak ez diren 

garraiolariak nazio-garraioan 
aritu ahal izatea.  

MT 4816 lurreko garraioa
BT1 errepideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  

errepideko kontrola  

USE polizia-kontrola (0431)  

errepideko segurtasuna  
MT 4806 garraio-politika
UF ikus-eremua

kaskoa
gidarien babesa  
alkohola detektatzeko proba  
gidarien segurtasuna  
bide-segurtasuna

BT1 garraioaren segurtasuna 

BT2 garraio-politika  
RT alkoholismoa
RT ibilgailuaren ekipamendua  
RT zirkulazio-kodea haustea [V4.2] 

errepideko tunela  

USE tunela (4806)

errepideko zirkulazioa  

USE ibilgailuen zirkulazioa (4816)  

errepresaliak  

USE nazioarteko zehapena (0806)  

errepresioa
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 ordena publikoa 

BT2 segurtasun publikoa

erreprografia  

USE kopiagintza (3231)  

errepublika
MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  

Errepublika Batua, Tanzaniako·—

USE Tanzania (7221)  

Errepublika Bolibartarra, 
Venezuelako·—

USE Venezuela (7216)

Errepublika Demokratiko ohia, 
Alemaniako·—

USE AED ohia (7211)

Errepublika Demokratikoa, Ekialdeko 
Timorreko·—

USE Ekialdeko Timor (7226) 

Errepublika Demokratikoa, Koreako 
Herri·—

USE Ipar Korea (7226)  

Errepublika Demokratikoa, Yemengo 
Herri·—

USE Yemengo HED ohia (7226) 

Errepublika Federala, Alemaniako·—

USE Alemania (7206)  

Errepublika Federala, Jugoslaviako·—

USE Serbia eta Montenegro (7206) 

Errepublika ohia, Jugoslaviako·—

USE Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia (7206)

Errepublika Sozialista, Libiako 
Arabiar Herri·—

USE Libia (7221)

Errepublika, Beningo·—

USE Benin (7221)

Errepublika, Bielorrusiako·—

USE Bielorrusia (7206)  

Errepublika, Botswanako·—

USE Botswana (7221)  

Errepublika, Djibutiko·—

USE Djibuti (7221)

Errepublika, Eslovakiar·—

USE Eslovakia (7206)

Errepublika, Fiji Uharteetako·—

USE Fiji (7226)

Errepublika, Hegoafrikako·—

USE Hegoafrika (7221)  

Errepublika, Hegoafrikar·—

USE Hegoafrika (7221)  

Errepublika, Irlandako·—

USE Irlanda (7206)  

Errepublika, Kazakhstango·—

USE Kazakhstan (7206)  

Errepublika, Kirgiztar·—

USE Kirgizistan (7206)  

Errepublika, Kiribatiko·—

USE Kiribati (7226)  

Errepublika, Kongoko·—

USE Kongo (7221)

Errepublika, Koreako·—

USE Hego Korea (7226)  

Errepublika, Madagaskarko·—

USE Madagaskar (7221)

Errepublika, Maldivetako·—

USE Maldivak (7226)  

Errepublika, Maliko·—

USE Mali (7221)

Errepublika, Marshall Uharteetako·—

USE Marshall uharteak (7226)  

Errepublika, Moldaviako·—

USE Moldavia (7206)  

Errepublika, Palauko·—

USE Palau (7226)

Errepublika, Ruandako·—

USE Ruanda (7221)  
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Errepublika, Seychelleetako·—

USE Seychelleak (7221)  

Errepublika, Tadjikistango·—

USE Tadjikistan (7206)

Errepublika, Turkmenistango·—

USE Turkmenistan (7206)

Errepublika, Uzbekistango·—

USE Uzbekistan (7206)  

Errepublika, Yemengo·—

USE Yemen (7226)

Errepublika, Zimbaweko·—

USE Zimbawe (7221)  

errepublikak, Baltikoko·—

USE Baltikoko herrialdeak (7206)

Errepublikako eskualdeak , Txekiar 
·—

USE Txekiar Errepublikako 
eskualdeak [V4.2] (7211)  

errepublikako lehendakaria  

USE estatuburua (0406)  

erreserba
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF overbooking-a

txartel-erreserba  
hotel-erreserba  
bidaien erreserba  
erreserba-sistema  
gainerreserba  

BT1 bidaiarien garraioa 
BT2 garraioaren antolaketa  

erreserba berezia  

USE kontabilitateko erreserba 
(4026)

erreserba estrategikoa  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia biltegiratzea 

BT2 energia-politika  

erreserba, bidaien·—

USE erreserba (4811)  

erreserba, biosfera-·—

USE natur erreserba (5206)  

erreserba, ehiza-·—

USE natur erreserba (5206)  

erreserba, fauna-·—

USE natur erreserba (5206)  

erreserba, flora-·—

USE natur erreserba (5206)  

erreserba, hotel-·—

USE erreserba (4811)  

erreserba, janari-·—

USE elikadura-baliabidea (2841)  

erreserba, kanbio-·—

USE dibisa-erreserba (2406)  

erreserba, larrialdietako 
laguntzetarako·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

erreserba, NBBEF diru-·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

erreserba, nekazaritzako·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

erreserba, txartel-·—

USE erreserba (4811)  

erreserba-sistema  

USE erreserba (4811)  

erreserbak
SN Subjektu ekonomikoak balizko 

beharrizanei aurre egiteko edo 
legea edo kontraturen bat 
betetzeko gorderik dituen funts 
edo baloreen multzoa.  

MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 kudeaketa  
RT EE aurrekontu-erreserba  

erreserbako armada
MT 0821 defentsa
BT1 armada

erreserbako dirua
SN Herrialdeak bere banku 

zentralean, NDFn edo antzeko 
beste edozein erakundetan 
gordailaturik dituen diruak.  

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko likidezia 

BT2 nazioarteko finantzak  

erresistentzia-mugimendu globala  

USE globalizazioaren aurkako 
mugimendua (0431)

Erresuma Batua
MT 7236 geografia politikoa
UF Britainia Handia  

Britainia Handiko eta Ipar 
Irlandako Erresuma Batua  

BT1 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

RT Erresuma Batuko eskualdeak  

Erresuma Batua, Britainia Handiko eta 
Ipar Irlandako·—

USE Erresuma Batua (7206) 

Erresuma Batuaren IHHLak
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
NT1 Anguilla  
NT1 Birjina uharteak  
NT1 Gibraltar
NT1 Kaiman uharteak
NT1 Malvinak  
NT1 Montserrat
NT1 Pitcairn uharteak  
NT1 Santa Helena  
NT1 Turk eta Caico uharteak  

Erresuma Batuko eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Eskozia
NT1 Gales
NT1 Ingalaterra  

NT2 East Anglia
NT2 Ekialdeko Midlands  
NT2 Hego-ekialdeko Ingalaterra  
NT2 Hego-mendebaldeko

Ingalaterra  
NT2 Ipar Ingalaterra  
NT2 Ipar-mendebaldeko

Ingalaterra  
NT2 Mendebaldeko Midlands  
NT2 Yorkshire eta Humberside  

NT1 Ipar Irlanda
RT Erresuma Batua  

Erresuma, Bahraingo·—

USE Bahrain (7226)  

Erresuma, Saudi Arabiako·—

USE Saudi Arabia (7226)

Erresuma, Swazilandiako·—

USE Swazilandia (7221)  

erretena  

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

erretiratutako produktua, 
merkatutik·—

USE merkaturatzeari uko 
egiteagatiko prima (5611)  

erretiratze-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT merkatutik erretiratzea  

erretiratzea, badaezpada merkatutik·—

USE merkatutik erretiratzea (2006) 

erretiro aurreratua  
MT 4406 enplegua
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UF erretiro malgua  
erretiro progresiboa  
borondatezko erretiroa  

BT1 enpleguaren amaiera  

erretiro malgua  

USE erretiro aurreratua (4406)

erretiro progresiboa  

USE erretiro aurreratua (4406)

erretiro-pentsioa  
MT 2836 gizarte-babesa
UF zahartzaroko pentsioa  

zahartzaro-asegurua  
zahartzaroko sorospena  

BT1 gizarte-prestazioa 
BT2 gizarte-segurantza  

NT1 pentsio osagarria  
NT1 pentsio-eskubideen 

transferentzia  
NT1 pentsioen metaketa  
RT erretiroa hartzeko baldintza  
RT pertsona erretiratua  

erretiroa hartzeko baldintza  
SN Erretiroa lortzeko bete behar 

diren baldintzak.  
MT 4406 enplegua
UF erretirorako adina  
BT1 enpleguaren amaiera  
RT erretiro-pentsioa  

erretiroa, borondatezko·—

USE erretiro aurreratua (4406)

erretirorako adina  

USE erretiroa hartzeko baldintza 
(4406)

erretxina
MT 6836 zuraren industria
UF zur-erretxina  
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  
RT zuhaitz hostoiraunkorra  

erretxina, zur-·—

USE erretxina (6836)  

erretxinaduna, zuhaitz·—

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

errezetarik gabeko sendagaia  

USE salmenta askeko sendagaia 
(2841)

Errioxa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Errioxako Autonomia Erkidegoa 
BT1 Espainiako eskualdeak  

Errioxako Autonomia Erkidegoa  

USE Errioxa (7211)  

erritmoa, hazkundearen·—

USE hazkunde ekonomikoa (1611)  

errituak, hileta-·—

USE heriotza (2826)  

errizino-hazia

USE akain-belarra (6006)  

errodamendua
MT 6821 industria mekanikoa
UF boladun kojinetea  
BT1 material mekanikoa  

errolda, abereen·—

USE nekazaritzako zentsua (5616)  

errolda, azienda-·—

USE azienda (5626)  

errolda, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako zentsua (5616)  

errolda, udal·—

USE biztanle-zentsua (2816)  

erroldatzea

USE zentsua (1631)  

Erromako Ituna  

USE EEE Ituna (1011)

erromesaldia  

USE erlijio-turismoa (2826)  

errota-industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF errotaritza  
BT1 janarien industria  
RT zereal-irina  

errotaritza

USE errota-industria (6031)  

errugabetasun-presuntzioa  

USE defentsaren eskubideak (1221) 

Errumania  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Errusia
MT 7236 geografia politikoa
UF Errusiako Federazioa  
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Errusiako Federazioa  

USE Errusia (7206)  

ertaina, enpresa·—

USE enpresa ertaina (4011)  

ertaina, irakaskuntza·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

ertaineko institutua, irakaskuntza·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

ertainerako igurikimena, epe·—

USE epe ertainerako aurreikuspena 
(1631)

Ertzaintza

USE polizia autonomikoa (0431)  

ESA

USE Europako Espazio Agentzia 
(7611)

esataria

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

esentzia-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF olio lurrunkorra  

ESK

USE Europako Sindikatuen 
Konfederazioa (7611)  

eskabidea, itzultzeko·—

USE itzulketa (2416)

eskabidea, laguntza-·—

USE laguntza-araubidea (0811)  

eskaera  
MT 0421 parlamentua
UF herri-ekimena  
BT1 parlamentu-kontrola 

BT2 Parlamentuaren eskumenak  
RT Europako herritartasuna  

eskaera, asilo politikoaren·—

USE asilo politikoa (1231)  

eskaera, atxikitzeko·—

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

eskaera, iritzi-·—

USE irizpena (0426)  

eskaera, irizpen-·—

USE irizpena (0426)  

eskaera, judizio aurreko 
erabakiaren·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

eskaera, laguntza-·—

USE laguntza-araubidea (0811)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 195/592

eskailera mekanikoa  

USE igogailua (6831)  

eskaintza

USE eskaintza eta eskaria (2016)  

eskaintza bereziak  

USE salmenta deskontuduna (2031)

eskaintza eta eskaria  
MT 2016 truke ekonomikoak
UF eskaria

eskaintza  
RT analisi ekonomikoa
RT merkataritza-politika  
RT merkataritzako balantza  
RT merkatu-ekonomia  
RT merkatua
RT prezioen eraketa  

eskaintza publikoa, eskuratzeko·—

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

eskaintza publikoa, trukatzeko·—

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

eskaintza, energiaren·—

USE energia-eskaintza (6606)  

eskaintza, lanesku-·—

USE lanesku-beharrizana (4411)  

eskaintza, lehiaketarako·—

USE eskaintzen aurkezpena (2006) 

eskaintza-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  

eskaintzak aurkezteko deialdia  

USE lizitazioa (2006)  

eskaintzaren ezespena  
MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  

eskaintzen aurkezpena  
MT 2006 merkataritza-politika
UF lehiaketarako eskaintza  
BT1 administrazio-kontratazioa  
RT lehia

Eskaintzen eta Eskarien 
Zabalkunderako Europako Sistema, 
Enplegu·—

USE EURES
(4411)

eskala mugikorra, alokairuen·—

USE alokairuen eskala (4421)

eskala-eskubidea  
MT 4806 garraio-politika

BT1 azpiegitura erabiltzeko tarifak 
BT2 garraioaren prezioa  

eskalako ekonomia  
SN Aleko ekoizpen-kostuak 

txikitzea industriaren ekoizmena 
handitzen den heinean.  

MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizteko ahalmena 

BT2 ekoizpen-politika  
RT ekoizpen-kostua  

eskaletasuna  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 pobretasuna

BT2 errentaren banaketa 
BT3 errenta

eskandalu politikoa  

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

Eskandinavia  

USE Ipar Europa (7206)

Eskandinaviako herrialdea  

USE Ipar Europa (7206)

Eskandinaviako Kontseilua  

USE Iparraldeko Kontseilua (7611) 

eskaner medikoa  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

eskanerra  
SN Irudi eta testuen bihurketa 

digitala egiten duen periferikoa. 
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 unitate periferikoa 

BT2 ekipamendu informatikoa 
BT3 informatikaren industria  

RT digitalizazioa  

Eskania [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hego Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

eskaria

USE eskaintza eta eskaria (2016)  

eskaria, energiaren·—

USE energia-eskaria (6606)  

eskaria, lanesku-·—

USE lanesku-beharrizana (4411)  

eskariaren monopolioa  

USE erosketa-monopolioa (4031)

Eskarien Zabalkunderako Europako 
Sistema, Enplegu Eskaintzen eta·—

USE EURES

(4411)

eskasia  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 hornikuntza
RT elikagai-laguntza  

eskatu gabeko iragarki-posta 
elektronikoa

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

eskatu gabeko mezu komertziala  

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

eskatu gabeko posta elektroniko 
komertziala  

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2]  

SN Eskatu gabeko komunikazio 
elektronikoa, zuzeneko 
prospekzioa helburu duena.  

MT 2031 merkaturatzea
UF eskatu gabeko mezu komertziala 

zabor-posta
eskatu gabeko posta elektroniko 
komertziala  
mezu baztergarriak  
eskatu gabeko iragarki-posta 
elektronikoa  
Interneteko publizitatea  
spam-a  

BT1 publizitatea 
BT2 merkaturatzea  

RT merkataritza elektronikoa
RT posta elektronikoa  
RT telefono mugikorra  

eskatzailea, lan-·—

USE enplegu-eskaria (4411)

eskatzea, irizpena·—

USE irizpena (0426)  

eskifaia  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF hegazkineko laguntzailea  

marinela
hegazkineko langileak  
nabigazioko langileak  
hegazkineko pilotua  
itsasontziko pilotua  
ontziko laguna  

BT1 garraioko langileak 
BT2 garraioaren antolaketa  

eskifaiaduna, espazioko hegaldi·—

USE espazioko nabigazioa (4826)  

eskimala  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 
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eskisto bituminosoa  

USE gai bituminosoa (6611)

esklabotasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF nahitaezko lana  
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT pertsonen trafikoa  

esklerosi anizkoitza  

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

esklusa  

USE fabrika-obra (4806)  

esklusa-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako ordainarazpena  

esklusibitate-kontratua  

USE banaketa esklusiboa (4031)

esklusibitatea, salmentarako·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

esklusiboa, emakida·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

esklusiboa, nazio-eremu·—

USE ekonomia-eremu esklusiboa 
(1231)

esklusiboa, salmenta·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

esklusiborako akordioa, banaketa·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

esklusiborako akordioa, erosketa·—

USE erosketa esklusiboa (4031)

eskola

USE ikastetxea (3211)  

Eskola , Europako Polizia ·—

USE Europako Polizia Eskola 
[V4.2] (1016)

eskola askea  

USE irakaskuntza pribatua (3211)  

eskola bertan behera uztea  

USE eskola-uztea (3206)  

eskola esperimentala  

USE pedagogia berria (3206)

eskola irekia  

USE pedagogia berria (3206)

eskola nagusia  

USE goi-mailako irakaskuntza 

(3211)

Eskola Nazionala  
SN Frantzian, Administrazioko 

arduradunen prestakuntzarako 
goi-mailako ikastegia.  

MT 3211 irakaskuntza
BT1 ikastetxea  

eskola pilotua  

USE pedagogia berria (3206)

eskola politeknikoa  

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

eskola pribatua  

USE irakaskuntza pribatua (3211)  

eskola publikoa  

USE irakaskuntza publikoa (3211)  

eskola teknikoa, goi-·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

eskola, ama-·—

USE haurren zaintza (2826)  

eskola, bigarren hezkuntzako·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

eskola, gidari-·—

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

eskola, goi-·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

eskola, lanbide-·—

USE lanbide-irakaskuntza (3211)  

eskola, lehen·—

USE lehen irakaskuntza (3211)  

eskola, ume-·—

USE haur-eskola (3211)

eskola-absentismoa  

USE ikasleen presentzia (3216)  

eskola-administrazioa  

USE irakaskuntzaren 
administrazioa (3216)  

eskola-barnetegia  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 ikastetxea  

eskola-betebeharra  

USE nahitaezko irakaskuntza 
(3211)

eskola-bizitza  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
NT1 eskola-garraioa  
NT1 eskola-gastuak  

NT1 eskola-ikuskapena  
NT1 eskola-ingurunea  

NT2 eskola-umea  
NT2 ikaslea  

NT3 atzerritar ikaslea  
NT2 irakasleak  

NT1 eskola-jangela
NT1 eskola-mugikortasuna
NT1 eskolaren eta industriaren arteko 

harremanak  
NT1 eskolaren eta lanbide-

jardueraren arteko harremanak  
NT1 ikasle-egoitza  
NT1 ikasleen presentzia  
NT1 ikasteko diru-esleipena  
NT1 irakaskuntzaren administrazioa  

eskola-egutegia  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF eskola-orduen banaketa  
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  

eskola-emaitza  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-lana

eskola-errekuperazioa  

USE eskolako atzerapena (3216)  

eskola-garraioa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-bizitza  
RT garraio kolektiboa  

eskola-gastuak  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF matrikula-eskubideak  

ikasketa-gastuak  
BT1 eskola-bizitza  
RT hezkuntzaren kostua  

eskola-graduatua  

USE ikasketa-titulua (3216)

eskola-graduduna  

USE ikasketa-titulua (3216)

eskola-ikuskapena  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-bizitza  

eskola-ingurunea  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF unibertsitate-ingurunea  
BT1 eskola-bizitza  
NT1 eskola-umea  
NT1 ikaslea  

NT2 atzerritar ikaslea  
NT1 irakasleak  

eskola-irratia  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

eskola-jangela  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-bizitza  
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RT taldeentzako sukaldaritza  

eskola-kontseilua  

USE irakaskuntzaren 
administrazioa (3216)  

eskola-laguntza  

USE eskolako atzerapena (3216)  

eskola-lana  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF ikasleen lana  
NT1 azterketa  

NT2 azterketarako onarpena  
NT1 berreskolaratzea  
NT1 eskola-emaitza  
NT1 eskolako atzerapena  
NT1 eskolara egokitzea  
NT1 ezagueren ebaluazioa  
NT1 ikasketa-titulua
NT1 ikaskuntza
RT irakaskuntza-maila

eskola-legeria  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT nahitaezko irakaskuntza  

eskola-liburua  

USE ikasliburua (3216)

eskola-mapa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF eskola-sarea  
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  
RT banaketa geografikoa
RT eskolatzea  
RT hezkuntzako estatistika  
RT ikasleen presentzia  

eskola-materiala  

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

eskola-medikuntza  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  

eskola-mugikortasuna  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF ikasleen mugikortasuna  
BT1 eskola-bizitza  

eskola-orduen banaketa  

USE eskola-egutegia (3216)  

eskola-orientazioa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF orientazio pedagogikoa  
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  

eskola-populazioa  

USE ikasleria (3216)  

eskola-porrota  

USE eskolako atzerapena (3216)  

eskola-programa  

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

eskola-sarea  

USE eskola-mapa (3216)

eskola-sistema  

USE irakaskuntza-sistema (3216)  

eskola-trukea  
MT 3206 hezkuntza
UF ikasleen arteko trukea  

ikasle-trukea  
irakasle-trukea  

BT1 hezkuntza-politika

eskola-umea  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-ingurunea 

BT2 eskola-bizitza  

eskola-uztea  
SN Ezgaitasunagatik, finantza-

baliabiderik ez izateagatik edo 
bestelako arrazoiengatik, egiten 
ari diren ikasketa aldia amaitzen 
ez duten ikasleen egoera.  

MT 3206 hezkuntza
UF eskola bertan behera uztea  

ikasketak bertan behera uztea  
ikasketak etetea  

BT1 ikasketen iraupena 
BT2 hezkuntza-politika

eskola-zentroa  

USE ikastetxea (3211)  

eskola-ziurtagiria  

USE ikasketa-titulua (3216)

eskolako atzerapena  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF eskola-laguntza

eskola-porrota
eskola-errekuperazioa  

BT1 eskola-lana

eskolako indarkeria  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gazte-indarkeria 

BT2 indarkeria 
BT3 gizarte-arazoa  

eskolaldia  

USE ikasketen iraupena (3206)

eskolaldia luzatzea  

USE ikasketen iraupena (3206)

eskolara agertzea  

USE ikasleen presentzia (3216)  

eskolara egokitzea  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-lana

eskolara ez agertzea  

USE ikasleen presentzia (3216)  

eskolarako adina  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  

eskolarako diru-esleipena  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

eskolaren eta industriaren arteko 
harremanak  

MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF irakaskuntza/industria 

harremanak  
unibertsitatea/industria 
harremanak  

BT1 eskola-bizitza  

eskolaren eta lanbide-jardueraren 
arteko harremanak  

MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF irakaskuntzaren eta lanbide-

jardueraren arteko harremanak  
unibertsitatearen eta lanbide-
jardueraren arteko harremanak  

BT1 eskola-bizitza  

eskolatzea  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT eskola-mapa
RT haurren eskubideak  
RT nahitaezko irakaskuntza  

eskolatzea, nahitaezko·—

USE nahitaezko irakaskuntza 
(3211)

eskolatzerik eza  

USE nahitaezko irakaskuntza 
(3211)

eskolaurrea

USE haur-eskola (3211)

eskolaurreko hezkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF haur-hezkuntza  

haur-irakaskuntza  
BT1 irakaskuntza-maila
NT1 haur-eskola

eskortako hegazti bizia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 eskortako hegaztia 

BT2 animalia-ekoizpena  

eskortako hegazti errulea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF arrautzatarako oiloa  
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BT1 eskortako hegaztia 
BT2 animalia-ekoizpena  

eskortako hegazti hila  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 eskortako hegaztia 

BT2 animalia-ekoizpena  

eskortako hegaztia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF okelatarako hegaztia  

gizentzeko hegaztia  
ostruka
oiloa  
antzara  
ahatea  
indioilarra
oilaskoa
hegaztiak  

BT1 animalia-ekoizpena  
NT1 eskortako hegazti bizia  
NT1 eskortako hegazti errulea  
NT1 eskortako hegazti hila  
RT arrautza
RT hegazti-haragia  

Eskozia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Erresuma Batuko eskualdeak  

esku hartzeko erakundea  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-politika  
RT nekazaritza-politika  

esku hartzeko erosketa  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuaren euspena 

BT2 merkatuan esku hartzea 
BT3 merkataritza-politika  

esku hartzeko gastua  

USE EE eragiketa-gastua (1021)  

esku hartzeko kreditua  

USE EE eragiketa-gastua (1021)  

esku hartzeko muga-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  

esku hartzeko politika  
SN Estatuak ekonomiaren edo 

gizartearen sektore jakinetan 
esku hartzea.  

MT 1606 politika ekonomikoa
UF botere publikoen esku-hartzea  

Estatuaren esku-hartzea  
esku-hartze publikoa  
interbentzionismo publikoa  

BT1 politika ekonomikoa  
NT1 sostengu-politika  
RT diru-arloan esku hartzeko bidea 

RT ekonomia itundua  
RT finantza-arloko esku-hartzea  
RT inbertsio-politika  
RT laguntza publikoa  
RT Merkatu Antolakunde Bateratua 
RT merkatuan esku hartzea  
RT ongizatearen estatua  
RT zuzenbide publiko ekonomikoa  

esku hartzeko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako prezioen euspena 

esku hartzeko stock-a  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuaren euspena 

BT2 merkatuan esku hartzea 
BT3 merkataritza-politika  

esku-aparatu elektrikoa  

USE brikolaje-erreminta (6846)

esku-erreminta  

USE erremintak (6821)  

esku-hartze militarra  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF eraso militarra  
BT1 nazioarteko gatazka  

esku-hartze publikoa  

USE esku hartzeko politika (1606)  

esku-hartzea, botere publikoen·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

esku-hartzea, Estatuaren·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

esku-hartzea, fiskalaren·—

USE fiskaltzaren esku-hartzea 
(1221)

esku-sartzea  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF eskua sartzeko betebeharra  

eskua sartzeko eskubidea  
BT1 nazioarteko gatazka  

eskua sartzeko betebeharra  

USE esku-sartzea (0816)  

eskua sartzeko eskubidea  

USE esku-sartzea (0816)  

Eskualde Agintaritzen Biltzar 
Iraunkorra, Europako Toki eta·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

eskualde atlantikoa  

USE Ozeano Atlantikoa (5211)  

eskualde atzeratua  

USE eskualde behartsua (1616)

eskualde azpigaratua  

USE eskualde behartsua (1616)

eskualde baten eta Europar 
Batasunaren arteko harremanak  

SN Eskualdeek Europako 
politiketan eragina izatea.  

MT 1616 eskualdea eta eskualde-
politika

BT1 eskualde-politika  
RT Eskualdeetako Lantaldea  

eskualde behartsua
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF 1. helburuko eskualdea  

eskualde atzeratua  
gutxi garatutako eskualdea  
eskualde pobreagoa
eskualde azpigaratua  
alde atzeratua  
alde behartsua  

BT1 eskualde ekonomikoa  
NT1 Mezzogiorno  
RT ekonomia- eta gizarte-kohesioa  
RT eskualde-laguntza  
RT eskualdeen arteko desoreka  
RT nekazaritza-alde behartsua  

eskualde behartsua, nekazaritza-·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

eskualde behartsuentzako laguntza  

USE eskualde-laguntza (1606)  

eskualde ekonomikoa
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF eremu ekonomikoa  

zona ekonomikoa  
NT1 arrantzaren mendeko eskualdea 
NT1 eskualde behartsua  

NT2 Mezzogiorno  
NT1 eskualde periferikoa  
NT1 garapen-eskualdea  
NT1 industria-eskualdea  

NT2 gainbeherako industria-
eskualdea

NT1 kostako eskualdea  
NT1 landa-eskualdea  

NT2 mendiko eskualdea  
NT2 nekazaritza-eskualdea  

NT1 lehentasunezko eskualdea  
NT1 mugako eskualdea  
NT1 turismo-eskualdea  
NT1 uharteko eskualdea  
RT eskualde hautagarria  
RT hirialdea  
RT nekazaritzako eskualde-politika 

Eskualde Funtsa, EE·—

USE Eskualde Garapeneko 
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Europako Funtsa (1021)  

Eskualde Garapeneko Europako 
Funtsa  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF EGEFen laguntza

EGEFen ekarpena  
EGEF  
EE Eskualde Funtsa  

BT1 egitura-funtsa 
BT2 EE funtsa 

BT3 Erkidegoaren finantza-
tresna

BT4 Erkidegoaren 
finantzaketa

RT egitura-doikuntza  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT eskualde-laguntza  
RT eskualdeko plangintza  

eskualde hautagarria
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 Erkidegoaren eskualde-politika 

BT2 eskualde-politika  
RT egitura-funtsa  
RT eskualde ekonomikoa  
RT hautagarritasun-irizpidea  

eskualde kutsatua  

USE alde kutsatua (5216)

eskualde periferikoa
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF eskualde ultraperiferikoa  
BT1 eskualde ekonomikoa  

eskualde pobreagoa  

USE eskualde behartsua (1616)

eskualde pobreagoa, nekazaritza-·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

eskualde pobreenentzako laguntza  

USE eskualde-laguntza (1606)  

eskualde polarra
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ingurune geofisikoa  
NT1 Antartika  
NT1 Artikoa

Eskualde Politikarako Batzordea  

USE Erkidegoaren eskualde-
politika (1616)  

eskualde ultraperiferikoa  

USE eskualde periferikoa (1616)

eskualde- edo toki-boterearen arteko 
harremanak, botere zentralaren eta·—

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

eskualde-administrazioa  

USE toki-administrazioa (0436)  

eskualde-administrazioa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF administrazio autonomikoa  

autonomia-erkidegoko 
administrazioa
erakunde autonomikoa  
eskualdeko erakundea  

BT1 herri-administrazioa  
RT eskualde-hauteskundeak  
RT eskualde-politika  
RT eskualdeko parlamentua  

eskualde-analisia  

USE eskualde-geografia (3606)  

eskualde-aurrekontua  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 eskualdeko ogasuna 

BT2 herri-ogasuna

eskualde-azterketa  

USE eskualde-geografia (3606)  

eskualde-bankua, garapenerako·—

USE garapen-bankua (2416)

eskualde-ekonomia
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT eskualde-inbertsioa  
RT eskualde-politika  
RT eskualdeen garapena  
RT eskualdeko kontabilitatea  
RT eskualdeko plangintza  

eskualde-erakundea  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF eskualde-kolektibitatea  

eskualdearen zatiketa  
BT1 lurralde-erakundea  
RT eskualde-hauteskundeak  

eskualde-estatistika  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  

eskualde-estatua  
MT 0406 esparru politikoa
UF estatu autonomikoa  
BT1 Estatua  
RT erregionalismoa  
RT eskualdeko parlamentua  

eskualde-ezaugarria  

USE bandera (2831)  

eskualde-geografia  
SN Eskualde baten ezaugarrien eta 

horien eragin ekonomiko, 
ekologiko edo sozialen 

azterketa.  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF eskualde-analisia  

eskualde-azterketa  
BT1 geografia

BT2 Lurraren zientziak  
RT eskualdea

eskualde-gobernua  

USE Gobernua (0436)

eskualde-hauteskundeak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF eskualdeko Parlamenturako 

hauteskundeak
hauteskunde autonomikoak  

BT1 hauteskundeak
RT eskualde-administrazioa  
RT eskualde-erakundea  

eskualde-inbertsioa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  
RT eskualde-ekonomia  
RT eskualdeko plangintza  

eskualde-integrazioa  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde-politika  
RT Europako integrazioa  
RT integrazio ekonomikoa  
RT integrazio politikoa  

eskualde-kolektibitatea

USE eskualde-erakundea (0436)

eskualde-kontuak  

USE eskualdeko kontabilitatea 
(1626)

eskualde-laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF eskualde behartsuentzako 

laguntza
eskualde pobreenentzako 
laguntza
eskualdeen garapenerako 
laguntza

BT1 sostengu ekonomikoa  
RT eskualde behartsua  
RT Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsa
RT eskualde-lankidetza  
RT eskualde-politika  
RT eskualdeen garapena  

eskualde-lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
UF eskualdeen arteko lankidetza  
BT1 lankidetza-politika  
RT eskualde-laguntza  
RT eskualde-politika  
RT industria-politika  
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RT nekazaritzako eskualde-politika 

eskualde-legeria  

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

eskualde-merkatua  
MT 2006 merkataritza-politika
UF tokiko merkatua  
BT1 barneko merkatua 

BT2 merkatua

eskualde-politika  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
NT1 Erkidegoaren eskualde-politika  

NT2 eragiketa-programa  
NT2 Erkidegoko laguntza-esparrua 
NT2 eskualde hautagarria  
NT2 garapenerako programa 

integratua  
NT3 Mediterraneoko programa 

integratuak  
NT1 eskualde baten eta Europar 

Batasunaren arteko harremanak 
NT1 eskualde-integrazioa  
NT1 eskualdeen arteko desoreka  
NT1 eskualdeen garapena  
NT1 landa-garapena  
NT1 lurraldearen antolamendua  
RT egitura-politika  
RT eskualde-administrazioa  
RT eskualde-ekonomia  
RT eskualde-laguntza  
RT eskualde-lankidetza  
RT eskualdeko ogasuna  
RT eskualdeko parlamentua  
RT eskualdeko plangintza  
RT nekazaritzako eskualde-politika 
RT toki-administrazioa  

eskualde-segurtasuna  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  

eskualde-zuzenbidea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF zuzenbide autonomikoa  

foru-zuzenbidea  
legeria autonomikoa  
eskualde-legeria  

BT1 legeria 
BT2 zuzenbidearen iturriak  

eskualdea
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 lurralde-erakundea  
RT eskualde-geografia  

eskualdea , Banská Bystricako ·—

USE Banská Bystricako eskualdea 
[V4.2] (7211)

eskualdea , Košiceko ·—

USE Košiceko eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea , Nitrako ·—

USE Nitrako eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea , Prešov-eko ·—

USE Prešov-eko eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea , Trencingo ·—

USE Trencingo eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea , Trnavako ·—

USE Trnavako eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea , Žilinako ·—

USE Žilinako eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea, Bratislavako ·—

USE Bratislavako eskualdea [V4.2] 
(7211)

eskualdea, 1. helburuko·—

USE eskualde behartsua (1616)

eskualdea, ardo-·—

USE mahastia (5621)

eskualdea, ezbeharrak jotako·—

USE hondamendi-eremua (5216)

eskualdea, gutxi garatutako·—

USE eskualde behartsua (1616)

eskualdea, Indiako Ozeanoko·—

USE Indiako ozeanoa (5211)  

eskualdea, Parisko·—

USE Ile-de-France (7211)  

eskualdea, Pazifikoko·—

USE Ozeano Barea (5211)  

eskualdea, Renaniako·—

USE Renaniako arroa (1616)  

eskualdeak , Eslovakiako ·—

USE Eslovakiako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdeak , Esloveniako ·—

USE Esloveniako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdeak , Hungariako ·—

USE Hungariako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdeak , Letoniako ·—

USE Letoniako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdeak , Lituaniako ·—

USE Lituaniako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdeak , Poloniako ·—

USE Poloniako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdeak , Txekiar Errepublikako 
·—

USE Txekiar Errepublikako 
eskualdeak [V4.2] (7211)  

eskualdeak, Estoniako ·—

USE Estoniako eskualdeak [V4.2] 
(7211)

eskualdearen zatiketa  

USE eskualde-erakundea (0436)

eskualdeen arteko desberdintasunak  

USE eskualdeen arteko desoreka 
(1616)

eskualdeen arteko desoreka  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF eskualdeen arteko 

desberdintasunak
BT1 eskualde-politika  
RT desberdintasun ekonomikoa
RT EE eskualde mediterraneoa  
RT ekonomia- eta gizarte-kohesioa  
RT eskualde behartsua  
RT landa-eskualdea  

eskualdeen arteko harremanak  

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

eskualdeen arteko lankidetza  

USE eskualde-lankidetza (0811)  

eskualdeen arteko plangintza  

USE eskualdeko plangintza (1606)  

eskualdeen garapena  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde-politika  
RT eskualde-ekonomia  
RT eskualde-laguntza  
RT hazkunde-ardatza  
RT turismo-politika  

eskualdeen garapenerako laguntza  

USE eskualde-laguntza (1606)  

Eskualdeen Kontseilua, Europako 
Udalerri eta·—

USE Europako Udalerrien 
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Kontseilua (7626)  

eskualdeen kultura
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF dialektoa  

folklorea  
eskualdeen ondarea  

BT1 kultura  
RT hizkuntza-politika [V4.2]  

eskualdeen ondarea  

USE eskualdeen kultura (2831)

Eskualdeetako Lantaldea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EL
Europar Batasuneko 
Eskualdeetako Lantaldea  

BT1 Erkidegoaren organoa  
RT eskualde baten eta Europar 

Batasunaren arteko harremanak 

Eskualdeetako Lantaldea, Europar 
Batasuneko·—

USE Eskualdeetako Lantaldea 
(1006)

eskualdeko agentzia  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 establezimendua 

BT2 enpresaren egitura  

eskualdeko aireportua  

USE aireportua (4826)  

eskualdeko antolamendua  

USE eskualdeko plangintza (1606)  

eskualdeko autonomia  

USE autonomia (0436)

Eskualdeko Autonomia Erkidegoa, 
Murtziako·—

USE Murtziako Eskualdea 
(7211)

eskualdeko eragiketa-programa  

USE eragiketa-programa (1616)  

eskualdeko erakundea  

USE eskualde-administrazioa 
(0436)

eskualdeko garapen-programa  

USE eragiketa-programa (1616)  

eskualdeko garraioa
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

eskualdeko hizkuntza  
MT 3611 giza zientziak
UF hizkuntza autonomikoa  
BT1 hizkuntza bizia 

BT2 hizkuntzalaritza

BT3 gizarte-zientziak  

eskualdeko kontabilitatea  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF eskualde-kontuak  
BT1 nazio-kontabilitatea  
RT eskualde-ekonomia  

eskualdeko kontseilua  

USE toki-administrazioa (0436)  

eskualdeko ogasuna  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF ogasun autonomikoa  

lurralde-ogasuna  
BT1 herri-ogasuna
NT1 eskualde-aurrekontua  
RT eskualde-politika  

eskualdeko parlamentua
MT 0421 parlamentua
UF autonomia-erkidegoko biltzarra 

Parlamentu autonomikoa  
BT1 parlamentua  
RT autonomia
RT erregionalizazioa  
RT eskualde-administrazioa  
RT eskualde-estatua  
RT eskualde-politika  
RT federalismoa

eskualdeko Parlamentuaren araudia  

USE parlamentu-araudia (0426)  

eskualdeko Parlamenturako 
hauteskundeak  

USE eskualde-hauteskundeak 
(0416)

eskualdeko plana  

USE eskualdeko plangintza (1606)  

eskualdeko plangintza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF eskualdeko antolamendua  

eskualdeko plana  
lurraldearen plangintza  
eskualdeen arteko plangintza  

BT1 plangintza ekonomikoa  
RT Eskualde Garapeneko Europako 

Funtsa
RT eskualde-ekonomia  
RT eskualde-inbertsioa  
RT eskualde-politika  
RT hazkunde-ardatza  
RT parke teknologikoa  

eskualdeko polizia  

USE polizia autonomikoa (0431)  

eskualdeko produktu gordina  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 nazio-kontabilitatea  
RT adierazle ekonomikoa  

eskualdeko zerga  

USE toki-zerga (2446)  

eskualdeko zerga-sistema  

USE toki-zerga (2446)  

eskubide autonomoak  

USE ATBren eskubideak (1021)

eskubide ekonomikoak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
NT1 garapenerako eskubidea  
NT1 lanerako eskubidea  
NT1 merkataritza-askatasuna  

eskubide errealak  

USE ondasunen jabetza (1211)  

eskubide erregulatzailea, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

eskubide konbentzionalak  

USE ATBren eskubideak (1021)

eskubide morala, egilearen·—

USE egile-eskubideak (6416)

eskubide murriztuko kontingentea  

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

eskubide politikoak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF askatasun politikoa  
NT1 adierazpen-askatasuna  
NT1 biltzeko askatasuna  
NT1 elkartzeko askatasuna  
NT1 herritarren eskubideak  

NT2 boto-eskubidea
NT2 hautagarritasuna  

NT1 informazio-askatasuna
NT2 prentsa-askatasuna  

NT1 manifestazio-eskubidea  

eskubide-berdintasuna  

USE tratu-berdintasuna (1236)

eskubidea, abokatua ikusteko·—

USE defentsaren eskubideak (1221) 

eskubidea, akzesio-·—

USE jabetza eskuratzea (1211)  

eskubidea, akzio judiziala 
baliatzeko·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

eskubidea, akzio judizialari ekiteko·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)
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eskubidea, auzibidera jotzeko·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

eskubidea, babes judizialerako·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

eskubidea, barkamena emateko·—

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

eskubidea, beto-·—

USE betoa (0406)

eskubidea, biltzeko·—

USE biltzeko askatasuna (1236)  

eskubidea, buru-hilketarako·—

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

eskubidea, ekimen-·—

USE ekimen-ahalmena (0406)

eskubidea, elkartzeko·—

USE elkartzeko askatasuna (1236)  

eskubidea, erantzuteko·—

USE informazio-zuzenbidea (3231) 

eskubidea, errekurtsorako·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

eskubidea, eskua sartzeko·—

USE esku-sartzea (0816)  

eskubidea, eutanasiarako·—

USE eutanasia (1236)

eskubidea, geratzeko·—

USE egoitza-eskubidea (1231)  

eskubidea, igarotzeko·—

USE zortasunak (1211)  

eskubidea, intimitaterako·—

USE bizitza pribatuaren babesa 
(1236)

eskubidea, jabetza intelektualeko·—

USE jabetza intelektuala (6416)  

eskubidea, jabetza-·—

USE ondasunen jabetza (1211)  

eskubidea, judiziorako·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

eskubidea, kostaldeko lehentasun-·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

eskubidea, nortasun-·—

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

eskubidea, ohorerako·—

USE bizitza pribatuaren babesa 
(1236)

eskubidea, sartzeko·—

USE zortasunak (1211)  

eskubidea, seme-alabak zaintzeko·—

USE zaintza-eskubidea (2806)  

eskubidea, sufragio aktiborako·—

USE boto-eskubidea (1236)

eskubidea, sufragio pasiborako·—

USE hautagarritasuna (1236)

eskubidea, suizidiorako·—

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

eskubidea, zero·—

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

eskubidea, zirkulazio askerako·—

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

eskubideak babesteko mugimendua, 
giza·—

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

eskubideak kentzea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF ezgaikuntza

desgaitzea  
gaitasungabetzea

BT1 zigor-zehapena  
RT herritarren eskubideak  

eskubideak urratzea, giza·—

USE giza eskubideak (1236)  

eskubideak, adingabeen·—

USE haurren eskubideak (1236)

eskubideak, Aduana Tarifa 
Bateratuaren·—

USE ATBren eskubideak (1021)

eskubideak, akusatuaren·—

USE defentsaren eskubideak (1221) 

eskubideak, animalien·—

USE animalien ongizatea (5631)  

eskubideak, asmatzailearen·—

USE industria-jabetza (6416)

eskubideak, dumping-aren aurkako 
behin betiko·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

eskubideak, dumping-aren aurkako 
behin-behineko·—

USE dumping-aren aurkako 
eskubideak (4031)  

eskubideak, erien·—

USE gaixoen eskubideak (2841)

eskubideak, gizakien·—

USE giza eskubideak (1236)  

eskubideak, hilzorikoen·—

USE gaixoen eskubideak (2841)

eskubideak, konstituzio-·—

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

eskubideak, kontsumitzaileen·—

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

eskubideak, langileen·—

USE lan-zuzenbidea (4426)  

eskubideak, matrikula-·—

USE eskola-gastuak (3216)  

eskubideak, nekazaritzako 
produktuetarako aduana-·—

USE nekazaritzako 
ordainarazpena (1021)  

eskubideak, oinarrizko·—

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

eskubideak, pazienteen·—

USE gaixoen eskubideak (2841)

eskubideak, umeen·—

USE haurren eskubideak (1236)

Eskubideen Adierazpena, Giza·—

USE Giza Eskubideen Gutuna 
(1236)

eskubideen aldeko taldea, giza·—

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

eskubideen aurkako erasoa, giza·—

USE giza eskubideak (1236)  

Eskubideen Auzitegia, Giza·—

USE Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia (7611)  

eskubideen babesa, giza·—

USE giza eskubideak (1236)  

eskubideen berreskurapena, aduana-
·—

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)
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Eskubideen Europako Batzordea, 
Giza·—

USE Giza Eskubideen Batzordea 
(7611)

Eskubideen Europar Batasuneko 
Gutuna, Oinarrizko·—

USE Europar Batasuneko 
Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna (1016)

eskubideen frankizia, aduana-
zergen·—

USE aduana-frankizia (2011)  

eskubideen gozamena  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  

eskubideen itzulketa, muga-zergen·—

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

Eskubideen Konbentzioa, Giza·—

USE Giza Eskubideen Gutuna 
(1236)

eskubideen salbuespena, aduana-·—

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

eskubideen txikipena, aduana-·—

USE aduana-zergen txikipena 
(2011)

eskubideetatik askatzea, aduana-·—

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

eskubiderik gabeko kontingentea  

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

eskuin erradikala  

USE eskuin muturra (0411)

eskuin muturra  
MT 0411 alderdi politikoa
UF eskuin erradikala  

ultraeskuina
BT1 joera politikoa
RT faxismoa
RT muturreko alderdia  
RT nazionalsozialismoa  

eskuin politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF eskuina
BT1 joera politikoa

eskuina

USE eskuin politikoa (0411)

eskuizkribua  
MT 3221 dokumentazioa

UF kodizea
BT1 agiria  

eskuko materiala, bigarren·—

USE erabilitako ondasuna (2026)  

eskuko ordenagailua  

USE mikroordenagailua (3236)

eskuko telefonoa  

USE telefonoa (3226)  

eskuko zulagailua  

USE brikolaje-erreminta (6846)

eskulangilea  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT artisaua  
RT behargina  

eskulangintzako ekoizpena  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF eskulangintzako produktua  

eskuz egindako produktua  
BT1 artisautza 

BT2 industria-egitura  
RT artisaua  
RT artisautzako enpresa  
RT enpresa indibiduala  
RT familia-enpresa  

eskulangintzako produktua  

USE eskulangintzako ekoizpena 
(6806)

eskularrugintza  

USE larrukigintza eta 
eskularrugintza (6841)  

eskuliburua, argibideen·—

USE gidaliburua (3221)

eskuliburua, erabilerari buruzko·—

USE gidaliburua (3221)

eskuliburua, erabiltzailearen·—

USE gidaliburua (3221)

eskuliburua, jarraibideen·—

USE gidaliburua (3221)

eskultorea

USE arte-lanbidea (2831)  

eskultura  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 arte ederrak 

BT2 arteak  

eskumen erkideak  

USE Erkidegoaren eskumenak 
(1011)

eskumen ezagatiko errekurtsoa  

USE deuseztatzeko errekurtsoa 
(1221)

eskumen judiziala  

USE jurisdikzio-eskumena (1226)  

eskumen juridikoa, Erkidegoaren 
kanpo-·—

USE EE kanpo-eskumenak (1011) 

eskumen mistoa
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF eskumen partekatua
BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  

eskumen objektiboa  

USE ratione materiae eskumena 
(1226)

eskumen partekatua  

USE eskumen mistoa (1011)

eskumen-banaketa  
SN Erkidegoko, herrialdeetako eta 

eskualdeetako erakundeen 
arteko eskumen-banaketa 
orekatuaren inguruko gaietarako 
erabiliko da.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF eskumenen esleipena  
eskumenen partiketa  
eskumenen oreka  

BT1 erakunde-eskumena 
BT2 erakunde-jarduna  

NT1 eskumen-gatazka  
NT1 Estatuaren eta lurralde-

erakundeen arteko harremanak  
RT EE erakunde-oreka  
RT eskumenen intsuldaketa  

eskumen-gatazka  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF botereen arteko gatazka  
BT1 eskumen-banaketa 

BT2 erakunde-eskumena 
BT3 erakunde-jarduna  

RT jurisdikzio-gatazka  

eskumena, auzitegien·—

USE jurisdikzio-eskumena (1226)  

eskumena, gaiaren ziozko·—

USE ratione materiae eskumena 
(1226)

eskumenak, EE·—

USE Erkidegoaren eskumenak 
(1011)

eskumenen eskuordetzea  

USE ahalmenak eskuordetzea 
(0436)
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eskumenen esleipena  

USE eskumen-banaketa (0431)  

eskumenen intsuldaketa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren eskumenak 

BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  
RT administrazio-eskumena  
RT eskumen-banaketa  
RT Parlamentuaren eskumenak  

eskumenen oreka  

USE eskumen-banaketa (0431)  

eskumenen partiketa  

USE eskumen-banaketa (0431)  

eskuordekoa, langileen·—

USE enpresa-batzordea (4426)  

eskuordetze bidezko botoa  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF boto-ordezkatzea  
BT1 Parlamentuko botazioa 

BT2 parlamentu-prozedura  

eskuordetze bidezko legegintza  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF legegintzako dekretua  

legegintzarako eskuordetzea  
eskuordetze-legea
gaikuntza-legea
gaitasuna emateko legea  

BT1 Exekutiboaren eskumenak 
BT2 Exekutiboa  

RT ahalmenak eskuordetzea  
RT botere legegilearen eta 

betearazlearen arteko 
harremanak  

RT ordenantza

eskuordetze-legea  

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

eskuordetzea, eskumenen·—

USE ahalmenak eskuordetzea 
(0436)

eskuordetzea, legegintzarako·—

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

eskuordetzea, organoen arteko 
ahalmen-·—

USE ahalmenak eskuordetzea 
(0436)

eskurako merkatua  
SN Eskurako merkatuan, baldintzak 

negoziatu eta berehala gauzatzen 
dira eragiketak.  

MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua

RT dibisen merkatua  

eskurantza-gatazka  

USE jurisdikzio-gatazka (1226)  

eskuratutako eskubideak  
SN Aurrekotasun-arauaren babesean 

eratxikitako eskubideak.  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 legeria 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
RT lan-zuzenbidea  

eskuratzea, liburuak·—

USE agiriak eskuratzea (3221)  

eskuratzea, material bibliografikoa·—

USE agiriak eskuratzea (3221)  

eskuratzea, nazionalitatea·—

USE nazionalitatea (1231)  

eskuratzea, partaidetza 
gehiengoduna·—

USE partaidetza (4006)  

eskuratzea, partaidetzak·—

USE partaidetza (4006)  

eskuratzeko eskaintza publikoa  

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

eskuz egindako produktua  

USE eskulangintzako ekoizpena 
(6806)

ESLA

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

esleipen osagarria, diru-·—

USE prestazio osagarria (2836)  

esleipena , zainketengatiko ·—

USE zainketengatiko esleipena 
[V4.2] (2836)

esleipena, aulkien·—

USE aulkien banaketa (0416)  

esleipena, Erkidegoaren 
finantzaketaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

esleipena, Erkidegoaren funtsen·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

esleipena, eskolarako diru-·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

esleipena, eskumenen·—

USE eskumen-banaketa (0431)  

esleipena, jaiotzagatiko·—

USE amatasunagatiko prestazioa 
(2836)

esleipena, laguntzarako diru-·—

USE zainketengatiko esleipena 
[V4.2] (2836)

esleitzea, idazkaritza·—

USE idazkaritza-sorospena (0421)  

Eslovakia  
MT 7236 geografia politikoa
UF Eslovakiar Errepublika  
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  
RT Visegrad-eko Taldea  

Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Banská Bystricako eskualdea 

[V4.2]  
NT1 Bratislavako eskualdea [V4.2]  
NT1 Košiceko eskualdea [V4.2]  
NT1 Nitrako eskualdea [V4.2]  
NT1 Prešov-eko eskualdea [V4.2]  
NT1 Trencingo eskualdea [V4.2]  
NT1 Trnavako eskualdea [V4.2]  
NT1 Žilinako eskualdea [V4.2]  
RT Eslovakia

Eslovakiar Errepublika  

USE Eslovakia (7206)

Eslovenia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Eslovenia , Erdialdeko ·—

USE Erdialdeko Eslovenia [V4.2] 
(7211)

Eslovenia , Hego-ekialdeko ·—

USE Hego-ekialdeko Eslovenia 
[V4.2] (7211)

Eslovenia, Hego·—

USE Hego-ekialdeko Eslovenia 
[V4.2] (7211)

Esloveniako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Erdialdeko Eslovenia [V4.2]  
NT1 Gorenjska [V4.2]  
NT1 Goriška [V4.2]  
NT1 Hego-ekialdeko Eslovenia 

[V4.2]  
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NT1 Koroška [V4.2]  
NT1 Notranjsko-kra?ka [V4.2]  
NT1 Obalno-kra?ka [V4.2]  
NT1 Podravska [V4.2]  
NT1 Pomurska [V4.2]  
NT1 Savinjska [V4.2]  
NT1 Spodnjeposavska [V4.2]  
NT1 Zasavska [V4.2]  
RT Eslovenia

esne deshidratatua  

USE esne-hautsa (6016)

esne esterilizatua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnea 

BT2 esnekia

esne gaingabetu eta eraldatua  

USE esne gaingabetua (6016)

esne gaingabetu likidoa  

USE esne gaingabetua (6016)

esne gaingabetua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF esne gaingabetu likidoa  

esne gaingabetu eta eraldatua  
BT1 esnea 

BT2 esnekia

esne gordina  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnea 

BT2 esnekia

esne hartzitua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia
NT1 jogurta

esne homogeneizatua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnea 

BT2 esnekia

esne irabiatua  

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

esne kontzentratua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia
RT produktu kontzentratua  

esne liofilizatua  

USE esne-hautsa (6016)

esne osoa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak

BT1 esnea 
BT2 esnekia

esne pasteurizatua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnea 

BT2 esnekia
RT pasteurizazioa  

esne-albumina  

USE esnearen proteina (6016)

esne-azienda  

USE esne-behia (5626)  

esne-azukrea  

USE laktosa (6021)

esne-batzea

USE esne-ustiategia (5616)  

esne-behia  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF esne-azienda  
BT1 behia

BT2 behi-azienda 
BT3 azienda  

RT esnekia

esne-bilketa

USE esne-ustiategia (5616)  

esne-ekoizpena  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF esnegintza
BT1 animalia-ekoizpena  
RT esne-industria
RT esne-ustiategia  

esne-gaina  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF esne-krema
BT1 esnekia

esne-gazura  

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

esne-hauts gaingabetua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia

esne-hautsa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF esne deshidratatua  

esne liofilizatua  
BT1 esnekia
RT produktu deshidratatua  
RT produktu liofilizatua

esne-industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF esnetegia  
BT1 janarien industria  
RT esne-ekoizpena  
RT esne-ustiategia  
RT esnekia

esne-koipe anhidroa  

USE butter-oil-a (6016)  

esne-kooperatiba  

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

esne-krema  

USE esne-gaina (6016)  

esne-kuota  

USE nekazaritzako kuota (5611)  

esne-produktua  

USE esnekia (6016)  

esne-ustiategia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF esne-bilketa  

esne-batzea  
BT1 nekazaritzako ustiategia  
RT esne-ekoizpena  
RT esne-industria
RT esnekia

esnea
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia
NT1 esne esterilizatua  
NT1 esne gaingabetua  
NT1 esne gordina  
NT1 esne homogeneizatua  
NT1 esne osoa
NT1 esne pasteurizatua  
NT1 kontsumorako esnea
RT ekoizleen erantzukidetasuna  
RT esnearen proteina  

esnea, edateko·—

USE kontsumorako esnea (6016)

esnea/okela birmoldaketa  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 ekoizpenaren birmoldaketa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-
politika  

esnearen azpiproduktua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF kaseina

esne irabiatua  
esnearen deribatua  
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esne-gazura  
gazta-gazura  
gazur-hautsa  

BT1 esnekia
RT laktosa

esnearen deribatua  

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

esnearen koipea  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia

esnearen proteina  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF esne-albumina

laktoalbumina  
BT1 produktu proteikoa  
RT esnea  

esnegintza  

USE esne-ekoizpena (5631)

esnekia
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
SN Erabili termino hau produktuak 

batera hartuta aipatzen dituzten 
agirietarako. Gainerako kasuetan 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

UF esne-produktua
NT1 butter-oil-a  
NT1 esne hartzitua  

NT2 jogurta
NT1 esne kontzentratua
NT1 esne-gaina  
NT1 esne-hauts gaingabetua  
NT1 esne-hautsa  
NT1 esnea  

NT2 esne esterilizatua  
NT2 esne gaingabetua  
NT2 esne gordina  
NT2 esne homogeneizatua  
NT2 esne osoa
NT2 esne pasteurizatua  
NT2 kontsumorako esnea

NT1 esnearen azpiproduktua  
NT1 esnearen koipea  
NT1 gazta  

NT2 ahuntz-gazta  
NT2 ardi-gazta
NT2 behi-gazta
NT2 gazta freskoa  
NT2 gazta urtua  
NT2 mami biguneko gazta  
NT2 mami erdigogorreko gazta  
NT2 mami gogorreko gazta
NT2 mami urdineko gazta  

NT1 gurina
NT1 krema izoztua  

RT esne-behia  
RT esne-industria
RT esne-ustiategia  

esnetegia  

USE esne-industria (6031)

esoterismoa  

USE erlijio-sekta (2831)  

espagetia  

USE janari-pasta (6026)

Espainia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Espainiako eskualdeak  

Espainiako autonomia-erkidegoak  

USE Espainiako eskualdeak (7211) 

Espainiako Bankua  

USE banku zentrala (2411)  

Espainiako Enpresaburuen Elkarteen 
Konfederazioa  

USE ugazaben erakundea 
(4426)

Espainiako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Espainiako autonomia-

erkidegoak  
NT1 Andaluzia  
NT1 Aragoi
NT1 Asturiasko Printzerria  
NT1 Balear uharteak  
NT1 Ceuta
NT1 Ceuta eta Melilla  
NT1 Errioxa
NT1 Euskal Autonomia Erkidegoa  
NT1 Extremadura
NT1 Galizia  
NT1 Gaztela eta Leon  
NT1 Gaztela-Mantxa  
NT1 Kanariar uharteak  
NT1 Kantabria  
NT1 Katalunia  
NT1 Madrilgo Erkidegoa  
NT1 Melilla  
NT1 Murtziako Eskualdea  
NT1 Nafarroa
NT1 Valentziako Erkidegoa  
RT Espainia

Espainiako Hipoteka Bankua  

USE hipoteka-kutxa (2416)  

espainiar ikastetxea  

USE atzerrian ezarritako eskola 
(3211)

esparru-akordioa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  

esparru-erabakia  
SN JBAren (Justizia eta Barne 

Arazoak) esparruan bakarrik 
erabili.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 justizia eta barne-arazoak 

BT2 EB gobernu arteko lankidetza
BT3 Europako batasun politikoa

BT4 Europar Batasuna  

esparru-programa, EE·—

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

esparru-programa, ikerketa eta 
garapenerako·—

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

esparrua, erakunde-·—

USE erakunde-egitura (1006)

espaziala, transbordadore·—

USE espazio-anezka (4826)  

espazio-anezka  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF espazioko kohetea  

espazio-ontzia  
transbordadore espaziala

BT1 espazioko ibilgailua 
BT2 espazioko garraioa  

espazio-ikerketa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF espazioko medikuntza  
BT1 espazio-politika  
NT1 orbitako estazioa  
RT espazioaren zientzia  

espazio-ontzia

USE espazio-anezka (4826)  

espazio-politika  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
NT1 espazio-ikerketa  

NT2 orbitako estazioa  
RT espazioaren erabilera  
RT espazioaren zientzia  
RT espazioko garraioa  
RT industria aeroespaziala  

espazio-teknologia  

USE teknika espaziala (4826)  

espazioaren bakezko erabilera  

USE espazioaren erabilera (1231)  
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espazioaren erabilera  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF espazioaren esplorazioa  

espazioko objektuengatiko 
erantzukizuna  
espazioaren bakezko erabilera  

BT1 espazioaren zuzenbidea 
BT2 nazioarteko zuzenbide 

publikoa
RT espazio-politika  
RT espazioaren militarizazioa  

espazioaren esplorazioa  

USE espazioaren erabilera (1231)  

espazioaren jabetza  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 espazioaren zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

espazioaren militarizazioa  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  
RT espazioaren erabilera  
RT espazioko arma  
RT industria aeroespaziala  

espazioaren zientzia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
NT1 astronautika
NT1 astronomia

NT2 kosmologia
RT espazio-ikerketa  
RT espazio-politika  
RT espazioko garraioa  
RT industria aeroespaziala  

espazioaren zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
NT1 espazioaren erabilera  
NT1 espazioaren jabetza  
NT1 Lurraz haraindiko espazioa  

espazioko arma  
MT 0821 defentsa
UF satelite aurkako sistema  
BT1 armamentua
RT espazioaren militarizazioa  

espazioko estazioa  

USE orbitako estazioa (6416)  

espazioko garraioa  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
NT1 espazioko ibilgailua  

NT2 espazio-anezka  
NT2 satelitea  

NT1 espazioko nabigazioa  
NT1 espazioratzeko instalazioa  
NT1 teknika espaziala  
RT espazio-politika  

RT espazioaren zientzia  

espazioko hegaldi eskifaiaduna  

USE espazioko nabigazioa (4826)  

espazioko hegaldia  

USE espazioko nabigazioa (4826)  

espazioko ibilgailua  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
BT1 espazioko garraioa  
NT1 espazio-anezka  
NT1 satelitea  
RT industria aeroespaziala  
RT orbitako estazioa  

espazioko ibilgailuen jaurtiketa  

USE teknika espaziala (4826)  

espazioko kohetea  

USE espazio-anezka (4826)  

espazioko medikuntza  

USE espazio-ikerketa (6416)  

espazioko nabigazioa  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF espazioko hegaldia  

espazioko hegaldi eskifaiaduna  
BT1 espazioko garraioa  
RT astronautika

espazioko objektuengatiko 
erantzukizuna  

USE espazioaren erabilera (1231) 

espazioko propultsioa  

USE teknika espaziala (4826)  

espazioratzeko instalazioa  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF espazioratzeko plataforma  

jaurtiketa-arrapala  
BT1 espazioko garraioa  

espazioratzeko plataforma  

USE espazioratzeko instalazioa 
(4826)

espediente medikoa  

USE datu medikoak (2841)

espedientea, diziplinazko·—

USE diziplina-prozedura (0436)  

espedientea, lizitazio-·—

USE lizitazioa (2006)  

espedientea, pertsona baten zigor-·—

USE zigor-erregistroa (1216)  

espektrofotometria  

USE espektrometria (3606)  

espektrografia  

USE espektrometria (3606)  

espektrometria  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF analisi espektroskopikoa  

espektrofotometria
espektrografia  
espektrometria atomikoa  
igorpen-espektrometria  
masa-espektrometria  
espektrometria molekularra  
espektrometria optikoa  

BT1 zientzia fisikoak  

espektrometria atomikoa  

USE espektrometria (3606)  

espektrometria molekularra  

USE espektrometria (3606)  

espektrometria optikoa  

USE espektrometria (3606)  

espektrometria, igorpen-·—

USE espektrometria (3606)  

espektrometria, masa-·—

USE espektrometria (3606)  

espektroskopikoa, analisi·—

USE espektrometria (3606)  

espekulatzea, lurrarekin·—

USE higiezinekin espekulatzea 
(2846)

espekulazio-kapitala  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  

esperientzia, lan-·—

USE lanbide-esperientzia (4411)  

esperimentala, eskola·—

USE pedagogia berria (3206)

esperimentazio-zentroa, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako saiakuntza-
estazioa (5606)  

esperimentazioa  

USE entsegua (6411)

esperma ematea  

USE ugalketa artifiziala (2806)  

esperma-bankua  

USE ugalketa artifiziala (2806)  

espetxe-administrazioa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
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BT1 espetxe-zuzenbidea  

espetxe-erregimena  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF gelan bakartzea  

espetxeko baldintzak  
atxilotuaren inkomunikazioa  
espetxetik irteteko baimena  

BT1 espetxe-zuzenbidea  
RT tratu anker eta umiliagarria  

espetxe-zuzenbidea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
NT1 espetxe-administrazioa  
NT1 espetxe-erregimena  
NT1 espetxea

NT2 zainpeko hezkuntzako 
ikastetxea  

NT1 espetxeetako langileak  
NT1 espetxeratua  

NT2 espetxeratuaren lana  
NT1 presoen lekualdaketa

espetxea
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF kartzela

segurtasun handiko kartzela  
presondegia

BT1 espetxe-zuzenbidea  
NT1 zainpeko hezkuntzako ikastetxea 

espetxeetako langileak  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 espetxe-zuzenbidea  

espetxeetako psikologia  

USE psikologia (3611)

espetxeko baldintzak  

USE espetxe-erregimena (1216)  

espetxeratua
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zigortua  

presoa
BT1 espetxe-zuzenbidea  
NT1 espetxeratuaren lana  

espetxeratuaren lana  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 espetxeratua 

BT2 espetxe-zuzenbidea  

espetxeratuen zaintzako epaitegia  

USE zigor-jurisdikzioa (1226)  

espetxeratzea  

USE kartzelaratzea (1216)  

espetxetik ateratzea

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

espetxetik irteteko baimena  

USE espetxe-erregimena (1216)  

espezia

USE usain-landarea (6006)

espezialista, mediku·—

USE medikua (2841)

espezializatua, EE antolakunde·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

espezializatua, Erkidegoaren 
agentzia·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

espezializatuak, ezagutza tekniko·—

USE ezaguera teknikoak (6411)  

espezializazioa, aduana-zergen·—

USE aduana-zergen zehaztapena 
(2011)

espezializazioa, lanbide-·—

USE lanbide-eguneratzea (4406)  

espezializaziorako akordioa  
MT 4031 lehia
BT1 entente bertikala 

BT2 ententea  
RT ekoizpenaren antolaketa  

espezie babestua  
MT 5211 natur ingurunea
UF galtzeko zorian dagoen espeziea 
BT1 basa-bizitza  
RT eremu babestua  
RT faunaren babesa  
RT parke zoologikoa  
RT zoologia

espezie-dibertsitatea  

USE dibertsitate biologikoa (5211)  

espeziea, ardi-·—

USE ardi-azienda (5626)  

espeziea, arrain-·—

USE arraina (5641)  

espeziea, behi-·—

USE behi-azienda (5626)  

espeziea, galtzeko zorian dagoen·—

USE espezie babestua (5211)  

espeziea, txerri-·—

USE txerri-azienda (5626)  

espezieen dibertsitatea  

USE dibertsitate biologikoa (5211)  

espeziekako harrapaketa  
MT 5641 arrantza
BT1 arrain-harrapaketa 

BT2 arrantza-politika  

espezifikoa, farmaziako·—

USE farmaziako produktua (2841) 

espioitza  
MT 0821 defentsa
UF Echelon
BT1 zerbitzu sekretua 

BT2 izaera militarreko indarra 
BT3 armada

RT komunikazioen babesa  

espioitza informatikoa

USE komunikazioen babesa (1236) 

esplorazioa, espazioaren·—

USE espazioaren erabilera (1231)  

esportatzaileen Erakundea, Lurralde 
Petrolio-·—

USE LPEE (7621)

esportatzeagatiko ordainarazpena  
SN Barne-merkatuko prezioak 

munduko merkatukoak baino 
txikiagoak direnean neurri hau 
erabiltzen da eskasia ekiditeko.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazio-politika
RT esportazioen gaineko karga  

esportatzeko debekua  

USE esportazioen murrizketa 
(2021)

esportatzeko lizentzia  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF esportazio-baimena  

esportazio-ziurtagiria  
BT1 aduana-agiria 

BT2 aduana-arauak  
RT esportazio-politika

esportatzeko oztopoa  

USE esportazioen murrizketa 
(2021)

esportazio bidezko sarrerak 
egonkortzeko sistema  

USE Stabex (1016)

esportazio bidezko sarreren 
egonkortzea

USE Stabex (1016)

esportazio-araubidea  

USE esportazio-politika (2006)  

esportazio-baimena  

USE esportatzeko lizentzia (2011)  

esportazio-karga  

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)
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esportazio-politika  
MT 2006 merkataritza-politika
UF esportazio-araubidea  
NT1 esportatzeagatiko 

ordainarazpena  
NT1 esportazioen bidezko diru-

sarrera
NT1 esportazioen dibertsifikazioa  
NT1 esportazioen finantzaketa  

NT2 esportaziorako diru-laguntza  
NT2 esportaziorako itzulketa  
NT2 esportaziorako kreditua  
NT2 esportaziorako zerga-arinketa 
NT2 konpentsazio-finantzaketa  

NT1 esportazioen kontrola  
RT esportatzeko lizentzia  
RT esportazio-prezioa
RT esportazioa
RT esportazioen gaineko karga  
RT esportazioen murrizketa  
RT industria esportatzailea

esportazio-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  
RT dumping-a
RT esportazio-politika

esportazio-prezioen arteko erlazioa, 
inportazio- eta·—

USE truke-baldintzak (2016) 

esportazio-ziurtagiria

USE esportatzeko lizentzia (2011)  

esportazioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 merkataritzako trukea  
NT1 berresportazioa  
NT1 Erkidegoaren esportazioa  
RT esportazio-politika
RT esportazioen gaineko karga  
RT esportaziorako asegurua  
RT mugaketarako akordioa  

esportazioa, aldi baterako·—

USE aldi baterako onarpena (2011) 

esportazioa, arte-objektuen·—

USE arte-merkataritza (2831)  

esportazioa, artelanen·—

USE arte-merkataritza (2831)  

esportazioa, hondarren·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

esportazioaren aduana-araubidea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 Erkidegoaren aduana-araubidea 

esportazioaren gaineko zerga  

USE esportazioen gaineko karga 

(2446)

esportazioaren sustapena  

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

esportazioen bidezko diru-sarrera  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazio-politika
RT Stabex  

esportazioen dibertsifikazioa  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazio-politika

esportazioen finantzaketa  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazio-politika
NT1 esportaziorako diru-laguntza  
NT1 esportaziorako itzulketa  
NT1 esportaziorako kreditua  
NT1 esportaziorako zerga-arinketa  
NT1 konpentsazio-finantzaketa  
RT dumping-a
RT lehia

Esportazioen gaineko Alde Anitzeko 
Kontrolerako Koordinazio 
Batzordea  

SN Gobernu arteko konferentzia da. 
NATOko herrialdeek (Islandiak 
izan ezik), Japoniak eta 
Australiak osatzen dute. Beraren 
bidez kontrolatzen dira ondasun 
deribatuen esportazioak.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF COCOM
BT1 teknologia-transferentzia 

BT2 teknologia
RT Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko harremanak  

esportazioen gaineko karga  
MT 2446 zerga-sistema
UF esportazio-karga  

esportazioen gaineko karga 
berezia  
esportazioaren gaineko zerga  

BT1 kontsumoaren gaineko zerga  
RT esportatzeagatiko 

ordainarazpena  
RT esportazio-politika
RT esportazioa

esportazioen gaineko karga berezia  

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

esportazioen kontrola  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazio-politika
RT arma-merkataritza  
RT armamentuak ez ugaritzea  
RT arte-merkataritza  
RT erabilera bikoitzeko ondasuna  

esportazioen mugaketa  

USE esportazioen murrizketa 
(2021)

esportazioen murrizketa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF esportazioen mugaketa  

esportatzeko oztopoa  
esportatzeko debekua  

BT1 trukeen murrizketa  
RT erabilera bikoitzeko teknologia  
RT esportazio-politika

esportazioko aduana-zorra  

USE aduana-zorra (2011)  

esportaziorako asegurua  
MT 2431 aseguruak
UF esportaziorako kreditu-asegurua 
BT1 asegurua
RT esportazioa

esportaziorako diru-laguntza  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazioen finantzaketa 

BT2 esportazio-politika
RT esportaziorako laguntza  

esportaziorako Erkidegoaren laguntza 

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

esportaziorako itzulketa  
SN NPBren esparruan, 

nekazaritzako produktuen 
esportaziorako diru-laguntza, 
ekoizleei prezioak bermatzeko 
helburuarekin ematen dena. Ez 
nahasi "esportaziorako zerga-
arinketa" terminoarekin.  

MT 2006 merkataritza-politika
UF esportaziorako Erkidegoaren 

laguntza
itzulketaren finkapena  
itzulketaren aurretiazko 
finkapena  
itzulketaren zenbatekoa  
gehieneko itzulketa  

BT1 esportazioen finantzaketa 
BT2 esportazio-politika

RT Erkidegotik kanpoko trukea  
RT esportaziorako laguntza  
RT Merkatu Antolakunde Bateratua 
RT munduko merkatuko prezioa
RT NBBEF-Bermea
RT nekazaritzako soberakina  

esportaziorako kreditu-asegurua  

USE esportaziorako asegurua 
(2431)

esportaziorako kreditua  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazioen finantzaketa 

BT2 esportazio-politika
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RT esportaziorako laguntza  
RT laguntza publikoa  

esportaziorako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT esportaziorako diru-laguntza  
RT esportaziorako itzulketa  
RT esportaziorako kreditua  

esportaziorako zerga-arinketa  
SN Produktu guztiei aplikatzen zaie 

nekazaritzakoei izan ezik. Ez 
nahasi, NPBren esparruan, 
"esportaziorako itzulketa" 
terminoarekin.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazioen finantzaketa 

BT2 esportazio-politika
RT aduana-zergen eskubideen 

itzulketa  

ESRO

USE Ikerketa Espazialen Europako 
Erakundea (7611)

establezimendu publikoa  

USE herri-erakundea (0436)  

establezimendua  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren egitura  
NT1 atzerrian ezarritako agentzia  
NT1 eskualdeko agentzia  
NT1 mendeko sozietatea
NT1 sozietate nagusia  
NT1 sozietatearen egoitza  
NT1 sukurtsala

establezimendua, ongintzako·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

establezimendua, zainpeko 
hezkuntzako·—

USE zainpeko hezkuntzako 
ikastetxea (1216)  

estabulazioa  
SN Abereak ukuiluan haztea.  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF ukuiluko hazkuntza  
BT1 abere-hazkuntza  

estadioa  

USE kirol-instalazioa (2826)  

estagflazioa  

USE inflazioa (1611)  

estaldura unibertsala, osasun-·—

USE gaixotasunarengatiko
estaldura osoa (2836)  

estaldura, istripu-arriskuen·—

USE istripu-asegurua (2431)

estalinismoa  

USE marxismoa (0406)  

estalitako arriskua  
MT 2431 aseguruak
UF arriskua
BT1 aseguru-poliza

BT2 asegurua

estandarizazioa  

USE normalizazioa (6411)  

Estandarizaziorako Nazioarteko 
Erakundea  

USE ISO (7626)

estatalismoa  

USE kolektibismoa (1621)

estatistika  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF azterketa estatistikoa  

kontrol estatistikoa  
koadro estatistikoa  
datu estatistikoa  
inkesta estatistikoa  
iturri estatistikoa  
informazio estatistikoa  
taula estatistikoa

NT1 banaketa geografikoa
NT1 Erkidegoaren estatistika  
NT1 eskualde-estatistika  
NT1 estatistika ekonomikoa  
NT1 estatistika ofiziala  
NT1 estatistika-metodoa  
NT1 nazio-estatistika  
NT1 nazioarteko estatistika  
NT1 nomenklatura
NT1 ratioa  
NT1 zentsua  
NT1 zundaketa

NT2 laginketa  
RT arrantza-estatistika  
RT baso-estatistika  
RT defentsako estatistika  
RT ekoizpen-estatistika  
RT enpleguaren estatistika  
RT estatistika demografikoa
RT finantza-estatistika  
RT ikertzeko metodoa  
RT industria-estatistika  
RT ingurumenari buruzko 

estatistikak  
RT inkesta ekonomikoa
RT matematika  
RT merkataritzako estatistika  
RT nekazaritzako estatistika  

Estatistika Bulegoa, Europako 
Erkidegoko·—

USE EUROSTAT (1006)  

estatistika demografikoa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF adierazle demografikoa  
BT1 analisi demografikoa 

BT2 demografia
RT estatistika  

estatistika ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  
RT gizarte-inkesta  
RT industria-estatistika  
RT merkataritzako estatistika  

estatistika ofiziala  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  
RT agiri ofiziala  

estatistika, energia-·—

USE energia-balantzea (6606)  

estatistika-metodoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF harmonizazio estatistikoa  

metodologia estatistikoa
BT1 estatistika  

estatistikoa, azterketa·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, datu·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, harmonizazio·—

USE estatistika-metodoa (1631)  

estatistikoa, informazio·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, inkesta·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, iturri·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, koadro·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, kontrol·—

USE estatistika (1631)  

estatistikoa, metodologia·—

USE estatistika-metodoa (1631)  

estatistikoa, nomenklatura·—

USE nomenklatura (1631)

estatistikoa, taula·—

USE estatistika (1631)  

estatu autonomikoa  

USE eskualde-estatua (0406)
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estatu bateko herritarra, hirugarren·—

USE atzerritarra (1231)  

estatu baten ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa  

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

Estatu Batuak  
MT 7216 Amerika
UF AEB

Ameriketako Estatu Batuak  
USA

BT1 Ipar Amerika  

Estatu Batuak, Ameriketako·—

USE Estatu Batuak (7216)  

Estatu Batuen arteko Segurtasun 
Akordio Militarra, Australia, Zeelanda 
Berria eta Ameriketako·—

USE ANZUS 
(7621)

Estatu Burujabe Berriak  

USE Estatu Independenteen 
Erkidegoa (7621)  

Estatu Burujabea, Papua Ginea 
Berriko·—

USE Papua Ginea Berria (7226)  

Estatu Burujabea, Samoako·—

USE Samoa (7226)

estatu elkartua  

USE herrialde elkartua (0811)  

Estatu Elkartuak, Afrikako eta 
Madagaskarko·—

USE EAMAko herrialdeak 
(7231)

estatu federala  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 Estatua  
NT1 estatu federatua  
RT federalismoa

estatu federatu berriak  

USE AED ohia (7211)

estatu federatua  
MT 0406 esparru politikoa
UF bundesland-a

land-a
BT1 estatu federala 

BT2 Estatua  

estatu homogeneoa  

USE estatu unitarioa (0406)  

Estatu Independenteen Erkidegoa  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak

UF CEI
INTAS
EBB
Estatu Burujabe Berriak  

BT1 gobernu arteko erakundea  
RT EIEko herrialdeak  

estatu islamikoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 estatu konfesionala 

BT2 Estatua  

estatu kide baten eta Erkidegoaren 
arteko harremanak  

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

estatu kidea  

USE herrialde kidea (0811)  

estatu kidea, EBko·—

USE EB estatu kidea (7231)  

estatu kideen ekarpena  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF finantza-ekarpena  
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa
NT1 emaile garbia  
NT1 hartzaile garbia  

estatu kideen eskumenak  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  

estatu kideen legeria  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

estatu konfederala  
MT 0406 esparru politikoa
UF estatuen konfederazioa  
BT1 Estatua  

estatu konfesionala  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 Estatua  
NT1 estatu islamikoa  

estatu laikoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 Estatua  
RT laikotasuna

estatu ongilea  

USE ongizatearen estatua (0406)  

estatu unitarioa  
MT 0406 esparru politikoa
UF estatu zentralista  

estatu zentralizatua  
estatu homogeneoa  

BT1 Estatua  

estatu urgazlea  

USE ongizatearen estatua (0406)  

estatu zentralista  

USE estatu unitarioa (0406)  

estatu zentralizatua  

USE estatu unitarioa (0406)  

estatu-indarkeria  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 segurtasun publikoa
RT diktadura  
RT psikiatrikoan sartzea  

estatu-kolpea  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF kolpismoa

inboluzionismoa  
jazarraldia  

BT1 indarkeria politikoa 
BT2 segurtasun publikoa

estatu-laguntza  

USE laguntza publikoa (1606)  

estatu-laguntzen kontrola  

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

estatu-merkataritza  
MT 2006 merkataritza-politika
UF estatu-merkataritza duen 

herrialdea
BT1 merkataritza-politika  

estatu-merkataritza duen herrialdea  

USE estatu-merkataritza (2006)  

estatu-sekretua  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF agiri sailkatuak  

informazio sailkatua  
gai sailkatua  
gai gordea  
sekretu ofiziala  

BT1 bapestekotasuna 
BT2 informaziorako irispidea 

BT3 informazio-politika  

estatu-zerga

USE nazio-zerga (2446)  

estatu-zuzenbidea  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

Estatua  
MT 0406 esparru politikoa
NT1 eskualde-estatua  
NT1 estatu federala  

NT2 estatu federatua  
NT1 estatu konfederala  
NT1 estatu konfesionala  

NT2 estatu islamikoa  
NT1 estatu laikoa  
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NT1 estatu unitarioa  
NT1 Estatuaren ikurra  
NT1 etnia anitzeko estatua  
NT1 ongizatearen estatua  
NT1 zuzenbidezko estatua  

Estatua, Brunei Darussalamgo·—

USE Brunei (7226)

estatua, Persiako Golkoko·—

USE Golkoko herrialdea (7226)  

Estatuaren abokatua  

USE abokatua (1226)  

Estatuaren arteko bereizketa, Elizaren 
eta·—

USE Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak (0436)  

Estatuaren aurrekontu orokorrak  

USE Estatuaren aurrekontua 
(2436)

Estatuaren aurrekontua
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF nazio-aurrekontua  

Estatuaren aurrekontu orokorrak  
BT1 herri-ogasuna
RT nazio-plangintza  
RT zerga-politika  

Estatuaren baso-ondarea  

USE Estatuaren basoa (5636)

Estatuaren basoa  
MT 5636 basogintza
UF herri-titulartasuneko basoa  

Estatuaren mendia  
herri-basoa
herri-onurako basoa  
mendi publikoa  
Estatuaren baso-ondarea  

BT1 baso-jabetza 
BT2 baso-politika  

RT Estatuaren landa-jabetza  
RT herri-jabetza  

Estatuaren diru-laguntza  

USE laguntza publikoa (1606)  

Estatuaren enpresa  

USE enpresa publikoa (4011)

Estatuaren erantzukizuna  
SN Erkidegoaren zuzenbidearen 

urratzeek norbanakoei kalteak 
eragiten dizkietenean Estatuak 
erantzukizuna duela dioen 
printzipioa. Erantzukizun horren 
ondorioz, Estatuak kalteak 
konpondu egin behar ditu.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea / 

nazio-zuzenbidea 

BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  

Estatuaren esku-hartzea  

USE esku hartzeko politika (1606)  

Estatuaren eta autonomia-erkidegoen 
arteko akordioa  

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

Estatuaren eta lurralde-erakundeen 
arteko harremanak  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF botere zentralaren eta eskualde- 
edo toki-boterearen arteko 
harremanak  

BT1 eskumen-banaketa 
BT2 erakunde-eskumena 

BT3 erakunde-jarduna  

Estatuaren eta toki-erakundeen arteko 
lankidetza  

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

Estatuaren gastua  

USE gastu publikoa (2441)  

Estatuaren ikurra
MT 0406 esparru politikoa
BT1 Estatua  
RT bandera
RT himnoa

Estatuaren jabetza  

USE herri-jabetza (1211)  

Estatuaren kontratua  

USE administrazio-kontratua 
(0436)

Estatuaren Kontratuei buruzko Legea 

USE administrazio-kontratua 
(0436)

Estatuaren laguntza  

USE laguntza publikoa (1606)  

Estatuaren laguntzen kontrola  

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

Estatuaren landa-jabetza  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 lurraren araubidea 

BT2 landa-jabetza  
RT Estatuaren basoa  
RT herri-jabetza  

Estatuaren lurralde-antolaketa  

USE lurralde-erakundea (0436)

Estatuaren mendia  

USE Estatuaren basoa (5636)

Estatuaren monopolioa  
MT 4031 lehia
BT1 monopolioa

BT2 lehiaren murrizketa  
RT informazioaren monopolioa  
RT zerga-monopolioa

Estatuaren nekazaritza-ustiategia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiategia  
RT herri-jabetza  

Estatuaren ondarea  

USE herri-jabetza (1211)  

Estatuaren politika  

USE gobernu-politika (0436)

Estatuaren segurtasunaren aurkako 
atentatua  

MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF Estatuaren segurtasunaren 

aurkako delitua  
BT1 arau-haustea  
RT ordena publikoa  

Estatuaren segurtasunaren aurkako 
delitua  

USE Estatuaren segurtasunaren 
aurkako atentatua (1216)

Estatuaren segurtasunerako auzitegia  

USE salbuespenezko jurisdikzioa 
(1226)

Estatubatuarrak, Birjina Uharte·—

USE Birjina uharteak (AEB) (7216) 

estatuburua  
MT 0406 esparru politikoa
UF errepublikako lehendakaria  

erregea
BT1 erakunde politikoa  
RT boterearen pertsonalizazioa  
RT gailurreko bilera  
RT lehendakaritzarako 

hauteskundeak

Estatuburuen eta Gobernuburuen 
Konferentzia  

USE Kontseilu Europarra (1006) 

estatuburuen konferentzia  

USE gailurreko bilera (0806)

Estatuen Batasuna, Erdialdeko 
Afrikako·—

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

estatuen federazioa  

USE federalismoa (0406)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 213/592

Estatuen Justizia Auzitegia, 
EFTAko·—

USE EFTAko Justizia Auzitegia 
(7611)

estatuen konfederazioa  

USE estatu konfederala (0406)

Estatuen Liga, Arabiar·—

USE Arabiar Liga (7616)  

estatuen zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 

Estatuko administrazio orokorra  

USE administrazio zentrala (0436)  

Estatuko administrazioa  

USE administrazio zentrala (0436)  

Estatuko agintariak  

USE herri-botereak (0406)  

Estatuko Aldizkari Ofiziala  

USE aldizkari ofiziala (3221)  

Estatuko fiskal nagusia  

USE fiskaltza (1226)  

Estatuko segurtasun-kideriak  

USE polizia (0431)  

estatutu bereziko finantza-
erakundea  

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

BT1 finantza-erakundea  

estatutu juridikoa  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF legezko estatutua  

nortasun juridikoa  
BT1 zuzenbide zibila  
NT1 egoera zibila

NT2 erregistro zibila  
NT1 eskubideen gozamena  
NT1 Europako estatutu juridikoa  
NT1 gaitasun juridikoa  

NT2 adin-nagusitasun zibila  
NT2 adingabetasun zibila  
NT2 gozamenerako gaitasuna  
NT2 jarduteko gaitasuna
NT2 kontratatzeko gaitasuna  

NT1 legezko helbidea  
NT1 pertsona fisikoa  
NT1 pertsona juridikoa  

estatutu juridikoa, sozietatearen·—

USE sozietatea (4016)  

estatutu politikoa  
SN Herrialde edo eskualde baten 

estatutua eztabaidagai den 
kasuetan erabiliko da.  

MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko arazoa  

estatutua, autonomia-·—

USE autonomia (0436)

estatutua, begiralearen·—

USE begiralea (0806)  

estatutua, diputatuen·—

USE parlamentarien estatutua 
(0421)

estatutua, funtzio publikoaren·—

USE funtzionarioen estatutua 
(0436)

estatutua, langileriaren·—

USE lan-zuzenbidea (4426)  

estatutua, legezko·—

USE estatutu juridikoa (1211)

estatutua, senatarien·—

USE parlamentarien estatutua 
(0421)

estatutua, sozietatearen·—

USE sozietatea (4016)  

estatuturik gabeko langileak  

USE langile kontratatuak (0436)  

estazioa, energia-·—

USE zentral elektrikoa (6621)  

estazioa, espazioko·—

USE orbitako estazioa (6416)  

estazioa, ponpaketa-·—

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

esterlinaren eremua, libera·—

USE diru-eremua (2406)  

estimulatzailea  
MT 2841 osasuna
BT1 substantzia psikotropikoa 

BT2 farmaziako produktua 
BT3 farmazia-industria  

estimulatzaileen erabilera  

USE dopatzea (2826)  

estirenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

Estiria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Austriako eskualdeak

estolderia  

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

estomatologia  

USE odontologia (2841)

estomatologoa  

USE dentista (2841)  

Estonia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Estoniako eskualdeak [V4.2]  

Estonia , Hego ·—

USE Hego Estonia [V4.2] (7211)  

Estonia , Erdialdeko ·—

USE Erdialdeko Estonia [V4.2] 
(7211)

Estonia , Ipar ·—

USE Ipar Estonia [V4.2] (7211)  

Estonia , Ipar-ekialdeko ·—

USE Ipar-ekialdeko Estonia [V4.2] 
(7211)

Estonia , Mendebaldeko ·—

USE Mendebaldeko Estonia [V4.2] 
(7211)

Estoniako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Erdialdeko Estonia [V4.2]  
NT1 Hego Estonia [V4.2]  
NT1 Ipar Estonia [V4.2]  
NT1 Ipar-ekialdeko Estonia [V4.2]  
NT1 Mendebaldeko Estonia [V4.2]  
RT Estonia

estradizioa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 nazioarteko zigor-zuzenbidea 

BT2 zigor-zuzenbidea  
RT Europako atxilotze-agindua  
RT terrorismoa

estraneta
SN Kanpoko zenbait erakunderekin, 

adibidez, bezero eta 
hornitzaileekin, komunikatzea 
ahalbidetzen duen intranet batez 
osatutako telekomunikazio- eta 
teleinformatika-sarea.  

MT 3226 komunikazioa
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

estrategia ekonomikoa  
SN Ikerketa-, tratamendu- eta 

banaketa-jarduera koordinatuak, 
eragile ekonomikoentzat 
erabilgarriak diren informazioak 
ustiatzea xede dutenak.  

MT 3231 informazioa eta 
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informazioaren tratamendua
UF lehiatzeko estrategia  
BT1 informazioaren tratamendua  
RT enpresaren barruko ikerketa  
RT informazioaren zabalkundea  
RT jakintzaren kudeaketa  

estrategia koordinatua, enplegu-·—

USE Europako Enplegu Estrategia 
(4406)

estrategia, enpresaren·—

USE enpresaren zuzendaritza 
(4006)

estrategia, Europako industria-·—

USE Erkidegoaren industria-
politika (6806)  

estrategia, garapenerako·—

USE garapen-politika (1606)

estrategia, lehiatzeko·—

USE estrategia ekonomikoa (3231)  

estrategikoa, indar nuklear·—

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

Estrategikoak Mugatzeko Akordioa, 
Arma·—

USE SALT akordioa (0816)

Estrategikoak Mugatzeko 
Elkarrizketak, Arma·—

USE SALT akordioa (0816)

estrategikoen murrizketari buruzko 
elkarrizketak, arma·—

USE START akordioa 
(0816)

estrategikoen sistema, arma nuklear·—

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

Estrategikorako Ekimena, Defentsa·—

USE defentsa estrategikoa (0821)

estratosferaren kutsatzailea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF CFC

klorofluorokarburoak  
ozono-geruza degradatzen duen 
gasa
ozono-geruza suntsitzen duen 
gasa

BT1 airearen kutsatzailea 
BT2 kutsatzailea 

BT3 agente kaltegarria  

estremismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF fanatismoa
BT1 gizarte-arazoa  
RT erlijio-integrismoa  

estremismoa, ezkerreko·—

USE ezkertiartasuna (0406)

estresa

USE larritasun psikikoa (4416)  

estuarioa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ingurune geofisikoa  

eszedentzia  

USE soldatarik gabeko baimena 
(4416)

et d'Établissement Rural, Société 
d'Aménagement Foncier·—

USE lur-bankua (5616) 

etanola  
MT 6606 energia-politika
UF alkohol etilikoa  
BT1 ordezko erregaia 

BT2 energia-politika  
RT alkohol kimikoa  

ETE

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

ETE-en Europako Behatokia  

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

etekina, merkaturatze-·—

USE merkataritza-etekina (4026)  

etekinaren araberako alokairua  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF errendimenduaren araberako 

lansaria
honenbestean ordaindutako 
soldata  
piezako soldata  
obra-unitateko alokairua  

BT1 alokairua
BT2 lanaren ordainketa  

RT ekoizpen-araua  
RT lanaren produktibitatea  

etekinen gaineko zerga, norberaren 
lanaren·—

USE alokairuen gaineko zerga 
(2446)

eten digitala  

USE atzerapen digitala [V4.2] 
(3231)

etena, gudu-·—

USE su-etena (0816)  

etendura, aduana-zergaren·—

USE aduana-eskubideak etetea 
(2011)

etendura, haurdunaldiaren 
borondatezko·—

USE abortua (2806)  

etendura, inportazioen·—

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

etendura, nazioarteko erakunde 
baten·—

USE nazioarteko erakunde batetik 
baztertzea (0806)  

etengabeko ebaluazioa  

USE ezagueren ebaluazioa (3216)  

etengabeko ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpenaren antolaketa 

BT2 ekoizpen-politika  

etengabeko hezkuntza  
MT 3206 hezkuntza
UF helduen etengabeko hezkuntza  

etengabeko prestakuntza  
BT1 hezkuntza

etengabeko hezkuntza, helduen·—

USE etengabeko hezkuntza (3206)  

etengabeko lanbide-prestakuntza  
SN Langile batek bere bizitza 

aktiboan zehar jasotzen duen 
edozein lanbide-prestakuntza 
zentzu orokorrean izendatzeko 
erabiltzen den terminoa.  

MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  
NT1 ikasteko metodoa [V4.2]  

NT2 arin irakurtzeko metodoa 
[V4.2]  

NT2 mnemoteknia [V4.2]  

etengabeko prestakuntza  

USE etengabeko hezkuntza (3206)  

etengailua  

USE material elektrikoa (6826)  

etetea, haurdunaldia·—

USE abortua (2806)  

etetea, ikasketak·—

USE eskola-uztea (3206)  

ETF

USE Prestakuntzako Europako 
Fundazioa (1006)  

etika
MT 3611 giza zientziak
UF filosofia morala  

morala  
BT1 filosofia

BT2 gizarte-zientziak  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 215/592

RT bioetika  
RT zibilizazioa  

etika medikoa  

USE bioetika (2826)  

etika politikoa  

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

etiketa ekologikoa
MT 2031 merkaturatzea
UF puntu berdea  
BT1 kalitate-marka 

BT2 merkaturatzea  
RT baso-ziurtagiria

etiketa soziala  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF label soziala  
BT1 enpresaren politika  
RT dumping soziala
RT kontsumitzaileentzako 

informazioa
RT Langileen Oinarrizko Eskubide 

Sozialen Europar Batasuneko 
Gutuna

RT merkaturatzea  

etiketatzea  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 produktua atontzea  
RT kontsumitzaileentzako 

informazioa
RT marka  
RT normalizazioa  
RT produktuaren deitura  
RT trazabilitatea  

etikoa, merkataritza·—

USE bidezko merkataritza (2006)  

etilen glikola  

USE alkohol kimikoa (6811)

etilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

etilikoa, alkohol·—

USE etanola (6606)  

Etiopia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 AKOB herrialdeak  

etnia anitzeko estatua  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 Estatua  

etnien arteko gatazka  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF gatazka etnikoa  

tribuen arteko gerra  
BT1 gerra zibila 

BT2 indarkeria politikoa 

BT3 segurtasun publikoa
RT talde etnikoa  

etnikoa, gatazka·—

USE etnien arteko gatazka (0431)  

etnikoa, gutxiengo·—

USE talde etnikoa (2821)  

etnikoa, purga·—

USE garbiketa etnikoa (0816)  

etnografia  
SN Antropologiaren adarra, arraza 

edo herrien deskripzioa, 
sailkapena eta filiazioa xede 
dituena.  

MT 3611 giza zientziak
BT1 etnologia

BT2 gizarte-zientziak  

etnologia  
SN Antropologiaren adarra. 

Etnografiak eskaintzen dizkion 
materialak alderatuz eta horietan 
sakonduz, arraza edo herriak 
aztertzen ditu, alderatu egiten 
ditu eta haien arteko 
desberdintasun fisiko eta 
psikikoak ikertzen ditu, bai eta 
horien mendeko garapen 
organikoaren legeak ere.  

MT 3611 giza zientziak
UF antropologia

gizarte- eta kultur antropologia  
BT1 gizarte-zientziak  
NT1 etnografia  
RT kultura  

etnozidioa  

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

etorkina  

USE migratzailea (2811)  

etorkina, langile·—

USE langile migratzailea (4411)  

etorkinen gizarteratzea  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF etorkinen integrazioa  
BT1 migrazio-politika 

BT2 migrazioa
RT arrazakeria  
RT gizarteratzea  
RT langile migratzailea  

etorkinen integrazioa  

USE etorkinen gizarteratzea (2811) 

etorria, bidaiarien joan-·—

USE iragaitza (4811)  

etorria, salgaien joan-·—

USE iragaitza (4811)  

etorrien ziozko saria, joan-·—

USE bidaia-sariak eta gastuak 
(4421)

etorriko migrazioa, joan-·—

USE atzera-aurrerako migrazioa 
(2811)

ETSI

USE Telekomunikazioetako Arauen 
Europako Erakundea (7611)

etxaguntza  

USE landa-jabetza (5616)  

etxaldeko aberea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-ekoizpena  
NT1 lor-aberea  
NT1 okelatarako aberea  

etxe aurrefabrikatua  

USE aurrefabrikazioa (6831)  

etxe-animalia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF lagun egiteko animalia  
BT1 animalia-ekoizpena  
RT etxeko animalientzako janaria  

etxe-animalien azterketa  

USE zooteknia (5631)

etxe-miaketa  
MT 1221 justizia
BT1 zigor-prozedura

BT2 prozedura judiziala  

etxea  
SN Zentsuak egiteko kontu-unitatea. 

Etxebizitza batean bizi den 
familia edo taldea.  

MT 2816 demografia eta biztanleria
UF familia-unitatea  
BT1 biztanleriaren osaera  
NT1 bakarrik dagoen pertsona  
NT1 etxekoandrea  
RT familia  
RT familiaburua  

etxea, atseden-·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

etxea, familia bakarreko·—

USE familia bakarreko etxebizitza 
(2846)

etxea, joko-·—

USE joko-establezimendua (2826)  

etxea, kirol-·—

USE kirol-instalazioa (2826)  
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etxea, kultur·—

USE kultur erakundea (2826)  

etxea, osasun-·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

etxea, telefono-·—

USE telefonoa (3226)  

etxea, umezurtz-·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

etxebitzitza-blokea  

USE etxebizitza kolektiboa (2846)  

etxebizitza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF bizitokia  

bizitzeko eraikina  
gela

NT1 etxebizitza kolektiboa  
NT1 etxebizitza osasungaitza  
NT1 etxebizitza-kooperatiba  
NT1 etxebizitza-zuzenbidea  

NT2 alogerei buruzko arauak  
NT2 neurrizko alogera  

NT1 familia bakarreko etxebizitza  
NT1 gizarte-laguntzako etxebizitza  
RT maizter-botatzea  

etxebizitza apala  

USE gizarte-laguntzako etxebizitza 
(2846)

etxebizitza eraberritzea  

USE habitataren hobekuntza (2846) 

etxebizitza kolektiboa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF etxebitzitza-blokea  

apartamentu-eraikina  
BT1 etxebizitza  
RT jabekidetasuna  

etxebizitza osasungaitza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 etxebizitza  

etxebizitza, babes ofizialeko·—

USE gizarte-laguntzako etxebizitza 
(2846)

etxebizitza-beharrizana  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 etxebizitza-politika  
RT etxebizitzarako eskubidea  
RT oinarrizko beharrizanak  

etxebizitza-esleipena  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 etxebizitza-politika  

etxebizitza-kooperatiba  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 etxebizitza  

etxebizitza-politika  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF etxebizitzen eraikuntza  
NT1 etxebizitza-beharrizana  
NT1 etxebizitza-esleipena  
NT1 habitataren hobekuntza  

etxebizitza-zuzenbidea  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 etxebizitza  
NT1 alogerei buruzko arauak  
NT1 neurrizko alogera  
RT kontsumitzaileen babesa

etxebizitzarako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gizarte-eskubideak  
RT etxebizitza-beharrizana  
RT etxerik gabeko pertsona  

etxebizitzarako laguntza

USE familia-prestazioa (2836)  

etxebizitzaren modernizazioa  

USE habitataren hobekuntza (2846) 

etxebizitzen alogera  

USE higiezin-errentamendua (2846) 

etxebizitzen eraikuntza  

USE etxebizitza-politika (2846)  

etxebizitzen errentamendua  

USE higiezin-errentamendua (2846) 

etxebizitzen sustapena  

USE eraikuntzarako laguntza 
(2846)

etxeetako ekonomia  

USE etxeko ekonomia (1621)

etxeetako kontsumoa  

USE familia-kontsumoa (2026)

etxeko animalientzako janaria  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF lagun egiteko animalientzako 

janaria  
katuentzako janaria  
txakurrentzako janaria  

BT1 animalia-elikadura  
RT etxe-animalia  

etxeko aparatu elektrikoa  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

etxeko berokuntza  

USE berokuntza (6831)  

etxeko ekonomia  
SN Etxe berean bizi diren pertsonek 

osatutako ekonomia-unitatea.  

MT 1621 egitura ekonomikoa
UF etxeetako ekonomia  

etxeko lana  
BT1 ekonomia
RT etxeko lanarengatiko alokairua  
RT etxekoandrea  
RT familiako laneskua  
RT nekazaritzako familia-ustiategia 

etxeko enplegatua  

USE zerbitzuetako langileak (6846) 

etxeko fuel-olioa  

USE fuel-olioa (6616)  

etxeko gaia  

USE etxeko tresna (6846)  

etxeko hondakina  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF etxeko zaborra  

paper zaharra  
hiri-hondakin solidoa  

BT1 hondakina

etxeko indarkeria  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF ezkontidearen aurkako 

indarkeria  
BT1 indarkeria 

BT2 gizarte-arazoa  

etxeko informatika  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF familia-informatika  

etxeko ordenagailua  
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  
RT bideotex interaktiboa  
RT mikroordenagailua

etxeko istripua  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF etxeko istripuen prebentzioa  

etxeko segurtasuna  
BT1 gizarte-arazoa  
RT eraikinen segurtasuna  

etxeko istripuen prebentzioa  

USE etxeko istripua (2826)

etxeko lana  

USE etxeko ekonomia (1621)

etxeko lanarengatiko alokairua  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 alokairu-politika
RT etxeko ekonomia  

etxeko langileak  

USE zerbitzuetako langileak (6846) 
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etxeko ordenagailua  

USE etxeko informatika (3236)  

etxeko ortua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  

etxeko segurtasuna  

USE etxeko istripua (2826)

etxeko tresna  
MT 6846 askotariko industriak
UF etxeko gaia  

baxera
BT1 askotariko industria  

etxeko zaborra  

USE etxeko hondakina (5216)

etxekoandrea  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 etxea 

BT2 biztanleriaren osaera  
RT etxeko ekonomia  

etxeratze-agindua  

USE larrialdi-egoera (0431)  

etxerik gabeko pertsona  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF bizileku finkorik gabeko 

pertsona
alderrai ibiltzea  

BT1 gizarte-arazoa  
RT etxebizitzarako eskubidea  
RT gizarte-ekipamendua  
RT pobretasuna

etxetik lanerako bidaiak  

USE atzera-aurrerako migrazioa 
(2811)

etxetiko lana  
SN Ez nahasi "urrutiko lana" 

terminoarekin.  
MT 4406 enplegua
UF etxetiko langilea  
BT1 lan atipikoa 

BT2 enpleguaren egitura  
RT emakumezko laneskua  
RT lantokia

etxetiko langilea  

USE etxetiko lana (4406)  

etxetresna elektriko txikia  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

etxetresna elektrikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF etxeko aparatu elektrikoa  

xurgagailua
sukalde elektrikoa  

izozkailua  
hozkailua
garbigailua  
ontzi-garbigailua  
etxetresna elektriko txikia  

BT1 industria elektroteknikoa

etxez etxeko hezkuntza  
MT 3206 hezkuntza
BT1 metodo pedagogikoa  

etxez etxeko laguntza  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-laguntza  
RT adinekoak  
RT familia ugaritsua  

etxez etxeko salmenta  
SN Ez nahasi "kale-merkataritza" 

terminoarekin.  
MT 2031 merkaturatzea
UF kalez kaleko salmenta  
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  
RT kale-merkataritza  

etxez etxeko urgazpena  
MT 2841 osasuna
BT1 osasunaren zainketa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

etzeak, lur alferrak eta·—

USE alfer-lurra (5621)  

eugenesia  
SN Ahalik genotiporik onena 

lortzera (eugenesia positiboa) 
edo gaixotasun hereditarioak 
ezabatzera (eugenesia negatiboa) 
bideratutako arau edo 
manipulazioen multzoa, 
aurrerapen genetikoan 
oinarritua.

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

UF eugenika  
eugenismoa

BT1 genetika
BT2 biologia

BT3 biologia-zientziak  
RT bioetika  
RT osotasun fisikorako eskubidea

eugenika  

USE eugenesia (3606)  

eugenismoa  

USE eugenesia (3606)  

eukaliptoa  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

EUMC

USE Arrazakeriaren eta 
Xenofobiaren Europako 

Behatokia (1006)

Eurail txartela  

USE garraio-titulua (4806)  

Euratom  

USE Atomo Energiaren Europako 
Erkidegoa (1016)  

Euratom erabakia  

USE AEEE erabakia (1011)

Euratom erregelamendua  

USE AEEE erregelamendua (1011) 

Euratom gomendioa  

USE AEEE gomendioa (1011)

Euratom Hornidura Agentzia  

USE AEEE Hornidura Agentzia 
(1006)

Euratom ikuskapena  

USE segurtasun nuklearra (6621)  

Euratom Ituna  

USE AEEE Ituna (1011)  

Euratom mailegua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren mailegua 

BT2 Erkidegoaren finantza-tresna 
BT3 Erkidegoaren finantzaketa 

RT Atomo Energiaren Europako 
Erkidegoa  

Euratom-en segurtasun-kontrola  

USE segurtasun nuklearra (6621)  

Eureka
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF Europako ikerketa 

koordinatzeko agentzia  
Eureka Gutuna
Eureka ministro-konferentzia  
Eureka programa  
Eureka proiektua  

BT1 ikerketa-politika  

Eureka Gutuna  

USE Eureka (6416)  

Eureka ministro-konferentzia  

USE Eureka (6416)  

Eureka programa  

USE Eureka (6416)  

Eureka proiektua  

USE Eureka (6416)  

EURES  
SN Enplegu-eskaintza eta -eskarien 

zabalkunderako Europako 
Sistemaren izen berria. 
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Kontseiluak 1993an erabaki 
zuen izen hori jartzea, sistema 
eraberritu zenean.  

MT 4411 lan-merkatua
UF European Employment Services 

SEDOC  
Enplegu Eskaintzen eta Eskarien 
Zabalkunderako Europako 
Sistema  

BT1 lan-merkatua  

euri azidoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT azidotzea  

euria

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

Euribor
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 eurogunea

BT2 diru-eremua
BT3 harreman monetarioak  

RT Banku Zentralen Europako 
Sistema  

euro-arabiar elkarrizketa  

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

euro-arabiar harremanak  

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

euro-arabiar lankidetza  

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

Euro-X

USE ECOFIN (1006)

euroa
SN Europako diru bakarra, 1999ko 

urtarrilean sartua. Izena 1995ean 
jarri zitzaion, Madrilen egin zen 
Europako Kontseiluan. Erabili 
'ecua' termino generikoaren 
ordez 1999-01-01etik aurrera.  

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 Europako dirua 

BT2 Europako diru-sistema  
NT1 dibergentziaren adierazlea  
NT1 diru-saskia
RT kanbio-politika  
RT konpentsazio monetarioko 

kopurua

euroaraua  

USE Europako araua (6411)

euroaren eremua  

USE eurogunea (2406)  

Euroarmada  

USE Europako Armada Taldea 
(7611)

eurobligazioa

USE eurojaulkipena (2411)

eurobonua

USE eurojaulkipena (2411)

EUROCONTROL  
MT 7611 Europako erakundeak
UF Aireko Nabigazioaren 

Segurtasunerako Europako 
Erakundea

BT1 Europako erakundea  
RT aireko segurtasuna  

Eurocorps  

USE Europako Armada Taldea 
(7611)

eurodibisa  
SN Enpresa edo bankuek dauzkaten 

Europako dibisak, jatorrizko 
herrialdetik kanpo erabiltzen 
direnak, nazioarteko diru-
merkatuan.

MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 euromerkatua

BT2 merkatu monetarioa  

eurodiputatua  

USE Europako parlamentaria 
(1006)

eurodolarra  
SN AEBetatik kanpoko bankuetan 

dolarretan egindako gordailuak, 
nazioarteko diru-merkatuan 
negoziatzen direnak.  

MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 euromerkatua

BT2 merkatu monetarioa  
RT trukerako urre-patroia  

euroeskuina  
SN 1979ko Europako hauteskundeei 

begira eratu zen talde 
eskuindarra. Beraren helburu 
nagusia komunismoari aurka 
egitea da.  

MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  

euroestrategikoa, arma·—

USE euromisila (0816)  

Euroffice  

USE Europako Erkidegoetako 
Argitalpen Ofizialen Bulegoa 
(1006)

EUROFOUND  

USE Bizitzako eta Laneko 
Baldintzak Hobetzeko 
Europako Fundazioa (1006)  

Euroganbera  

USE Europako Parlamentua (1006) 

eurogunea  
SN Europar Batasunaren barruan, 

euroa diru bakartzat onartu 
duten herrialdeek osatzen duten 
eremu geografikoa.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF euroaren eremua  
BT1 diru-eremua

BT2 harreman monetarioak  
NT1 Euribor
NT1 herrialde partaidea  
NT1 partaide ez den herrialdea  
RT Ekonomia eta Diru Batasuna

eurojaulkipena  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF eurobonua

eurobligazioa  
BT1 euromerkatua

BT2 merkatu monetarioa  

EUROJUST  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Justizia Lankidetzako Europako 

Unitatea  
BT1 EB justizia-lankidetza 

BT2 EB gobernu arteko lankidetza
BT3 Europako batasun politikoa

BT4 Europar Batasuna  
RT lurraldez kanpoko eskumena  

eurokomunismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  

eurokreditua  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 euromerkatua

BT2 merkatu monetarioa  
RT kreditua  

Euroleihatila-kontsumitzaileak  

USE Kontsumitzailearen 
Informaziorako Europako 
Agentzia (2026)  

euromerkatua  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 merkatu monetarioa  
NT1 eurodibisa
NT1 eurodolarra  
NT1 eurojaulkipena  
NT1 eurokreditua

euromisila
MT 0816 nazioarteko oreka
UF arma euroestrategikoa  

tarteko indar nuklearra  
BT1 nazioarteko segurtasuna  

Euronet

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)
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Europa  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Europako herrialdea  

Europa barneko sarea  
SN Garraio-, telekomunikazio- eta 

energia-sare nazionalen arteko 
lotura eta elkarreragina. Horien 
helburua barruko mugarik ez 
duen eremua sortzea da.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 ekonomia- eta gizarte-kohesioa 

BT2 Europar Batasunaren 
sendoketa

RT datuak transmititzeko sarea  
RT energia-sarea  
RT Erkidegoko ardatza  
RT garraio-sarea  
RT lanbide-heziketa  

Europa batuaren aldeko mugimendua 

USE europar mugimendua (0811)

Europa berdea  

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

Europa Erdialdea  

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa (7206)  

Europa soziala  

USE herritarren Europa (1016)  

Europa urdina  

USE Erkidegoko arrantza (5641)  

Europa, Balkanetako·—

USE Balkanak (7206)

Europa, Ekialdeko·—

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa (7206)  

Europa, Erdialdeko·—

USE Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa (7206)  

Europa, Hegoaldeko·—

USE Hego Europa (7206)  

Europa, hiritarren·—

USE herritarren Europa (1016)  

Europa, Iparraldeko·—

USE Ipar Europa (7206)

Europako Aduana Batasuna  
MT 7611 Europako erakundeak
BT1 Europako erakundea  

Europako agentzia  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Europako Agentzia , Itsas 
Segurtasuneko ·—

USE Itsas Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Europako Agentzia , Sareen eta 
Informazioaren Segurtasunerako ·—

USE Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Europako Agentzia , Aire 
Segurtasuneko ·—

USE Aire Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Europako Agentzia , Defentsarako ·—

USE Defentsarako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Europako Agentzia , Substantzia eta 
Prestakin Kimikoen ·—

USE Substantzia eta Prestakin 
Kimikoen Europako Agentzia 
[V4.2] (1006)

Europako Agentzia, Sendagaiak 
Aztertzeko·—

USE Sendagaietarako Europako 
Agentzia (1006)  

Europako Agiri Bakuna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 EE Ituna  
RT EE Gobernuen arteko Biltzarra  
RT EP adostasun-irizpena  
RT Europako Politika Lankidetza  
RT gehiengo kualifikatua  
RT lankidetza-prozedura  

Europako Arartekoa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Erkidegoko herri-defentsaria  
Europako herri-defentsaria  
Europako ombudsman-a  

BT1 Erkidegoaren organoa  
RT Europako Arartekoari 

erreklamazioa aurkeztea  

Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EE Arartekoari erreklamazioa 

aurkeztea  
EE Arartekoari errekurtsoa 
aurkeztea  

BT1 Europako herritartasuna 
BT2 Europako batasun politikoa 

BT3 Europar Batasuna  
RT Europako Arartekoa  

Europako araua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak

UF euroaraua  
Erkidegoaren araua  

BT1 nazioarteko araua 
BT2 normalizazioa 

BT3 arau teknikoak  
RT Europako normalizazio-

erakundea

Europako Armada Taldea  
MT 7611 Europako erakundeak
UF brigada franko-alemaniarra  

Eurocorps
Euroarmada

BT1 Mendebaldeko Europar 
Batasuna

BT2 Europako erakundea  
RT arin erreakzionatzeko indarra  
RT lankidetza militarra  

Europako Armagabetzeari buruzko 
Konferentzia  

MT 0816 nazioarteko oreka
UF CDE
BT1 nazioarteko segurtasuna  

Europako armamentu-politika  
MT 0821 defentsa
UF armamentu-arloko Europako 

lankidetza  
ALABA
Armen Arloko Lankidetzako 
Antolakunde Bateratua  

BT1 armamentu-politika

Europako atxilotze-agindua  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EB justizia-lankidetza 

BT2 EB gobernu arteko lankidetza
BT3 Europako batasun politikoa

BT4 Europar Batasuna  
RT estradizioa  

Europako auzoarte-politika [V4.2]  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasunaren 

harremanak  

Europako bandera  

USE Europaren ikurra (0811)  

Europako Banku Zentrala  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EBZ
BT1 Erkidegoaren organoa  

Europako baso-politika  
MT 5636 basogintza
BT1 baso-politika  
NT1 Basogintzako Informazio eta 

Komunikaziorako Europako 
Sistema  

Europako batasun politikoa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Europar Batasuna  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 220/592

NT1 EB gobernu arteko lankidetza  
NT2 barne-gaietako lankidetza  

NT3 EB polizia-lankidetza  
NT4 Europako Polizia Eskola 

[V4.2]  
NT4 EUROPOL  

NT2 EB justizia-lankidetza  
NT3 EUROJUST  
NT3 Europako atxilotze-

agindua
NT2 EB lankidetza-organoa  
NT2 ekintza bateratua  
NT2 Europako Politika Lankidetza  

NT3 Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 

NT4 ASPBko goi-ordezkaria 
NT4 defentsa-politika 

bateratua  
NT2 jarrera bateratua  
NT2 justizia eta barne-arazoak  

NT3 esparru-erabakia  
NT1 Europako herritartasuna  

NT2 Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea  

NT1 lankidetza indartua  
RT integrazio politikoa  

Europako batasunaren aurkako 
mugimendua  

USE mugimendu antieuropeista 
(0811)

Europako batxilergoa  

USE ikasketa-titulua (3216)

Europako Batzarra  

USE Europako Parlamentua (1006)

Europako Batzordea  

USE EE Batzordea (1006)  

Europako Batzordea, Drogaren 
Aurkako Borrokarako·—

USE EB lankidetza-organoa 
(1016)

Europako Batzordea, Giza 
Eskubideen·—

USE Giza Eskubideen Batzordea 
(7611)

Europako behatokia  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Europako Behatokia, Drogen·—

USE Drogen eta Droga-
mendekotasunaren Europako 
Behatokia (1006)

Europako Behatokia, ETE-en·—

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

Europako Bulegoa, Poliziaren·—

USE EUROPOL (1016)  

Europako Defentsa Erkidegoa  

USE Mendebaldeko Europar 
Batasuna (7611)  

Europako defentsa-politika  
MT 0821 defentsa
BT1 defentsa-politika  
NT1 arin erreakzionatzeko indarra  
RT defentsa-politika bateratua  
RT Europako segurtasuna  

Europako Diru Akordioa  
SN Akordio hau, 1958 eta 1972 

bitartean, ELGAko herrialdeen 
arteko lankidetza monetarioaren 
erakunde-esparrua izan zen.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF EDA
BT1 akordio monetarioa 

BT2 harreman monetarioak  
RT bihurgarritasun monetarioa  

Europako Diru Funtsa  
MT 2406 harreman monetarioak
UF EDF  

EE Diru Funtsa  
BT1 Europako diru-sistema  

Europako Diru Institutua  
SN Europako Banku Zentralaren 

aitzindaria.  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EDI
BT1 Erkidegoaren organoa  

Europako diru-sistema  
MT 2406 harreman monetarioak
UF diru-sugea

EDS  
NT1 diru-arloan esku hartzeko bidea 
NT1 EDSko kanbio-tasen 

mekanismoa
NT2 kanbio-tasa zentrala  

NT3 gorabeheren tartea  
NT1 EE Diru Lantaldea  
NT1 Erkidego barruko ordainketa  
NT1 Europako Diru Funtsa  
NT1 Europako dirua  

NT2 ecua  
NT3 ecu pribatua  

NT2 euroa
NT3 dibergentziaren adierazlea 
NT3 diru-saskia

NT1 Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa

NT1 sostengu-mekanismoa
NT2 diru-sostengua
NT2 finantza-urgazpena  
NT2 oso epe laburrerako 

finantzaketa

RT Ekonomia eta Diru Batasuna
RT Erkidegoaren finantza-tresna  
RT Erkidegoaren mailegua  
RT kanbio-tasa adierazgarria  

Europako diru-unitatea  

USE Europako dirua (2406)

Europako dirua  
MT 2406 harreman monetarioak
UF kontu-unitatea

Europako kontu-unitatea  
Europako diru-unitatea  

BT1 Europako diru-sistema  
NT1 ecua  

NT2 ecu pribatua  
NT1 euroa

NT2 dibergentziaren adierazlea  
NT2 diru-saskia

RT nazioarteko dirua  

Europako domina  

USE ohorezko saria (2826)  

Europako Ekonomia Erkidegoa  

USE Europako Erkidegoa (1016)

Europako Ekonomia eta Gizarte 
Lantaldea  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EE EGL  
CESE
EE Ekonomia eta Gizarte 
Lantaldea

BT1 Erkidegoaren organoa  
RT aholkatzeko ahalmena  

Europako elkartea  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 elkartea 

BT2 elkarte-bizitza 
BT3 gizarte-bizitza  

Europako elkartea, ekonomia-
intereseko·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

Europako elkartze-akordioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EE elkartze-akordioa 

BT2 EE akordioa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  

Europako Energia Gutuna  
MT 6606 energia-politika
BT1 energia-politika  

Europako Enplegu Estrategia  
SN Amsterdamgo Ituna onartu eta 

gero aplikatutako estrategia. 
Beraren bidez lanpostuak sortu 
eta langabezia gutxitzea lortu 
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nahi da.  
MT 4406 enplegua
UF enplegu-estrategia koordinatua  
BT1 Erkidegoaren enplegu-politika 

BT2 enplegu-politika  
RT emaitzen konparaziozko 

ebaluazioa  
RT enpresaren sorkuntza  
RT langilearen moldagarritasuna  
RT tratu-berdintasuna  

Europako Enpresa eta Berrikuntza 
Zentroa

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

Europako enpresa-batzordea  
SN Europako enpresa-batzordearen 

xedea da langileek 
enpresarengandik informazioa 
jasotzeko eta enpresari euren 
iritzia azaltzeko duten eskubidea 
hobetzea Erkidegoko enpresetan 
eta enpresa-taldeetan.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 enpresa-batzordea 
BT2 langileen ordezkaritza 

BT3 lan-harremanak  

Europako epai-esparrua  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 justizia-lankidetza 

BT2 lankidetza-politika  
RT Europako Politika Lankidetza  

Europako erakundea  
MT 7611 Europako erakundeak
NT1 Abiazio Zibilaren Europako 

Batzordea  
NT1 Belgika eta Luxenburgoko 

Ekonomia Batasuna  
NT1 Benelux  
NT1 Ekonomia Lankidetzarako 

Europako Liga  
NT1 Elkarren Laguntza 

Ekonomikorako Kontseilua  
NT1 Energia Atomikoaren Europako 

Sozietatea  
NT1 Energia Nuklearrerako 

Europako Agentzia  
NT1 Enpresa Publikoen Europako 

Zentroa  
NT1 EUROCONTROL
NT1 Europako Aduana Batasuna  
NT1 Europako Erkidegoko Industria 

Konfederazioen Batasuna  
NT1 Europako Espazio Agentzia  
NT1 Europako Esportazio Bankua  
NT1 Europako Kontseilua  

NT2 Europako Kontseiluaren 
funtsa

NT2 Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua  

NT2 Giza Eskubideen Batzordea  

NT2 Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia  

NT2 Kultur Lankidetzarako 
Kontseilua

NT1 Europako Merkataritza Askeko 
Elkartea  

NT2 EFTAko Justizia Auzitegia
NT1 Europako normalizazio-

erakundea
NT2 Europako Normalizazio 

Batzordea  
NT2 Normalizazio 

Elektroteknikoaren Europako 
Batzordea  

NT2 Telekomunikazioetako 
Arauen Europako Erakundea 

NT1 Europako Patente Bulegoa
NT1 Europako Sindikatuen 

Konfederazioa  
NT2 Europako Institutu Sindikala  

NT1 EUTELSAT  
NT1 Florentziako Europar Institutua  
NT1 Garapenaren arloko Ikerketa eta 

Prestakuntzarako Institutuen 
Europako Elkartea  

NT1 Garraio Ministroen Europako 
Konferentzia  

NT1 Herri Administrazioaren 
Europako Institutua  

NT1 Ikerketa Espazialen Europako 
Erakundea

NT1 Ikerketa Nuklearrerako 
Europako Kontseilua  

NT1 Iparraldeko Kontseilua  
NT1 Irratiaren Europar Batasuna  
NT1 Kontsumitzaileen Batasunen 

Europako Bulegoa  
NT1 Mendebaldeko Europar 

Batasuna
NT2 Europako Armada Taldea

NT1 Merkataritza Askerako 
Erdialdeko Europako Akordioa  

NT1 Postaren eta Telekomunikazioen 
Europako Konferentzia  

NT1 Rhin Ibaiko Nabigaziorako 
Batzorde Nagusia  

NT1 Rhin Ibaiko Nazioarteko 
Nabigazioaren Batasuna  

Europako Erakundea, Aireko 
Nabigazioaren Segurtasunerako·—

USE EUROCONTROL 
(7611)

Europako Erakundea, Satelite bidezko 
Telekomunikazioen·—

USE EUTELSAT (7611) 

Europako erakundea, 
telekomunikazioen arloko 
normalizazioaren·—

USE Telekomunikazioetako 
Arauen Europako Erakundea 
(7611)

Europako Erkidegoa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EEE  

Europako Ekonomia Erkidegoa 
BT1 Europako Erkidegoak 

BT2 Europar Batasuna  

Europako Erkidegoa uztea  

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

Europako Erkidegoak  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EE
BT1 Europar Batasuna  
NT1 Atomo Energiaren Europako 

Erkidegoa  
NT1 Europako Erkidegoa  
NT1 Ikatzaren eta Altzairuaren 

Europako Erkidegoa  

Europako Erkidegoaren egoera  

USE EE egoera (1016)  

Europako Erkidegoen Aduana 
Zerga Integratua  

SN Batzordeak eta estatu kideek 
erabiltzen dute, Erkidegoak 
inportazio eta esportazioei buruz 
eta estatu kideen arteko 
merkataritzari buruz ezartzen 
dituen neurriak gauzatzeko.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF TARIC
BT1 aduana-tarifa bateratua 

BT2 aduana-zergen politika 
bateratua  

Europako Erkidegoen agentea  

USE EE agentea (1006)  

Europako Erkidegoen Batzordea  

USE EE Batzordea (1006)  

Europako Erkidegoen Justizia 
Auzitegia  

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

Europako Erkidegoen Kontseilua  

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

Europako Erkidegoetako 
Argitalpen Ofizialen Bulegoa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Euroffice
OPOCE

BT1 Erkidegoaren organoa  

Europako Erkidegoetako Langileak 
Aukeratzeko Bulegoa [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
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funtzio publikoa
UF EPSO  
BT1 Erkidegoaren organoa  

Europako Erkidegoetako Lehen 
Auzialdiko Auzitegia  

USE EE Lehen Auzialdiko 
Auzitegia (1006)  

Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Laguntza Humanitariorako 
Bulegoa
ECHO

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT laguntza humanitarioa  
RT laguntzaren ebaluazioa  

Europako Erkidegoko Estatistika 
Bulegoa  

USE EUROSTAT (1006)  

Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen 
Biltzarra  

SN Nazio-parlamentuetan 
Erkidegoaren gaietan 
espezializatuta dauden organoen 
biltzarra.  

MT 0421 parlamentua
UF COSAC

EGEOBI
BT1 parlamentuen arteko lankidetza 

BT2 parlamentuen arteko 
harremanak  

Europako Erkidegoko herrialdeak  

USE EB estatu kidea (7231)  

Europako Erkidegoko Industria 
Konfederazioen Batasuna  

MT 7611 Europako erakundeak
UF UNICE  
BT1 Europako erakundea  

Europako Erkidegoko partaide izatea  

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

Europako eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
SN Nazio-mugak kontuan izan gabe 

definitutako eremu 
geografikoetarako erabiliko da.  

NT1 Alpeetako eskualdea  
NT1 Arku Atlantikoa  
NT1 EE eskualde mediterraneoa  
NT1 Renaniako arroa

Europako Esparru Ekonomikoa  
MT 1016 Europaren eraikuntza

UF EESE  
BT1 EE elkartze-akordioa 

BT2 EE akordioa 
BT3 Europar Batasunaren 

harremanak  
RT merkataritza askerako akordioa  

Europako Espazio Agentzia  
MT 7611 Europako erakundeak
UF ESA  
BT1 Europako erakundea  

Europako Esportazio Bankua  
MT 7611 Europako erakundeak
UF BEE
BT1 Europako erakundea  

Europako estatutu juridikoa  
SN Zuzenbide pribatuko pertsona 

juridikoei buruzko Erkidegoko 
legeria izendatzeko erabiliko da, 
batez ere gizarte-ekonomiaren 
esparruan; adibidez, sozietate 
kooperatibo, mutua eta elkarteen 
esparruan.  

MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  
RT europar sozietatea  

Europako ezaugarria  

USE Europaren ikurra (0811)  

Europako federalismoa  

USE europar mugimendua (0811)

Europako fundazioa  

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Europako Funtsa, Arrantza 
Bideratzeko·—

USE Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna (1021)  

Europako Funtsa, Diru 
Lankidetzako·—

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

Europako Funtsa, Gazteentzako·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Europako funtzio publikoa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

NT1 EE agentea  
NT1 EE oposizio-lehiaketa
NT1 Europako funtzionarioa  

NT2 EEko A kategoriako langileak 
NT2 EEko B kategoriako langileak 
NT2 EEko C kategoriako langileak 
NT2 EEko D kategoriako langileak 
NT2 EEko hizkuntza-langileak  

RT nazioarteko funtzio publikoa  

Europako funtzionarioa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EE langileria  
BT1 Europako funtzio publikoa  
NT1 EEko A kategoriako langileak  
NT1 EEko B kategoriako langileak  
NT1 EEko C kategoriako langileak  
NT1 EEko D kategoriako langileak  
NT1 EEko hizkuntza-langileak  
RT Erkidegoko langilea  
RT funtzionarioa  
RT funtzionarioen estatutua  
RT funtzionarioen sindikatua  
RT langileen errekurtsoa  

Europako Gainbegiralea , Datuen 
Babeserako ·—

USE Datuen Babeserako Europako 
Gainbegiralea [V4.2] (1006)  

Europako Garapen Funtsa  
MT 0811 lankidetza-politika
UF EGAF  
BT1 laguntza-politika  
RT EE funtsa  

Europako gidabaimena  
MT 4806 garraio-politika
UF gidatzeko baimen europarra  
BT1 zirkulazio-arauak  

Europako Gizarte Funtsa  
SN Erromako Itunean ezarria, 

barne-merkatuan langileek 
lanerako aukera hobeak izan 
ditzaten eta bizi-maila igo dadin. 

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Europako Gizarte Funtsaren 

laguntza
EGIFen laguntza  
Europako Gizarte Funtsaren 
ekarpena  
EGIFen ekarpena  
EGIF  

BT1 egitura-funtsa 
BT2 EE funtsa 

BT3 Erkidegoaren finantza-
tresna

BT4 Erkidegoaren 
finantzaketa

RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT Europako gizarte-politika  

Europako Gizarte Funtsaren ekarpena 

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

Europako Gizarte Funtsaren laguntza  

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)
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Europako Gizarte Gutuna  
SN 1961n Europako Kontseiluak 

Europako Gizarte Gutuna onartu 
zuen, herritarren eskubide sozial 
eta ekonomikoak bermatzen 
dituen agiria. Gutuna 1996an 
berrikusi zen eta berrikuspena 
1999an jarri zen indarrean.  

MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 Europako gizarte-politika 

BT2 gizarte-politika  

Europako gizarte-aurrekontua  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 Europako gizarte-politika 

BT2 gizarte-politika  

Europako gizarte-esparrua  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 Europako gizarte-politika 

BT2 gizarte-politika  

Europako gizarte-politika  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-politika  
NT1 Akordio Soziala  
NT1 Europako Gizarte Gutuna  
NT1 Europako gizarte-aurrekontua  
NT1 Europako gizarte-esparrua  
NT1 Langileen Oinarrizko Eskubide 

Sozialen Europar Batasuneko 
Gutuna

RT Erkidegoaren politika  
RT Europako Gizarte Funtsa  
RT herritarren Europa  
RT koordinazio-metodo irekia 

[V4.2]  

Europako gutuna  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko gutuna 

BT2 nazioarteko tresna  

Europako Gutuna, Kiroleko 
Dopatzearen aurkako·—

USE dopatzea (2826)  

Europako hauteskunde-sistema  
SN Europako Parlamentuko 

diputatuak zuzeneko sufragio 
unibertsalaren bidez aukeratzeko 
erabiltzen den hauteskunde-
prozedura bateratua. 
Erkidegoaren Itunetan 
oinarrituta dago.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

UF Erkidegoko hauteskunde-
zuzenbidea  
hauteskunde-prozedura 
harmonizatua  
hauteskunde-prozedura bateratua 

BT1 hauteskunde-sistema
RT Europako hauteskundeak  

Europako hauteskundeak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeak
RT Europako hauteskunde-sistema  
RT Europako Parlamentua  

Europako hazkunderako ekimena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Erkidegoaren akzioa 

BT2 Erkidegoaren jarduera 
BT3 Europar Batasunaren 

sendoketa
RT berrindartze ekonomikoa  
RT EIB mailegua
RT Europako Inbertsio Funtsa  
RT hazkunde ekonomikoa  

Europako herri-defentsaria  

USE Europako Arartekoa (1006)

Europako herrialdea  

USE Europa (7206)  

Europako herrien mugimendua  

USE europar mugimendua (0811)

Europako herritartasuna  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Batasuneko herritartasuna  
BT1 Europako batasun politikoa 

BT2 Europar Batasuna  
NT1 Europako Arartekoari 

erreklamazioa aurkeztea  
RT babes diplomatikoa  
RT boto-eskubidea
RT egoitza-eskubidea  
RT eskaera  
RT hautagarritasuna  
RT zirkulazio-askatasuna  

Europako himnoa  

USE Europaren ikurra (0811)  

Europako historia  
MT 0811 lankidetza-politika
UF Schuman Adierazpena  

EEren historia  
EBren historia  
Europaren historia  
Schuman Plana  

BT1 Europako integrazioa 
BT2 Europako lankidetza 

BT3 nazioarteko lankidetza 
BT4 lankidetza-politika  

Europako hizkuntza  
MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntza bizia 

BT2 hizkuntzalaritza
BT3 gizarte-zientziak  

Europako ikerketa koordinatzeko 
agentzia

USE Eureka (6416)  

Europako ikus-entzunezkoen 
esparrua  

MT 3226 komunikazioa
BT1 ikus-entzunezkoen politika 

BT2 komunikazio-politika  

Europako Inbertsio Bankua  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EIB
BT1 Erkidegoaren organoa  
NT1 Europako Inbertsio Funtsa  
RT EIB mailegua
RT inbertsio-bankua  
RT tresna komunitario berria  

Europako Inbertsio Funtsa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EIF  
BT1 Europako Inbertsio Bankua 

BT2 Erkidegoaren organoa  
RT Europako hazkunderako 

ekimena  

Europako industria  

USE Europako industria-esparrua 
(6806)

Europako industria-esparrua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF Europako industria  
BT1 Erkidegoaren industria-politika 

BT2 industria-politika  
RT Europako patentea  
RT industria-lankidetza  

Europako industria-estrategia  

USE Erkidegoaren industria-
politika (6806)  

Europako Ingurumen Agentzia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EIA
ingurumenari buruzko 
informazio eta zainketarako 
sarea  
ingurumenaren gaineko 
informaziorako eta behaketarako 
Europako sarea  

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT ingurumenaren zaintza  

Europako Institutu Sindikala  
MT 7611 Europako erakundeak
UF ISE
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BT1 Europako Sindikatuen 
Konfederazioa 

BT2 Europako erakundea  

Europako integrazioa  
SN Europako estatuek hasitako 

integrazio-prozesu guztiak 
biltzen ditu, bai Europako 
Erkidegoaren eraikuntzari 
lotutakoak eta bai Europako 
beste erakunde batzuekin, 
adibidez Europako 
Kontseiluarekin, zerikusia 
dutenak ere.  

MT 0811 lankidetza-politika
UF Europako konbergentzia  
BT1 Europako lankidetza 

BT2 nazioarteko lankidetza 
BT3 lankidetza-politika  

NT1 Europako historia  
NT1 europar ideiaren sustapena  

NT2 Europaren ikurra  
NT2 Europaren ikuskera  

NT1 europar mugimendua
NT1 mugimendu antieuropeista
RT eskualde-integrazioa  
RT europar nortasuna  
RT integrazio ekonomikoa  
RT integrazio monetarioa  

Europako Justizia Auzitegia  

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

Europako kanpo-politika  

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

Europako komisarioa  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EEB komisarioa  
Batzordeko kidea  

BT1 EE Batzordea 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

Europako konbentzioa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF Europako Kontseiluaren 

konbentzioa
BT1 nazioarteko konbentzioa 

BT2 nazioarteko tresna  
NT1 Giza Eskubideen aldeko 

Europako Konbentzioa  
RT Europako Kontseilua  

Europako konbergentzia  

USE Europako integrazioa (0811)  

Europako konferentzia  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko konferentzia 

BT2 nazioarteko bilera 
BT3 nazioarteko politika  

Europako Konstituzioa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 herritarren Europa 

BT2 Europar Batasunaren 
sendoketa

Europako Kontabilitate Sistema  
SN Nazio-kontabilitateko sistema, 

1970ean sortua Erkidego 
osoarentzat. Erkidegoaren eta 
estatu kideen kontuak nola egin 
behar diren zehazten du.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF SEC  

Kontu Ekonomiko Integratuen 
Europako Sistema

BT1 kontabilitate-sistema
normalizatua

BT2 kontabilitate-sistema

Europako Kontseilua  
MT 7611 Europako erakundeak
BT1 Europako erakundea  
NT1 Europako Kontseiluaren funtsa  
NT1 Europako Toki eta Eskualde 

Agintaritzen Kongresua  
NT1 Giza Eskubideen Batzordea  
NT1 Giza Eskubideen Europako 

Auzitegia  
NT1 Kultur Lankidetzarako 

Kontseilua
RT Europako konbentzioa  
RT Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Europako Kontseiluaren Berrezarpen 
Funtsa

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Europako Kontseiluaren funtsa  
MT 7611 Europako erakundeak
UF Europako Kontseiluaren Kultur 

Funtsa
Europako Kontseiluaren 
Berrezarpen Funtsa  
Gazteentzako Europako Funtsa  

BT1 Europako Kontseilua 
BT2 Europako erakundea  

Europako Kontseiluaren konbentzioa  

USE Europako konbentzioa (0806) 

Europako Kontseiluaren Kultur Funtsa 

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Europako Kontseiluko herrialdeak 
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Albania
NT1 Alemania  
NT1 Andorra
NT1 Armenia
NT1 Austria
NT1 Azerbaijan  

NT1 Belgika  
NT1 Bosnia-Herzegovina  
NT1 Bulgaria
NT1 Danimarka
NT1 Erresuma Batua  
NT1 Errumania
NT1 Errusia
NT1 Eslovakia
NT1 Eslovenia
NT1 Espainia
NT1 Estonia
NT1 Finlandia
NT1 Frantzia  
NT1 Georgia
NT1 Grezia  
NT1 Herbehereak  
NT1 Hungaria
NT1 Irlanda
NT1 Islandia
NT1 Italia
NT1 Kroazia  
NT1 Letonia
NT1 Liechtenstein  
NT1 Lituania  
NT1 Luxenburgo
NT1 Malta  
NT1 Mazedoniako Errepublika 

Jugoslaviar ohia  
NT1 Moldavia  
NT1 Monako
NT1 Norvegia  
NT1 Polonia
NT1 Portugal
NT1 San Marino
NT1 Serbia eta Montenegro  

NT2 Kosovo
NT2 Montenegro  
NT2 Serbia  
NT2 Vojvodina

NT1 Suedia  
NT1 Suitza  
NT1 Turkia  
NT1 Txekiar Errepublika  
NT1 Ukraina
NT1 Zipre
RT Europako Kontseilua  

Europako Kontu Auzitegia  

USE EE Kontuen Auzitegia (1006)  

Europako kontu-unitatea  

USE Europako dirua (2406)

Europako kultur agerpena
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF Europako urtea  

kulturaren hiri europarra  
BT1 kultur agerpena 

BT2 kultur politika  

Europako lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 nazioarteko lankidetza 
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BT2 lankidetza-politika  
NT1 Europako integrazioa  

NT2 Europako historia  
NT2 europar ideiaren sustapena  

NT3 Europaren ikurra  
NT3 Europaren ikuskera  

NT2 europar mugimendua
NT2 mugimendu antieuropeista

RT EB gobernu arteko lankidetza  
RT gailurreko bilera  
RT lankidetza-akordioa  

Europako Lankidetza Elkartea  
SN Elkarte hau 1998ko abenduaren 

31n desegin zen.  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF AEC
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

Europako lankidetza, armamentu-
arloko·—

USE Europako armamentu-politika 
(0821)

Europako marka  
SN [Erkidegoaren proiektua] 

Produktuek, zerbitzuek, bermeek 
edo homologazioek eduki 
dezakete marka hau. Estatu kide 
guztietan babestuta eta Marken 
Erkidegoko Bulegoan 
erregistratuta dago. Ez nahasi 
"EE egokitasun-marka" 
terminoarekin.  

MT 6416 ikerketa eta jabetza 
intelektuala

UF Erkidegoko marka  
BT1 marka 

BT2 industria-jabetza
BT3 jabetza intelektuala  

RT Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa  

Europako mendebaldea  

USE Mendebaldeko Europa (7206) 

Europako Merkataritza Askeko 
Elkartea  

MT 7611 Europako erakundeak
UF EFTA  

Europako Merkataritza 
Librearen Elkartea  

BT1 Europako erakundea  
NT1 EFTAko Justizia Auzitegia
RT EFTAko herrialdeak
RT merkataritza askeko eremua  
RT merkataritza askerako akordioa  

Europako Merkataritza Librearen 
Elkartea

USE Europako Merkataritza 
Askeko Elkartea (7611)

Europako Migrazioetarako Gobernu 
Arteko Batzordea  

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Europako Ministroen Kontseilua  

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

Europako Normalizazio Batzordea  
MT 7611 Europako erakundeak
UF ENB
BT1 Europako normalizazio-

erakundea
BT2 Europako erakundea  

Europako normalizazio-erakundea 
MT 7611 Europako erakundeak
BT1 Europako erakundea  
NT1 Europako Normalizazio 

Batzordea  
NT1 Normalizazio 

Elektroteknikoaren Europako 
Batzordea  

NT1 Telekomunikazioetako Arauen 
Europako Erakundea  

RT Europako araua  

Europako ombudsman-a  

USE Europako Arartekoa (1006)

Europako Ordainketen Batasuna  
SN 1950ean sortu zen eta 1958an 

haren ordez Europako Diru 
Akordioa eratu zen, OECEko 
organoa berau.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF UEP
BT1 harreman monetarioak  
RT Nazioarteko Ordainketa Bankua 

Europako parlamentaria
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF eurodiputatua
Europako Parlamentuko kidea  

BT1 Europako Parlamentua 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

RT parlamentaria  
RT parlamentarien interes 

ekonomikoak

Europako Parlamentu Batzarra  

USE Europako Parlamentua (1006) 

Europako Parlamentua  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Batzarra  
Europako Parlamentu Batzarra  
Euroganbera  
Europarlamentua  
EP  

BT1 Erkidegoaren erakundea  

NT1 EP batzordea
NT1 EP ordezkaritza  
NT1 EPren Mahaia

NT2 EP kuestorea
NT2 EP lehendakaria  
NT2 EP lehendakariordea  

NT1 Europako parlamentaria  
RT aholkatzeko ahalmena  
RT aurrekontu-ahalmena  
RT EE proposamena  
RT Europako hauteskundeak  
RT ituntzeko prozedura  
RT kontrolatzeko ahalmena  
RT kontsulta-prozedura  
RT parlamentua  
RT sufragio unibertsala  

Europako Parlamentuaren araudia  

USE parlamentu-araudia (0426)  

Europako Parlamentuaren ebazpena  

USE EP ebazpena (1011)  

Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren zuzentaraua  

USE EE zuzentaraua (1011) 

Europako Parlamentuaren irizpena  

USE EP irizpena (1011)  

Europako Parlamentuaren 
ordezkaritza  

USE EP ordezkaritza (1006)  

Europako Parlamentuko kidea  

USE Europako parlamentaria 
(1006)

Europako Parlamentuko kuestorea  

USE EP kuestorea (1006)  

Europako Parlamentuko lehendakaria 

USE EP lehendakaria (1006)

Europako Parlamentuko 
lehendakariordea  

USE EP lehendakariordea (1006) 

Europako pasaportea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF pasaporteen batasuna  
BT1 nortasun-agiria 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

Europako Patente Bulegoa  
MT 7611 Europako erakundeak
UF EPO  
BT1 Europako erakundea  
RT Europako patentea  

Europako patentea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF Erkidegoko patentea  
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BT1 patentea 
BT2 industria-jabetza

BT3 jabetza intelektuala  
RT Europako industria-esparrua  
RT Europako Patente Bulegoa

Europako Politika Lankidetza  
SN Estatu kideen arteko kontsulta, 

jarrera hitzartuak prestatzeko eta 
Europako kanpo-politika batera 
aplikatzeko. Agiri Bakunean 
formalizaturik, etorkizuneko 
kanpo-politika eta segurtasun-
politika bateratuen oinarria da.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EPL  
BT1 EB gobernu arteko lankidetza 

BT2 Europako batasun politikoa 
BT3 Europar Batasuna  

NT1 Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua  

NT2 ASPBko goi-ordezkaria  
NT2 defentsa-politika bateratua  

RT Erkidegoko Troika  
RT Europako Agiri Bakuna  
RT Europako epai-esparrua  
RT giza eskubideak  
RT Kontseilu Europarra  
RT lankidetza politikoa  

Europako Polizia Eskola [V4.2]  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF CEPOL
BT1 EB polizia-lankidetza 

BT2 barne-gaietako lankidetza 
BT3 EB gobernu arteko 

lankidetza 
BT4 Europako batasun 

politikoa 
BT5 Europar Batasuna  

Europako Produktibitate Agentzia  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF AEP (ELGA)  
BT1 Ekonomiako Lankidetza eta 

Garapenerako Antolakundea 
BT2 gobernu arteko erakundea  

Europako Sare Judiziala  

USE EB justizia-lankidetza (1016)  

Europako sarea, ingurumenaren 
gaineko informaziorako eta 
behaketarako·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

Europako saria  

USE kultur saria (2826)  

Europako satelitea, 
komunikazioetarako·—

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea  

MT 0816 nazioarteko oreka
UF Helsinkiko Azken Agiria  

Belgrad-eko Konferentzia  
Madrilgo Konferentzia  
Vienako Konferentzia  
Europako Segurtasun eta 
Lankidetzari buruzko 
Konferentzia  
CSCE
ESLA  

BT1 nazioarteko segurtasuna  

Europako Segurtasun eta Lankidetzari 
buruzko Konferentzia  

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

Europako segurtasuna  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko segurtasuna  
RT Atzerriari eta Segurtasunari 

buruzko Politika Bateratua  
RT Europako defentsa-politika  

Europako Sindikatuen 
Konfederazioa  

MT 7611 Europako erakundeak
UF ESK  
BT1 Europako erakundea  
NT1 Europako Institutu Sindikala  
RT konfederazio sindikala  

Europako Sistema, Enplegu 
Eskaintzen eta Eskarien 
Zabalkunderako·—

USE EURES (4411)

Europako Sistema, Kontu Ekonomiko 
Integratuen·—

USE Europako Kontabilitate 
Sistema (1626)  

Europako Taldearen Harremanetarako 
Batzordea, Ekonomia Intereseko·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

Europako telebista  
MT 3226 komunikazioa
UF Erkidegoaren telebista-

produkzioa
Erkidegoaren programa 
eleaniztuna
Europako telebista-programa  
telebista-emanaldi eleaniztuna  

BT1 telebista 
BT2 masa-komunikabidea

BT3 komunikabidea

Europako telebista-programa  

USE Europako telebista (3226)

Europako Toki Agintaritzen Biltzarra 

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Biltzar Iraunkorra  

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua  

MT 7611 Europako erakundeak
UF Europako Toki Agintaritzen 

Biltzarra  
Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Biltzar Iraunkorra  
CPLRE  

BT1 Europako Kontseilua 
BT2 Europako erakundea  

Europako Trenbide Agentzia [V4.2] 
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF AFE
Segurtasunerako eta 
Elkarreragingarritasunerako 
Europako Trenbide Agentzia  

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

Europako Trenbide Agentzia, 
Segurtasunerako eta 
Elkarreragingarritasunerako·—

USE Europako Trenbide 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Europako Udalen Kontseilua

USE Europako Udalerrien 
Kontseilua (7626)  

Europako Udalerri eta Eskualdeen 
Kontseilua  

USE Europako Udalerrien 
Kontseilua (7626)  

Europako Udalerrien Kontseilua  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
UF Europako Udalen Kontseilua  

Europako Udalerri eta 
Eskualdeen Kontseilua  

BT1 gobernuz kanpoko erakundea  
RT senidetzea

Europako Unitatea, Justizia 
Lankidetzako·—

USE EUROJUST (1016)  

Europako urtea  

USE Europako kultur agerpena 
(2831)

Europako Zentroa , Gaixotasunen 
Prebentzio eta Kontrolerako ·—

USE Gaixotasunen Prebentzio eta 
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Kontrolerako Europako 
Zentroa [V4.2] (1006)  

Europako zerga-lankidetza  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  

Europako zigilua  

USE Europaren ikurra (0811)  

Europako zuzenbidea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea 
(1011)

Europar Batasuna  
MT 1016 Europaren eraikuntza
NT1 Ekonomia eta Diru Batasuna

NT2 EDB politiken koordinazioa  
NT3 alde anitzeko zaintza  
NT3 egonkortasun-ituna  

NT2 EDBren egutegia  
NT3 EDBren bigarren aldia  
NT3 EDBren hirugarren aldia  
NT3 EDBren lehen aldia  

NT2 kanbio-politika bakarra  
NT2 politika monetario bakarra  

NT1 Europako batasun politikoa  
NT2 EB gobernu arteko lankidetza  

NT3 barne-gaietako lankidetza  
NT4 EB polizia-lankidetza  

NT5 Europako Polizia 
Eskola [V4.2]  

NT5 EUROPOL  
NT3 EB justizia-lankidetza  

NT4 EUROJUST  
NT4 Europako atxilotze-

agindua
NT3 EB lankidetza-organoa  
NT3 ekintza bateratua  
NT3 Europako Politika 

Lankidetza  
NT4 Atzerriari eta 

Segurtasunari buruzko 
Politika Bateratua  

NT5 ASPBko goi-
ordezkaria  

NT5 defentsa-politika 
bateratua  

NT3 jarrera bateratua  
NT3 justizia eta barne-arazoak  

NT4 esparru-erabakia  
NT2 Europako herritartasuna  

NT3 Europako Arartekoari 
erreklamazioa aurkeztea  

NT2 lankidetza indartua  
NT1 Europako Erkidegoak  

NT2 Atomo Energiaren Europako 
Erkidegoa  

NT2 Europako Erkidegoa  
NT2 Ikatzaren eta Altzairuaren 

Europako Erkidegoa  
RT EB estatu kidea  
RT Europar Batasunaren Ituna  

Europar Batasunaren Aldizkari 
Ofiziala

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221)  

Europar Batasunaren aurkako 
iruzurra  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea ez 

betetzea 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidearen 

aplikazioa 
BT3 Erkidegoaren zuzenbidea  

RT Erkidegoaren aurrekontua  
RT iruzurra

Europar Batasunaren harremanak 
MT 1016 Europaren eraikuntza
SN Erabili termino hau kasuan 

kasuko harreman- edo akordio-
motarekin batera.  

UF EE kanpo-harremanak  
NT1 Cotonouko akordioa [V4.2]  
NT1 EE akordioa  

NT2 akordio mistoa
NT2 EE akordio baten negoziazioa 
NT2 EE behin-behineko akordioa  
NT2 EE elkartze-akordioa  

NT3 AKOB-EE hitzarmena  
NT4 Arushako Hitzarmena  
NT4 Lomeko Hitzarmena  

NT5 Lomeko I. 
Hitzarmena  

NT5 Lomeko II. 
Hitzarmena  

NT5 Lomeko III. 
Hitzarmena  

NT5 Lomeko IV. 
Hitzarmena  

NT5 Stabex  
NT5 Sysmin  

NT4 Yaundeko Hitzarmena
NT3 Europako elkartze-

akordioa
NT3 Europako Esparru 

Ekonomikoa
NT2 EE lankidetza-akordioa  
NT2 EE merkataritzako akordioa  

NT1 EE organo mistoa  
NT2 AKOB-EE erakundea  

NT3 AKOB-EE batzorde 
parekatua

NT3 AKOB-EE Biltzar 
Parekatua  

NT3 AKOB-EE Enbaxadoreen 
Batzordea  

NT3 AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua

NT2 EE Elkartze Kontseilua  
NT2 EESE erakunde erkidea  

NT3 EESE Batzorde Mistoa  
NT3 EESE Kontsulta Batzorde 

Mistoa  
NT3 EESE Parlamentu Batzorde 

Mistoa  
NT3 EESEko Kontseilua

NT1 Europako auzoarte-politika 
[V4.2]  

NT1 Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna  

RT Mediterraneoko hirugarren 
herrialdeak  

Europar Batasunaren Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF Maastricht-eko Ituna  

EB Ituna  
BT1 EE Ituna  
NT1 Amsterdamgo Ituna
NT1 EB atxikitze-ituna  
NT1 Nizako Ituna  
RT EE Gobernuen arteko Biltzarra  
RT Europar Batasuna  

Europar Batasunaren kanpo-muga 
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 lurralde-zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

Europar Batasunaren nazioarteko 
eginkizuna  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF EEk nazioarteko bileretan parte 

hartzea
EEk nazioarteko erakundeetan 
ordezkaritza izatea  

BT1 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT akordio bati atxikitzea  
RT Batzordearen ordezkaritza  
RT EE kanpo-eskumenak  

Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF IESUE
BT1 Erkidegoaren antolakundea  
RT Atzerriari eta Segurtasunari 

buruzko Politika Bateratua  

Europar Batasunaren sendoketa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
NT1 EE egoera  

NT2 Erkidegoaren altxorra  
NT1 ekonomia- eta gizarte-kohesioa  

NT2 Europa barneko sarea  
NT1 Erkidegoaren barneko 

harremanak  
NT2 EE gobernu arteko 

hitzarmena
NT1 Erkidegoaren jarduera  

NT2 Erkidegoaren akzioa  
NT3 Erkidegoaren ekimena  
NT3 Erkidegoaren intereseko 

proiektua  
NT4 Erkidegoaren 
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interesaren adierazpena 
NT3 Erkidegoaren programa  
NT3 Europako hazkunderako 

ekimena  
NT2 Erkidegoaren babesa  
NT2 Erkidegoaren politika  

NT3 Erkidegoaren politika / 
nazio-politika  

NT1 herritarren Europa  
NT2 Europako Konstituzioa  
NT2 Europar Batasuneko 

Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna

NT1 merkatu bakarra  

Europar Batasunaren zabalkuntza  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Erkidegoa handitzea  

Natali Txostena  
NT1 EE trantsizio-aldia  
NT1 Europar Batasunari atxikitzea  

NT2 atxiki aurreko estrategia  
NT2 atxikitzeko irizpidea  
NT2 atxikitzeko negoziazioa  

NT1 Europar Batasuneko partaide 
izatea  

NT2 salbuespen-klausula  
RT mugimendu antieuropeista
RT nazioarteko erakunde baten 

zabalkuntza

Europar Batasunari atxikitzea  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF atxikipen-akta  

atxiki aurreko laguntza  
atxikipenerako hautagaitza  
atxikipenaren ondorioak  
atxikitzeko eskaera  

BT1 Europar Batasunaren 
zabalkuntza

NT1 atxiki aurreko estrategia  
NT1 atxikitzeko irizpidea  
NT1 atxikitzeko negoziazioa  
RT EB atxikitze-ituna  

Europar Batasuneko antolakunde eta 
agentzia

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

Europar Batasuneko Ekonomia eta 
Finantza Kontseilua  

USE ECOFIN (1006)

Europar Batasuneko Eskualdeetako 
Lantaldea

USE Eskualdeetako Lantaldea 
(1006)

Europar Batasuneko Gutuna, 
Oinarrizko Eskubideen·—

USE Europar Batasuneko 
Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna (1016)

Europar Batasuneko herrialdeak  

USE EB estatu kidea (7231)  

Europar Batasuneko Kontseilua  
SN Kontseilua Europar Batasuneko 

erabakigune nagusia da. Estatu 
kideetako ministroek osatzen 
dute, sektoreka bilduta.  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF EBko Kontseilua  
Europako Erkidegoen 
Kontseilua
Europako Ministroen Kontseilua 

BT1 Erkidegoaren erakundea  
NT1 ECOFIN  
NT1 Erkidegoko Troika  
NT1 Europar Batasuneko 

Kontseiluaren lehendakaritza  
NT1 Europar Batasuneko 

Kontseiluko batzordea  
NT1 Ordezkari Iraunkorren Lantaldea 
RT ekimen-ahalmena  
RT erabakitzeko ahalmena  
RT kontrolatzeko ahalmena  
RT ministroen konferentzia

Europar Batasuneko Kontseiluaren 
ebazpena  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren ebazpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  

Europar Batasuneko Kontseiluaren 
lehendakaritza  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europar Batasuneko Kontseilua 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

Europar Batasuneko Kontseiluko 
batzordea  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 Europar Batasuneko Kontseilua 
BT2 Erkidegoaren erakundea  

Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutuna  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Oinarrizko Eskubideen Europar 

Batasuneko Gutuna  
BT1 herritarren Europa 

BT2 Europar Batasunaren 
sendoketa

RT giza eskubideak  
RT Giza Eskubideen aldeko 

Europako Konbentzioa  
RT Langileen Oinarrizko Eskubide 

Sozialen Europar Batasuneko 
Gutuna

Europar Batasuneko Organoen 
Itzulpen Zentroa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF CDT
EBIZ

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

Europar Batasuneko partaide izatea 
SN Europako Erkidegoan parte 

hartzeagatik estatu kideek 
dituzten onurez eta kalteez 
diharduten agiri guztietarako 
erabiliko da.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Europako Erkidegoko partaide 

izatea  
estatu kide baten eta 
Erkidegoaren arteko harremanak 
Europako Erkidegoa uztea  

BT1 Europar Batasunaren 
zabalkuntza

NT1 salbuespen-klausula  
RT Erkidegoaren barneko 

harremanak  

Europar Batasuneko Satelite 
Zentroa [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF CSUE
BT1 Erkidegoaren antolakundea  
RT Atzerriari eta Segurtasunari 

buruzko Politika Bateratua  

Europar Batasunerako ordezkaritza 
iraunkorra  

MT 0806 nazioarteko politika
BT1 ordezkaritza diplomatikoa 

BT2 harreman diplomatikoak 
BT3 nazioarteko politika  

RT Ordezkari Iraunkorren Lantaldea 

europar enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
UF Erkidegoko enpresa  
BT1 enpresa  
RT europar sozietatea  

europar eskola  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 ikastetxea  

europar eta arabiarren arteko 
lankidetza  

MT 0811 lankidetza-politika
UF euro-arabiar lankidetza  

euro-arabiar elkarrizketa  
euro-arabiar harremanak  

BT1 lankidetza-politika  
RT petrolioa  
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europar ideia  

USE europar mugimendua (0811)

europar ideia bultzatzea  

USE europar ideiaren sustapena 
(0811)

europar ideiaren sustapena  
SN Jendeak Europako 

integrazioaren ideia aintzat har 
dezan egiten den edozer 
izendatzeko erabiliko da.  

MT 0811 lankidetza-politika
UF europar ideia bultzatzea  
BT1 Europako integrazioa 

BT2 Europako lankidetza 
BT3 nazioarteko lankidetza 

BT4 lankidetza-politika  
NT1 Europaren ikurra  
NT1 Europaren ikuskera  
RT Erkidegoaren babesa  
RT sentsibilizazio-kanpaina  

europar kooperatiba  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF europar sozietate kooperatiboa  
BT1 kooperatiba

BT2 sozietatea  

europar mugimendua  
MT 0811 lankidetza-politika
UF europartasuna

europazaletasuna  
Europako federalismoa  
europar ideia  
Europa batuaren aldeko 
mugimendua
Europako herrien mugimendua  

BT1 Europako integrazioa 
BT2 Europako lankidetza 

BT3 nazioarteko lankidetza 
BT4 lankidetza-politika  

RT alderdi europarra  
RT iritzi-mugimenduak
RT sentsibilizazio-kanpaina  

europar nekazaritza-eredua  
SN Europako nekazaritza-ereduan 

ustiategiak familia-mailakoak 
dira neurri batean, eta 
iraunkortasun ekonomiko, sozial 
eta ekologikoaren printzipioa 
errespetatzen da.  

MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 NPBren erreforma 

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

RT nekazaritza iraunkorra  

europar nortasuna  
SN Europar Batasuneko partaide 

izatearen sentimenduari bakarrik 
dagokio.

MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur nortasuna 

BT2 kultura  
RT Europako integrazioa  

europar sozietate kooperatiboa  

USE europar kooperatiba (4016)

europar sozietatea  
SN Sozietate erkidearen Europako 

estatutuaren proiektuaren 
arabera, estatutu hori lehendik 
dagoen edozein sozietateri 
ezarriko zaio, baldin eta Europan 
jarduten badu eta behar adinako 
kapitala badu.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF sozietate anonimo europarra  
BT1 sozietatea  
RT Europako estatutu juridikoa  
RT europar enpresa
RT kokatze-eskubidea  

europar taldea, ekonomia-
intereseko·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

Europarako Ekonomia Batzordea  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Europaren historia  

USE Europako historia (0811)  

Europaren ikurra
SN Behar denean, kasuan kasuko 

ikurrarekin lotu.  
MT 0811 lankidetza-politika
UF Europako bandera  

Europako ezaugarria  
Europako himnoa  
Europako zigilua  

BT1 europar ideiaren sustapena 
BT2 Europako integrazioa 

BT3 Europako lankidetza 
BT4 nazioarteko lankidetza 

BT5 lankidetza-politika  
RT sentsibilizazio-kanpaina  

Europaren ikuskera
SN Europa batuaren ikuspegi 

filosofiko eta historikoa.  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 europar ideiaren sustapena 

BT2 Europako integrazioa 
BT3 Europako lankidetza 

BT4 nazioarteko lankidetza 
BT5 lankidetza-politika  

Europarlamentua  

USE Europako Parlamentua (1006) 

Europarra, Florentziako Unibertsitate 
Institutu·—

USE Florentziako Europar 
Institutua (7611)  

europarra, gidatzeko baimen·—

USE Europako gidabaimena (4806) 

europarra, kulturaren hiri·—

USE Europako kultur agerpena 
(2831)

europarra, sozietate anonimo·—

USE europar sozietatea (4016)  

europartasuna  

USE europar mugimendua (0811)

europazaletasuna

USE europar mugimendua (0811)

European Employment Services  

USE EURES (4411)

European Torus, Next·—

USE Joint European Torus (1006)

EUROPOL  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Poliziaren Europako Bulegoa  
BT1 EB polizia-lankidetza 

BT2 barne-gaietako lankidetza 
BT3 EB gobernu arteko 

lankidetza 
BT4 Europako batasun 

politikoa 
BT5 Europar Batasuna  

EUROSTAT  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Europako Erkidegoko Estatistika 
Bulegoa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

Eurotaldea  
SN Europako herrialdeetako 

defentsa-ministroek NATOren 
barruan osatzen duten talde ez-
formala.

MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 bakea
RT NATO

Eurotunela  

USE Mantxako tunela (4806)

Eurydice
SN Europako Erkidegoko 

hezkuntzari buruzko informazio-
sarea.  

MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika

Euskadiko Autonomia Erkidegoa  

USE Euskal Autonomia Erkidegoa 
(7211)
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Euskal Autonomia Erkidegoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Euskadiko Autonomia 

Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

euskarri fisikoa, informatikako·—

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

euskarri grabatua  
MT 3226 komunikazioa
UF grabazioa  
BT1 ikus-entzunezko materiala  
NT1 audio-kasetea
NT1 bideo-diskoa
NT1 bideokasetea
NT1 diskoa
RT ikus-entzunezkoen industria  

euskarri logikoa, informatikako·—

USE software-a (3236)  

euskarri magnetikoa  
MT 3226 komunikazioa
UF kasete erabiligabea  

zinta magnetikoa  
zinta erabiligabea  
disko magnetikoa  
disketea

BT1 grabazioaren euskarria 
BT2 ikus-entzunezko materiala  

euskarri optikoa  
MT 3226 komunikazioa
UF CD-ROM

disko optikoa  
disko optiko digitala  
DVD-ROM  

BT1 grabazioaren euskarria 
BT2 ikus-entzunezko materiala  

euskarria, buru-·—

USE segurtasun-gailua (4811)

euskarria, lanpara-·—

USE material elektrikoa (6826)  

euspen-politika  

USE sostengu-politika (1606)

euspen-prezioa  
MT 2451 prezioak
UF nekazaritzako produktuetarako 

lehentasunezko prezioa  
BT1 nekazaritzako prezioa  

euspen-tarifa
SN Nazioko garraiolariei mesede 

egiten die (hura ezarri ahal 
izateko Batzordearen baimena 
behar da).  

MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  

eutanasia
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF eutanasiarako eskubidea  
BT1 nork bere burua askatasunez 

gobernatzea
BT2 norbanakoaren eskubidea  

RT bioetika  
RT bizi-testamentua  
RT suizidioa  

eutanasiarako eskubidea  

USE eutanasia (1236)

EUTELSAT
MT 7611 Europako erakundeak
UF Satelite bidezko 

Telekomunikazioen Europako 
Erakundea

BT1 Europako erakundea  

eutrofizazioa  
SN Itsasoan edo ur gezetan elikagai-

kantitatea handitzea.
Eutrofizazioaren ondorioz 
fitoplanktona gehiegi ugaritzen 
da eta uraren kalitateak txarrera 
egiten du.  

MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 uraren kutsadura 

BT2 kutsadura

exakzioa, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

Exekutiboa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
NT1 Exekutiboaren eskumenak  

NT2 administrazio-kontrola  
NT2 arautzeko ahala  
NT2 barne-politika  
NT2 eskuordetze bidezko 

legegintza  
NT2 gobernu-politika

NT3 demokratizazioa  
NT3 Elizaren eta Estatuaren 

arteko harremanak  
NT3 gobernu-programa

NT2 ministro-erantzukizuna  
NT1 gobernantza
NT1 Gobernua

NT2 gobernuaren adierazpena  
NT2 gobernuburua
NT2 ministroa
NT2 ministroen kontseilua  

exekutiboa, batzorde·—

USE batzorde betearazlea (0411)  

Exekutiboaren eskumenak  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa

BT1 Exekutiboa  
NT1 administrazio-kontrola  
NT1 arautzeko ahala  
NT1 barne-politika  
NT1 eskuordetze bidezko legegintza  
NT1 gobernu-politika

NT2 demokratizazioa  
NT2 Elizaren eta Estatuaren arteko 

harremanak  
NT2 gobernu-programa

NT1 ministro-erantzukizuna  
RT betearazteko ahalmena  
RT erabakitzeko ahalmena  
RT erakunde-eskumena  
RT lege-proiektua  

exentzioa, Erkidegoaren 
Zuzenbideko·—

USE Erkidegoaren zuzenbideko 
salbuespena (1011)  

exodoa, landa-aldeetako·—

USE landa-migrazioa (2811)  

Expansion Act, Trade·—

USE Merkataritzaren Hedapenari 
buruzko Legea (2011)  

Extremadura  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Extremadurako Autonomia 

Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Extremadurako Autonomia Erkidegoa 

USE Extremadura (7211)  

ez agertzea, eskolara·—

USE ikasleen presentzia (3216)  

ez betetzea, EE Ituna·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

ez blokeatzeko gailua, balaztak·—

USE segurtasun-gailua (4811)

ez den gehigarria, jatekoa·—

USE substantzia lagungarria (6811) 

ez den ibilgailua, erabiltzen·—

USE hondakin metalikoa (5216)  

ez den motor-erregaia, petroliotik 
ateratzen·—

USE ordezko erregaia (6606)

ez duen teknologia, kutsatzen·—

USE teknologia garbia (6411)  

ez egitea, lanik·—

USE biztanleria ez-aktiboa (4411)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 231/592

ez lerrokatzea  
SN Potentzia nagusiekin inolako 

aliantza militarrik egin nahi ez 
duten Hirugarren Munduko 
estatuen joera.  

MT 0816 nazioarteko oreka
UF blokeetatik kanpoko herrialdea  

lerrokatu gabeko herrialdea  
BT1 kanpo-politika
RT nazioarteko segurtasuna  

ez ugaritzearen kontrola  

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

Ez Ugaritzeko Tratatua, Arma 
Nuklearrak·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

ez-betetzeagatiko erreklamazioa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

ez-betetzearen aurkako errekurtsoa 
SN Erkidegoaren itun eta araudietan 

ezarritako betebeharrak betetzen 
ez dituzten estatuen aurkako 
prozedura.

MT 1221 justizia
UF estatu baten ez-betetzearen 

aurkako errekurtsoa  
arau-hausteagatiko errekurtsoa  

BT1 Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa

BT2 akzio judiziala  
RT arau-hausteagatiko EE 

prozedura
RT Batzordeari salaketa aurkeztea  

ez-betetzearen aurkako errekurtsoa, 
estatu baten·—

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

ez-betetzearen egiaztapena  

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

ez-betetzearen ziozko salaketa  

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

ez-egitearen aurkako errekurtsoa  
SN Kontseiluak eta Batzordeak 

euren eskumeneko arazoak 
ebatzi gabe uzten badituzte 
beraien aurka erabil daitekeen 
prozedura.

MT 1221 justizia
UF Erkidegoaren ez-egitearen 

aurkako errekurtsoa  
BT1 Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

ez-egitearen aurkako errekurtsoa, 
Erkidegoaren·—

USE ez-egitearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

ez-iraunkorra, kontsumo-ondasun·—

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

ez-legitimoa, ume·—

USE ume naturala (2806)  

ez-metala  

USE metaloidea (6811)  

ez-ofiziala, hezkuntza·—

USE hezkuntza ez-formala (3206)  

ez-osoa, lehiaketa·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

ez-profesionala, epaimahai·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

ez-profesionala, kirol·—

USE kirola (2826)  

ez-profesionala, kirolari·—

USE kirola (2826)  

ez-sedentarioa, merkataritza·—

USE kale-merkataritza (2036)  

ez-zilegia, akordio·—

USE entente ez-zilegia (4031)  

eza, arma nuklearren gehikuntzarik·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

eza, eskolatzerik·—

USE nahitaezko irakaskuntza 
(3211)

eza, hazkunderik·—

USE hazkunde ekonomikoa (1611)  

eza, kaudimenik·—

USE kaudimena (1211)

eza, lanbide-gaitasunik·—

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

eza, lanik·—

USE langabezia (4406)  

eza, legezkotasunik·—

USE legezkotasuna (0406)  

eza, segurtasunik·—

USE kriminalitatea (2826)  

ezabaketa, murriztapenen·—

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

ezabaketa, zaborren·—

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

ezagatiko errekurtsoa, eskumen·—

USE deuseztatzeko errekurtsoa 
(1221)

ezaguera teknikoak  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF ezagutza tekniko espezializatuak 

ezagutza teknologikoak  
know-how-a

BT1 teknologia
RT independentzia teknologikoa  
RT industria-lankidetza  

ezagueren birziklapena  

USE lanbide-eguneratzea (4406)  

ezagueren ebaluazioa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF ezagueren kontrola  

etengabeko ebaluazioa  
BT1 eskola-lana

ezagueren kontrola  

USE ezagueren ebaluazioa (3216)  

ezagutza diplomatikoa  

USE harreman diplomatikoak 
(0806)

ezagutza tekniko espezializatuak  

USE ezaguera teknikoak (6411)  

ezagutza teknologikoak  

USE ezaguera teknikoak (6411)  

ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
SN Jakintza eta berrikuntza 

teknologikoetan oinarritutako 
ekonomia, ezagutza-sarea 
sortzea ahalbidetzen duena.  

MT 1621 egitura ekonomikoa
UF ziberekonomia  

jakintzaren ekonomia  
ekonomia digitala  
ekonomia elektronikoa  
e-ekonomia

BT1 ekonomia
RT hazkunde ekonomikoa  
RT ikerketa-politika  
RT informazioaren gizartea  
RT jakintzaren kudeaketa  
RT kapital intelektuala [V4.2]  
RT ordena ekonomiko berria  

ezagutze optikoa, karaktere-·—

USE karaktere-irakurgailu optikoa 
(3221)

ezagutzea, diplomak·—

USE tituluak ezagutzea (3206)  
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ezagutzea, elkarren diplomak·—

USE tituluak ezagutzea (3206)  

ezagutzea, lanbide-heziketako 
kualifikazioak·—

USE lanbide-kualifikazioak 
ezagutzea (4406)  

ezaren printzipioa, bereizkeriarik·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

ezarpen kolektiboko sozietatea  

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

ezarpen-oinarria  

USE zerga-oinarria (2446)  

ezarpena, aurrekontuaren·—

USE aurrekontugintza (2441)  

ezarpena, Erkidegoaren 
aurrekontuaren·—

USE Erkidegoaren aurrekontuaren 
gertuera (1021)  

ezarpena, komunikazioetarako tarifa-
·—

USE komunikazioen tarifa (3226)  

ezarpena, kontingente-·—

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

ezarpena, tarifa-·—

USE prezioen finkapena (2451)  

ezarritako enpresa, atzerrian·—

USE atzerrian ezarritako agentzia 
(4006)

ezaugarria  

USE bandera (2831)  

ezaugarria, eskualde-·—

USE bandera (2831)  

ezaugarria, Europako·—

USE Europaren ikurra (0811)  

ezaugarria, nazio-·—

USE bandera (2831)  

ezaugarria, toki-·—

USE bandera (2831)  

ezbehar baten biktimentzako laguntza 

USE ezbeharrak jotakoentzako 
laguntza (0811)  

ezbeharra  
MT 2431 aseguruak
BT1 aseguru-poliza

BT2 asegurua

ezbeharrak jotako aldea  

USE hondamendi-eremua (5216)

ezbeharrak jotako eskualdea  

USE hondamendi-eremua (5216)

ezbeharrak jotakoentzako laguntza 
MT 0811 lankidetza-politika
UF hondamendien biktimentzako 

laguntza
ezbehar baten biktimentzako 
laguntza

BT1 laguntza humanitarioa  
RT gizakiak eragindako 

hondamendia
RT herri-babesa  
RT hondamendi naturala
RT lehen sorospenak  

ezespena, legearen·—

USE legearen onespena (0426)  

ezgaikuntza  

USE eskubideak kentzea (1216)  

ezgaitasun juridikoa  

USE gaitasun juridikoa (1211)

ezindu fisikoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF itsua

minusbaliatu fisikoa  
mugikortasun murriztuko 
pertsona
gor-mutua

BT1 ezindua 
BT2 gizarte-politika  

ezindu psikikoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF buru-alienatua  

eroa
buru-gaixoa
minusbaliatu psikikoa  

BT1 ezindua 
BT2 gizarte-politika  

RT buru-gaixotasuna

ezindua  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF minusbaliatua  
BT1 gizarte-politika  
NT1 ezindu fisikoa  
NT1 ezindu psikikoa  
NT1 ezinduen autonomia  
NT1 ezinduen gizarteratzea  
NT1 ezinduentzako baliabideak  
RT birlaneratzea  
RT elbarritasunagatiko bereizkeria  
RT ezinduentzako laguntza  
RT familia-elkartasuna  
RT hezkuntza berezia
RT lan-istripua  
RT langile minusbaliatua  
RT osasun-txartela  
RT tratu-berdintasuna  

RT zainketengatiko esleipena [V4.2] 

ezinduen autonomia  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 ezindua 

BT2 gizarte-politika  

ezinduen gizarteratzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 ezindua 

BT2 gizarte-politika  
RT langile minusbaliatua  

ezinduentzako aparatua  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

ezinduentzako baliabideak  
SN Ezintasunei aurrea hartzeko edo 

haiek konpentsatu eta 
gainditzeko produktu, tresna, 
ekipo eta sistema tekniko 
guztiak termino honekin 
izendatuko dira, eta bai ezinduak 
eta zaharrak eguneroko bizitzan 
euren kabuz moldatu ahal izan 
daitezen egiten diren 
egokitzapenak ere.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF arkitektura-moldaketa  

ezinduentzako aparatua  
minusbaliatuentzako komunak  
braille-a  
ezinduentzako erraztasunak  
ezinduentzako instalazio eta 
zerbitzuak  
minusbaliatuentzako instalazio 
eta zerbitzuak  
keinu-hizkuntza
liburu soinuduna  
minusbaliatuentzako baliabideak 
itsuentzako gailua duen zebra-
pasagunea
minusbaliatuentzako arrapala  
ezinduentzako garraio-zerbitzua 
arkitektura-oztopoak kentzea  
traba arkitektonikoak kentzea  
minusbaliatuentzako telefonoa  
telezaintza  
ezinduentzako ibilgailua  

BT1 ezindua 
BT2 gizarte-politika  

RT adinekoak  

ezinduentzako erraztasunak  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

ezinduentzako garraio-zerbitzua  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

ezinduentzako ibilgailua  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)
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ezinduentzako ikastetxea, haur·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

ezinduentzako instalazio eta 
zerbitzuak  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

ezinduentzako laguntza  
MT 2836 gizarte-babesa
UF minusbaliatuentzako arreta  

urrituentzako laguntza  
minusbaliatuentzako laguntza  

BT1 gizarte-laguntza  
RT ezindua  

ezintasun-asegurua  
MT 2836 gizarte-babesa
UF elbarritasun-pentsioa  

lanerako ezintasunagatiko 
prestazioa
elbarritasunagatiko prestazioa  
elbarritasun-sorospena  

BT1 gizarte-prestazioa 
BT2 gizarte-segurantza  

RT lanerako ezintasuna  

ezintasunagatiko prestazioa, 
lanerako·—

USE ezintasun-asegurua (2836)  

ezker erradikala  

USE ezker muturra (0411)  

ezker muturra  
MT 0411 alderdi politikoa
UF ezker erradikala  

ultraezkerra  
BT1 joera politikoa
RT ezkertiartasuna  
RT muturreko alderdia  

ezker politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF ezkerra  
BT1 joera politikoa

ezkerra

USE ezker politikoa (0411)  

ezkerreko erradikalismoa  

USE ezkertiartasuna (0406)

ezkerreko estremismoa  

USE ezkertiartasuna (0406)

ezkertiartasuna  
MT 0406 esparru politikoa
UF ezkerreko estremismoa  

ezkerreko erradikalismoa  
ultraezkertiartasuna  

BT1 ideologia politikoa  
RT ezker muturra  

ezkonahaidetasuna  

USE ezkontza-ahaidetasuna (2806) 

ezkondu gabeko bikotea, legez·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

ezkongabea  
MT 2806 familia
UF ezkongabetasuna  

ezkongea
BT1 familia-egoera  
RT bakarrik dagoen pertsona  

ezkongabea, aita·—

USE guraso ezkongabea (2806)  

ezkongabea, ama·—

USE guraso ezkongabea (2806)  

ezkongabetasuna  

USE ezkongabea (2806)

ezkongea

USE ezkongabea (2806)

ezkonlaguna  

USE pertsona ezkondua (2806)  

ezkontide laguntzailea  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lanbide-kategoria  

ezkontidea  

USE pertsona ezkondua (2806)  

ezkontideak banantzea  

USE epai bidezko banantzea (2806) 

ezkontidearen aurkako indarkeria  

USE etxeko indarkeria (2826)

ezkontza  
MT 2806 familia
UF adulterioa
BT1 familia-zuzenbidea  
RT ezkontza mistoa  
RT ezkontza-tasa
RT nazionalitatea  
RT pertsona ezkondua  

ezkontza mistoa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF atzerritar batekin ezkontzea  
BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  
NT1 itxurazko ezkontza
RT ezkontza

ezkontza zuria  

USE itxurazko ezkontza (1231)  

ezkontza, iruzurrezko·—

USE itxurazko ezkontza (1231)  

ezkontza-ahaidetasuna  
MT 2806 familia
UF ezkonahaidetasuna  

zehar-ahaidetasuna  
BT1 familia  

ezkontza-araubidea  

USE ezkontza-zuzenbidea (2806)  

ezkontza-egoera  

USE familia-egoera (2806)  

ezkontza-kontratua  

USE ezkontza-zuzenbidea (2806)  

ezkontza-tasa  
SN Biztanleria bateko ezkontzen 

kopurua.
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 demografia
RT ezkontza

ezkontza-zuzenbidea  
MT 2806 familia
UF ezkontzako itunak  

ezkontza-kontratua  
ezkontza-araubidea  

BT1 familia-zuzenbidea  
RT familia-egoera  

ezkontzako itunak  

USE ezkontza-zuzenbidea (2806)  

ezkontzaz kanpoko lotura  
MT 2806 familia
UF izatezko familia  

izatezko bikotea  
legez ezkondu gabeko bikotea  
erakundetu gabeko bikotea  
adostasunezko lotura  

BT1 familia-egoera  

ezkontzaz kanpoko seme-alabatasuna 

USE seme-alabatasuna (2806)

ezkontzazko seme-alabatasuna  

USE seme-alabatasuna (2806)

ezkontzea, atzerritar batekin·—

USE ezkontza mistoa (1231)  

ezkutuko akatsa  

USE produktu akastuna (2026)  

ezkutuko akatsengatiko erantzukizuna 

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

ezkutuko ekonomia  
SN Isilpeko lanean edo legez 

kanpoko jardueretan oinarrituta 
dagoen ekonomiaren zatia, 
nazio-estatistiketan ageri ez 
dena.

MT 1621 egitura ekonomikoa
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UF ekonomia informala  
ekonomia irregularra  
ekonomia ostendua  
ekonomia beltza

BT1 ekonomia
RT lan klandestinoa  
RT legez kontrako trafikoa  
RT trukaketa

ezkutuko langabezia  
SN Besteen aldean gutxiago 

garatuta dauden edo burokrazia 
handia duten herrialdeetan 
ohikoa den egoera bat 
adierazteko erabiltzen da. Oso 
produktibitate txikiko langile 
asko daude, antolamendu edo 
teknologia maila altuagoa 
izango balitz langabeziara 
pasatuko liratekeenak.  

MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  

ezkutuko migrazioa  

USE legez kanpoko migrazioa 
(2811)

eztabaida, nazioarteko·—

USE nazioarteko auzia (0816)  

eztabaida-lekua  

USE eztabaidagunea (3226)  

eztabaidagunea  
MT 3226 komunikazioa
UF eztabaida-lekua  
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

Eztabaidak Ebazteko Organoa  
SN Desadostasunak ebazteko 

MMAk daukan sistema. Arauak 
urratu direla uste izanez gero, 
edozein gobernuk sistema 
horretara jo dezake.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 Munduko Merkataritza 

Antolakundea
BT2 nazioarteko merkataritza  

RT merkataritzako liskarra  
RT merkataritzako tartekaritza  

eztabaiden publizitatea, 
Parlamentuko·—

USE bilkuren publizitatea (1006)  

eztainua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

eztanda demografikoa  

USE biztanleriaren hazkundea 
(2816)

eztia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 animalia-jatorriko produktua  
RT erlezaintza  

faboretuenaren klausula, nazio·—

USE nazio faboratuena (2021)  

fabrika  

USE industria-eraikina (6806)

fabrika, altzairu-·—

USE industria siderurgikoa (6816)

fabrika, galleta-·—

USE galletagintza (6031)  

fabrika, paper-·—

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

fabrika-itxiera  

USE jardueraren amaiera (4006)  

fabrika-obra  
MT 4806 garraio-politika
UF akueduktua  

dikea
esklusa
kaia
ingeniaritza zibileko obra  
presa  
zubia
zubibidea  

BT1 garraio-azpiegitura 
BT2 garraio-politika  

NT1 tunela
RT ingeniaritza zibila  

fabrikako marka  

USE marka (6416)

fabrikarako gasa, koke-·—

USE gasa (6606)

fabrikaren kokalekua  

USE industriaren kokapena (6806) 

fabrikatzailearen erantzukizuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF produktuarengatik erantzun 

beharra
produktuaren ziozko 
erantzukizuna  
ezkutuko akatsengatiko 
erantzukizuna  
merkataritza-bermea  

BT1 erantzukizuna 
BT2 zuzenbide zibila  

RT araua  
RT kontsumitzaileen babesa
RT produktu akastuna  
RT produktuaren kalitatea  
RT produktuaren segurtasuna  

fabrikazio industriala  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
NT1 automatizazioa  
NT1 ekoizpenaren kontrola  
NT1 industri produktuen kalitatearen 

kontrola
NT1 industria-espioitza  
NT1 industria-sekretua  
NT1 mekanizazioa  
NT1 produktuaren diseinua  

NT2 entsegua
NT2 prototipoa

NT1 robotizazioa  
NT2 industria-robota  

RT faltsifikatzea  
RT produktuaren kalitatea  
RT produktuaren segurtasuna  

factoring-a  

USE fakturazioa (4026)  

faksimilea  

USE telefaxa (3226)  

faktoria siderurgikoa  

USE industria siderurgikoa (6816)

faktoria, azukre-·—

USE azukrearen industria (6031)  

faktura  

USE fakturazioa (4026)  

faktura faltsifikatzea  

USE delitu ekonomikoa (1216)

faktura faltsua  

USE delitu ekonomikoa (1216)

fakturazioa  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF fakturen deskontua  

factoring-a  
faktura
kobrantzen kudeaketa  

BT1 kontabilitate-kudeaketa  

fakturen deskontua  

USE fakturazioa (4026)  

Falkland uharteak  

USE Malvinak (7216)  

falta

USE arau-haustea (1216)

faltsifikatzea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 industria-jabetza

BT2 jabetza intelektuala  
RT fabrikazio industriala  
RT iruzurra
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RT legez kontrako trafikoa  
RT merkataritza-zuzenbidea
RT pirateria informatikoa

faltsifikatzea, faktura·—

USE delitu ekonomikoa (1216)

faltsua, diru·—

USE delitu ekonomikoa (1216)

faltsua, faktura·—

USE delitu ekonomikoa (1216)

faltsua, lehia·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

familia  
MT 2806 familia
UF familia nuklearra  

familia-ingurunea  
NT1 ahaidetasuna  

NT2 adopziozko umea  
NT2 ume abandonatua  
NT2 ume bakarra  
NT2 ume naturala
NT2 umezurtza  

NT1 belaunaldi arteko gatazka  
NT1 ezkontza-ahaidetasuna  
NT1 familia berrosatua  
NT1 familia ugaritsua  
NT1 familia-elkartasuna  
NT1 familia-politika  

NT2 familiaren babesa  
NT1 familia-zama  
NT1 familiaburua  
NT1 familiaren euslea  
NT1 guraso bakarreko familia  
RT etxea  

familia bakarreko etxea  

USE familia bakarreko etxebizitza 
(2846)

familia bakarreko etxebizitza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF familia bakarreko etxea  

txaleta  
BT1 etxebizitza  

familia batzea  

USE familia-migrazioa (2811)  

familia berriro elkartzea  

USE familia-migrazioa (2811)  

familia berrosatua  
SN Gurasoek lehengo 

bikotekideekin izandako seme-
alabak barruan dituen familia.  

MT 2806 familia
BT1 familia  

familia gurasobakarra  

USE guraso bakarreko familia 
(2806)

familia nuklearra  

USE familia (2806)  

familia ugaritsua  
MT 2806 familia
BT1 familia  
RT etxez etxeko laguntza  
RT jaiotza-politika  

familia, adopziozko·—

USE adopzioa (2806)  

familia, izatezko·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

familia-aurrekontua  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta
RT familia-kontsumoa  
RT kontsumo-gastua

familia-egoera  
MT 2806 familia
UF ezkontza-egoera  
NT1 ezkongabea  
NT1 ezkontzaz kanpoko lotura  
NT1 guraso ezkongabea  
NT1 pertsona alarguna  
NT1 pertsona banandua  
NT1 pertsona dibortziatua  
NT1 pertsona ezkondua  
NT1 poligamia  
RT egoera zibila
RT ezkontza-zuzenbidea  

familia-elkartasuna  
MT 2806 familia
BT1 familia  
RT adinekoak  
RT ezindua  

familia-enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa  
RT adingabeen lana  
RT eskulangintzako ekoizpena  
RT familiako laneskua  
RT merkataritza lokabea  
RT nekazaritzako familia-ustiategia 

familia-errenta
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta
RT familia-kontsumoa  

familia-informatika  

USE etxeko informatika (3236)  

familia-ingurunea  

USE familia (2806)  

familia-kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
UF etxeetako kontsumoa  

BT1 kontsumoa
RT familia-aurrekontua  
RT familia-errenta  

familia-migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF familia berriro elkartzea  

familia batzea  
BT1 migrazioa
NT1 migratzaileen umea  
RT atzerritarrei buruzko zuzenbidea 

familia-plangintza  
MT 2806 familia
UF familia-plangintzako programa  
NT1 jaiotza-kontrola  

NT2 abortua
NT3 abortu terapeutikoa  
NT3 legez aurkako abortua  

NT2 antzutzea  
NT2 kontrazepzioa  

RT politika demografikoa  
RT ugalketa-osasuna  

familia-plangintzako programa  

USE familia-plangintza (2806)  

familia-plusa  

USE familia-prestazioa (2836)  

familia-politika  
MT 2806 familia
UF familiari laguntzeko politika  
BT1 familia  
NT1 familiaren babesa  
RT amatasunagatiko prestazioa  
RT familia-prestazioa  
RT gizarte-baimena  
RT gurasotasun-saria [V4.2]  
RT jaiotza-politika  

familia-prestazioa  
MT 2836 gizarte-babesa
UF guraso bakarreko familientzako 

laguntza
etxebizitzarako laguntza  
familia-plusa  
seme-alabengatiko familia-
puntuak
familia-sorospena  
seme-alabengatiko familia-
sorospena  

BT1 gizarte-prestazioa 
BT2 gizarte-segurantza  

RT familia-politika  

familia-puntuak, seme-
alabengatiko·—

USE familia-prestazioa (2836)  

familia-sorospena  

USE familia-prestazioa (2836)  
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familia-sorospena, seme-
alabengatiko·—

USE familia-prestazioa (2836)  

familia-unitatea  

USE etxea (2816)  

familia-zama  
MT 2806 familia
UF ardurapeko seme-alabak  

ardurapeko ahaidea  
ardurapeko pertsona  

BT1 familia  
RT mantenu-betebeharra
RT zaintza-eskubidea  

familia-zuzenbidea  
MT 2806 familia
NT1 adopzio-eskubidea  
NT1 adopzioa  

NT2 nazioarteko adopzioa  
NT1 batasun zibila  
NT1 bisita-eskubidea  
NT1 deitura  
NT1 dibortzioa  
NT1 emantzipazioa  
NT1 epai bidezko banantzea  
NT1 ezkontza
NT1 ezkontza-zuzenbidea  
NT1 guraso-ahala  
NT1 gurasoen erantzukizuna  
NT1 mantenu-betebeharra
NT1 seme-alabatasuna  
NT1 tutoretza  
NT1 zaintza-eskubidea  
RT nazioarteko zuzenbide pribatua  
RT zuzenbide pribatua  

familiaburua  
MT 2806 familia
UF familiako burua  
BT1 familia  
RT etxea  

familiako burua  

USE familiaburua (2806)  

familiako laneskua  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT adingabeen lana  
RT etxeko ekonomia  
RT familia-enpresa  
RT nekazaritzako familia-ustiategia 
RT ordainik gabeko lana  

familiaren babesa  
MT 2806 familia
BT1 familia-politika 

BT2 familia  
RT ama-haurren babesa  

familiaren euslea  
MT 2806 familia

BT1 familia  

familiari laguntzeko politika  

USE familia-politika (2806)  

familientzako laguntza, guraso 
bakarreko·—

USE familia-prestazioa (2836)  

fanatismoa  

USE estremismoa (2826)  

FAO  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuen Elikadura eta 

Nekazaritza Erakundea  
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

fardo-makina  

USE uzta-makina (5626)  

farmakologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biologia-zientziak  
RT botika  
RT farmazia-arloko legeria  
RT farmaziako produktua  

farmazia  

USE botika (2841)

farmazia-arauak  

USE farmazia-arloko legeria (2841) 

farmazia-arloko legeria  
MT 2841 osasuna
UF farmazia-arauak  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
NT1 botika-zaintza  
NT1 farmaziako nomenklatura  
RT farmakologia
RT farmazia-industria  
RT farmaziako produktua  

farmazia-bulegoa  

USE botika (2841)

farmazia-ekoizpena  

USE farmazia-industria (2841)  

farmazia-gastuak  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-gastuak

BT2 osasun-politika  
RT farmaziako produktua  

farmazia-industria  
MT 2841 osasuna
UF farmazia-ekoizpena  
NT1 albaitaritzako produktua  

NT2 albaitaritzako sendagaia  
NT1 farmaziako produktua  

NT2 bitamina

NT2 hormona
NT2 produktu homeopatikoa  
NT2 sendagaia

NT3 antibiotikoa  
NT3 salmenta askeko sendagaia 
NT3 sendagai generikoa  

NT2 substantzia psikotropikoa  
NT3 estimulatzailea  
NT3 lasaigarria  
NT3 sorgorgarria

NT2 txertoa  
RT bioindustria
RT farmazia-arloko legeria  
RT industria kimikoa  

farmaziako espezifikoa  

USE farmaziako produktua (2841) 

farmaziako nomenklatura  
MT 2841 osasuna
UF sendagaien sailkapena  
BT1 farmazia-arloko legeria 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

farmaziako prestakina  

USE farmaziako produktua (2841) 

farmaziako produktua  
MT 2841 osasuna
UF desinfektatzailea

farmaziako espezifikoa  
farmaziako prestakina  

BT1 farmazia-industria  
NT1 bitamina
NT1 hormona
NT1 produktu homeopatikoa  
NT1 sendagaia

NT2 antibiotikoa  
NT2 salmenta askeko sendagaia  
NT2 sendagai generikoa  

NT1 substantzia psikotropikoa  
NT2 estimulatzailea  
NT2 lasaigarria  
NT2 sorgorgarria

NT1 txertoa  
RT farmakologia
RT farmazia-arloko legeria  
RT farmazia-gastuak
RT medikuntza

farmazialaria  
MT 2841 osasuna
BT1 lanbide paramedikoa 

BT2 osasun-arloko lanbidea

Faroe uharteak  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Ipar Europa  

fatxaden zaharberrikuntza  

USE habitataren hobekuntza (2846) 
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fauna  
SN Aske edo gatibu bizi diren 

animalia basatiak izendatzeko 
erabiliko da, termino 
espezifikoak bezala.  

MT 5211 natur ingurunea
UF animalia basatia  
BT1 basa-bizitza  
NT1 hegaztia
NT1 intsektua  
NT1 narrastia
NT1 ugaztun basatia  

NT2 itsasoko ugaztuna  
NT3 balea
NT3 foka

NT2 karraskaria
NT2 larrugintzarako animalia  
NT2 martsupiala
NT2 tximinoa  

RT animalia-baliabidea  
RT faunaren babesa  
RT zoologia

fauna, itsasoko·—

USE itsasoko espeziea (5211)  

fauna-erreserba  

USE natur erreserba (5206)  

faunaren babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF hegaztien babesa  
BT1 ingurumenaren babesa  
NT1 animalien babesa  
NT1 ehizari buruzko arauak  
RT animalia-baliabidea  
RT animalia-jatorriko gaia  
RT espezie babestua  
RT fauna

faxa  

USE telefaxa (3226)  

faxismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF neofaxismoa

ultraeskuindartasuna
BT1 ideologia politikoa  
RT eskuin muturra

federala, administrazio·—

USE administrazio zentrala (0436)  

Federala, Alemania·—

USE Alemania (7206)  

Federala, Alemaniako Errepublika·—

USE Alemania (7206)  

federala, banku·—

USE banku zentrala (2411)  

Federala, Jugoslaviako Errepublika·—

USE Serbia eta Montenegro (7206) 

federala, zerga·—

USE nazio-zerga (2446)  

federalismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF estatuen federazioa  
BT1 erregimen politikoa  
RT eskualdeko parlamentua  
RT estatu federala  

federalismoa, Europako·—

USE europar mugimendua (0811)

federatu berriak, estatu·—

USE AED ohia (7211)

federazio sindikala  

USE sindikatua (4426)  

Federazioa, Errusiako·—

USE Errusia (7206)  

federazioa, estatuen·—

USE federalismoa (0406)  

federazioa, kirol-·—

USE kirol-erakundea (2826)  

Federazioa, Saint Kitts eta Nevisko·—

USE Saint Kitts eta Nevis (7216)  

federazioa, udalerrien·—

USE udalen elkartea (0436)  

fekula  

USE almidoia (6026)  

feminismoa  

USE mugimendu feminista (0431)  

fenola  

USE hidrokarburoa (6616)

ferroutage-a  

USE garraio konbinatua (4811)  

ferry-a
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF transbordadorea
BT1 itsasontzia 

BT2 itsas garraioa  

fetixismoa  

USE erlijio primitiboa (2831)  

FIAB  

USE Liburuzain Elkarteen 
Nazioarteko Federazioa (7626) 

FID

USE Nazioarteko Dokumentazio 
Federazioa (7626)  

FIDA

USE Nekazaritza Garatzeko 
Nazioarteko Funtsa (7606)  

fidantza  

USE bermea (1211)  

fideoa  

USE janari-pasta (6026)

fiduziarioa, enpresa·—

USE sozietate fiduziarioa (4011)  

fiduziarioa, konpainia·—

USE sozietate fiduziarioa (4011)  

Fiduziarioko Kontseilua, 
Administrazio·—

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

Fiji
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Fiji Uharteetako Errepublika  
BT1 Melanesia 

BT2 Ozeania  

Fiji Uharteetako Errepublika  

USE Fiji (7226)

filiala, sozietate·—

USE mendeko sozietatea (4006)  

Filipinak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak

filma, zinema-·—

USE zinema-ekoizpena (3226)  

filmen banaketa  

USE zinemaren industria (3226)  

filosofia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 gizarte-zientziak  
NT1 etika  

filosofia morala  

USE etika (3611)  

filosofia politikoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF printzipio politikoa  

teoria politikoa  
NT1 botereen banaketa  

NT2 botere betearazlea  
NT2 botere legegilea  
NT2 epai-boterea  

NT1 demokrazia
NT1 legezkotasuna
NT1 legitimitatea  
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fina, altzairu·—

USE altzairua (6816)  

fina, zeramika·—

USE zeramika teknikoa (6411)  

Finantza Kontseilua, Europar 
Batasuneko Ekonomia eta·—

USE ECOFIN (1006)

Finantza Korporazioa, Nazioarteko·—

USE Munduko Bankua (7606)  

finantza publikoak  

USE herri-ogasuna (2436)  

finantza- eta zerga-ikuskapena  

USE zerga-kontrola (2446)  

finantza-akordioa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko finantzak  
RT finantza-lankidetza  

finantza-akzioa  

USE errenta aldakorreko balorea 
(2421)

finantza-analisia  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 finantza-kudeaketa  
RT analisi ekonomikoa
RT finantza-estatistika  
RT kostuen analisia  

finantza-arauak  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF finantza-legeria  

transakzioei buruzko arauak  
BT1 kapitalen joan-etorri askea  
RT banku-zuzenbidea  
RT inbertsioei buruzko arauak  

finantza-arloko esku-hartzea  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua
RT diru-arloan esku hartzeko bidea 
RT esku hartzeko politika  
RT merkatuan esku hartzea  

finantza-aurreikuspenak  
SN Urte anitzeko aurreikuspen-

agiria. Bertan, gastu-kapitulu 
handietan sailkaturik, 
aurrekontu-ekitaldi bakoitzeko 
gastuen gehieneko mugak 
ezartzen dira.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren gastuen plangintza 

Erkidegoaren gastuen 
programazioa

BT1 EE aurrekontu-diziplina 
BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 

gertuera  
NT1 finantza-aurreikuspenen 

berrazterketa  
NT1 finantza-aurreikuspenen 

moldaketa  

finantza-aurreikuspenen 
berrazterketa  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 finantza-aurreikuspenak 

BT2 EE aurrekontu-diziplina 
BT3 Erkidegoaren 

aurrekontuaren gertuera  

finantza-aurreikuspenen moldaketa 
SN Batzordeak urtero egiten dituen 

doikuntza teknikoak eta 
betearazpen-baldintzekin
zerikusia duten moldaketak 
hartzen ditu barruan.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 finantza-aurreikuspenak 

BT2 EE aurrekontu-diziplina 
BT3 Erkidegoaren 

aurrekontuaren gertuera  

finantza-autonomia  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 aurrekontu-politika  
RT baliabide propioak  

finantza-baliabidea  

USE diru-baliakizunak (2411)

finantza-baliabidea, BEZaren 
bidezko·—

USE BEZ baliabidea (1021)  

finantza-beharrizana  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF kapital-beharrizana  
BT1 finantza-kudeaketa  

finantza-egoera  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua
RT finantza-kudeaketa  

finantza-ekarpena  

USE estatu kideen ekarpena (1021) 

finantza-entitatea  

USE finantza-erakundea (2416)  

finantza-erakundea  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF finantza-entitatea  

finantza-sistema  
NT1 bankua

NT2 aurrezki-kutxa  
NT2 banku kooperatiboa  

NT3 kreditu-kooperatiba  
NT2 banku pribatua  
NT2 banku publikoa  
NT2 garapen-bankua  

NT3 Afrikako Garapen Bankua 

NT3 Asiako Garapen Bankua  
NT3 Berreraikuntza eta 

Garapeneko Europako 
Bankua

NT3 Garapenerako Banku 
Interamerikarra  

NT3 Integrazio Ekonomikorako 
Erdialdeko Amerikako 
Bankua

NT3 Karibeko Garapen Bankua 
NT2 herri-bankua  
NT2 hipoteka-kutxa  
NT2 inbertsio-bankua  
NT2 industria-bankua  
NT2 merkataritzako bankua  
NT2 nekazaritzako bankua  

NT1 estatutu bereziko finantza-
erakundea

NT1 kreditu-erakundea  
NT1 Postaren finantza-zerbitzuak  
RT aseguru-etxea  
RT finantza-merkatua
RT finantza-politika  
RT finantzaketa-politika  
RT kapitalen mugimendua  

finantza-eraldaketa  

USE finantza-politika (2421)  

finantza-erregelamendua  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 herri-ogasuna

finantza-errentamendua  
MT 2031 merkaturatzea
UF erosteko aukera duen 

errentamendua
leasing kontratua  
leasing-a  

BT1 merkataritzako egintza  
RT merkataritzako kreditua  

finantza-estatistika  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua
RT estatistika  
RT finantza-analisia  

finantza-galera  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF galera  
BT1 ustiapenaren emaitza 

BT2 kontabilitatea
RT porrota

finantza-gastuak  

USE gastu orokorrak (4026)  

finantza-harremanak  

USE harreman ekonomikoak (0806) 

finantza-jarduera  

USE finantza-merkatua (2421)  
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finantza-konpentsazioa  
SN Estatuak herrialdeko lurralde-

erkidegoekin edo berauek 
elkarrekin zerga-sarrerak 
birbanatzeko sistema.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

BT1 herri-ogasuna

finantza-konpentsazioa, akordio 
baten·—

USE akordio baten kontraordaina 
(0806)

finantza-kontraordaina, akordio 
baten·—

USE akordio baten kontraordaina 
(0806)

finantza-kontrola  
MT 2441 aurrekontua
BT1 aurrekontuaren betearazpena  
RT kudeaketa-kontrola  

finantza-kontua  

USE kontua (4026)

finantza-kudeaketa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
NT1 balantzeen analisia  
NT1 finantza-analisia  
NT1 finantza-beharrizana  
RT enpresaren politika  
RT finantza-egoera  
RT kontabilitate-kudeaketa  

finantza-laguntza  
SN Ez nahasi "finantza-urgazpena" 

terminoarekin.  
MT 0811 lankidetza-politika
UF kapital-laguntza
BT1 laguntza-politika  
RT finantza-lankidetza  
RT garapen-bankua  
RT mikrokreditua

finantza-lanbidea  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF kanbio eta burtsako agentea  

agente bitartekaria  
BT1 finantza-merkatua

finantza-lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT finantza-akordioa  
RT finantza-laguntza
RT lankidetza monetarioa  
RT Munduko Bankua  

finantza-legeria  

USE finantza-arauak (2421)  

finantza-merkatua  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
SN Balore higigarriak, batez ere 

akzio eta obligazioak, jaulkitzen 
eta trukatzen diren lekua.  

UF finantza-jarduera  
baloreen merkatua
nazioarteko finantza-merkatua  

NT1 balore higigarria  
NT2 errenta aldakorreko balorea  
NT2 errenta finkoko balorea  

NT1 balore-burtsa  
NT2 baloreen kotizazioa  
NT2 burtsako kotizazioa

NT3 burtsa-balioa
NT1 balore-jaulkipena  
NT1 burtsako eragiketa  
NT1 eperako merkatua  
NT1 eskurako merkatua
NT1 finantza-arloko esku-hartzea  
NT1 finantza-egoera  
NT1 finantza-estatistika  
NT1 finantza-lanbidea  
NT1 finantza-transakzioa  
NT1 finantza-tresna  
RT erosteko eskaintza publikoa  
RT finantza-erakundea  
RT merkatu monetarioa  

finantza-merkatua, nazioarteko·—

USE finantza-merkatua (2421)  

finantza-obligazioa  

USE errenta finkoko balorea (2421) 

finantza-partaidetza  

USE partaidetza (4006)  

finantza-plangintza  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 aurrekontu-politika  
RT plangintza ekonomikoa  

finantza-politika  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF finantza-eraldaketa  
BT1 kapitalen joan-etorri askea  
RT finantza-erakundea  
RT politika ekonomikoa  

finantza-protokoloa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 itun baten protokoloa 

BT2 nazioarteko akordioa  
RT EE akordioa  

finantza-sistema  

USE finantza-erakundea (2416)  

finantza-sostengua, epe laburrerako·—

USE diru-sostengua (2406)  

finantza-tartekaritza  
SN Balore edo ondasunak saldu eta 

erosteko eragiketa konbinatua, 
kotizazio-tasen arteko aldeak 
direla bide mozkinak lortzea 

helburu duena.  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 banku-jarduera  

finantza-transakzioa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua
RT ordainketa
RT transakzioak arautzea  

finantza-transferentzia  

USE kapital-transferentzia (2421)  

finantza-tresna  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 finantza-merkatua
RT Erkidegoaren finantza-tresna  

finantza-tresna, kohesiorako·—

USE Kohesio Funtsa (1021)

finantza-urgazpena  
SN Erkidegoaren epe ertaineko 

finantzaketa (bi urtetik bostera 
bitartekoa), ordainketa-balantzan
arazoak izanez gero estatu 
kideek jaso dezaketena, 
kredituen bidez. Ez nahasi "diru-
sostengua" eta "finantza-
laguntza" terminoekin.  

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 sostengu-mekanismoa

BT2 Europako diru-sistema  
RT ordainketa-balantza  

finantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
NT1 epe ertainerako finantzaketa  
NT1 epe laburrerako finantzaketa  
NT1 epe luzerako finantzaketa  
NT1 finantzaketa osagarria
NT1 finantzaketa publikoa  
NT1 finantzaketa-politika  

NT2 autofinantzaketa  
NT2 enpresaren finantzaketa  

NT3 hasierako kapitala  
NT2 finantzaketa-modua  
NT2 finantzaketa-plana  

NT1 kofinantzaketa  
NT1 mikrofinantza
NT1 nazio-finantzaketa  
RT laguntzaren finantzaketa  
RT mailegua

finantzaketa osagarria  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa

finantzaketa publikoa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
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finantzaketa, alderdien legez 
aurkako·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

finantzaketa, EE aurrekontuaren·—

USE Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa (1021)  

finantzaketa, hasierako·—

USE hasierako kapitala (2426)

finantzaketa-iturria  

USE finantzaketa-modua (2426)  

finantzaketa-modua  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF finantzaketa-iturria  

finantzatzeko mekanismoa  
finantzaketa-mota  

BT1 finantzaketa-politika 
BT2 finantzaketa

RT Erkidegoaren finantzaketa-
araubidea  

finantzaketa-mota  

USE finantzaketa-modua (2426)  

finantzaketa-plana  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF finantzaketa-programa  
BT1 finantzaketa-politika 

BT2 finantzaketa
RT plangintza ekonomikoa  

finantzaketa-politika  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
NT1 autofinantzaketa  
NT1 enpresaren finantzaketa  

NT2 hasierako kapitala  
NT1 finantzaketa-modua  
NT1 finantzaketa-plana  
RT finantza-erakundea  
RT industriaren finantzaketa  

finantzaketa-programa  

USE finantzaketa-plana (2426)  

finantzaketa-tarte gordina  

USE cash-flow-a (4026)  

finantzaketarako irizpidea, 
Erkidegoaren·—

USE hautagarritasun-irizpidea 
(1021)

finantzaketaren esleipena, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

finantzaketaren gehigarritasuna  

USE gehigarritasunaren printzipioa 
(1021)

finantzaketaren maila, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

finantzaketaren partiketa, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

finantzaketaren tasa, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

finantzaketen koordinazioa  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF funtsen koordinazioa  
BT1 Erkidegoaren finantzaketa  
RT laguntza publikoa  
RT nazio-finantzaketa  

finantzatutako ehunekoa, 
Erkidegoak·—

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

finantzatzeko mekanismoa  

USE finantzaketa-modua (2426)  

findegia, azukre-·—

USE azukrearen industria (6031)  

findegia, petrolio-·—

USE petrolioaren finketa (6616)  

findu gabea, petrolio·—

USE petrolio gordina (6616)  

findua, azukre·—

USE azukre zuria (6021)  

finka, landa-·—

USE nekazaritzako ustiategia 
(5616)

finkapena, itzulketaren·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

finkapena, itzulketaren aurretiazko·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

finkapena, laguntzaren·—

USE laguntza-araubidea (0811)  

finkapena, primaren·—

USE alokairu-prima (4421)  

finkapena, tarifen·—

USE prezioen finkapena (2451)  

finkatzea, ordainarazpena·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

finken gaineko zerga, landa-·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

finkoa, kapital·—

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

finkoko jesapena, korritu·—

USE jesapena (2416)

finkorik gabeko pertsona, bizileku·—

USE etxerik gabeko pertsona (2826) 

Finland, Norra·—

USE Laponia (7211)  

Finlandia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Finlandiako eskualdeak  

Finlandia , Mendebaldeko ·—

USE Mendebaldeko Finlandia 
[V4.2] (7211)

Finlandia, Ipar·—

USE Laponia (7211)  

Finlandiako ekialdea  

USE Ekialdeko Finlandia (7211)  

Finlandiako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Aaland uharteak  
NT1 Ekialdeko Finlandia  
NT1 Hego Finlandia  
NT1 Laponia
NT1 Mendebaldeko Finlandia [V4.2] 
NT1 Oulu [V4.2]  
RT Finlandia

Finlandiako iparraldea  

USE Laponia (7211)  

fintzeko ahalmena  

USE petrolioaren finketa (6616)  

Fionia
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

fisika

USE zientzia fisikoak (3606)  

fisika nuklearra  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  
NT1 atomoa
NT1 oinarrizko partikula  
RT energia nuklearra  
RT gai erradioaktiboa  
RT industria nuklearra  
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RT teknologia nuklearra  

fisika, lurzoruaren·—

USE lurzoruaren zientzia (3606)  

fisikoa, informatikako euskarri·—

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

fisikoa, informatikako osagai·—

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

fisikoa, ingurune·—

USE inguru fisikoa (5211)

fisikoa, minusbaliatu·—

USE ezindu fisikoa (2826)  

fisio nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 teknologia nuklearra 

BT2 industria nuklearra  

fisionagarria, gai·—

USE erregai nuklearra (6621)

fisionagarria, materia·—

USE erregai nuklearra (6621)

fisioterapeuta  

USE lanbide paramedikoa (2841)

fiskal nagusia, Estatuko·—

USE fiskaltza (1226)  

fiskala

USE fiskaltza (1226)  

fiskala, adingabeen·—

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

fiskala, aitorpen·—

USE zerga-aitorpena (2446)  

fiskala, diru-bilketa·—

USE zerga-bilketa (2446)  

fiskala, frankizia·—

USE zerga-frankizia (2446)  

fiskala, hartzeko·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

fiskala, iturriko atxikipen·—

USE atxikipena (4421)

fiskala, itzurpen·—

USE zerga-itzurpena (2446)  

fiskala, karga·—

USE zerga (2446)  

fiskala, kenkari·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

fiskala, lanbide- eta arte-
jardueretarako lizentzia·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

fiskala, merkataritza- eta industria-
jardueretarako lizentzia·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

fiskala, ministerio publiko·—

USE fiskaltza (1226)  

fiskala, salbuespen·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

fiskala, sistema·—

USE zerga-sistema (2446)  

fiskala, urte·—

USE aurrekontu-ekitaldia (2441)

fiskala, zuzenbide·—

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

fiskalaren akusazioa  

USE fiskaltzaren esku-hartzea 
(1221)

fiskalaren esku-hartzea  

USE fiskaltzaren esku-hartzea 
(1221)

fiskalitate ekologikoa  

USE zerga ekologikoa (5206)  

fiskaltza  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF fiskala

Estatuko fiskal nagusia  
ministerio publiko fiskala  

BT1 magistratua 
BT2 lanbide juridikoa  

RT fiskaltzaren esku-hartzea  

fiskaltzaren esku-hartzea  
SN Ministerio publikoaren ekintza, 

zigor-jurisdikzioak arau-
haustearen egileari zigorrak edo 
segurtasun-neurriak ezar 
diezazkion lortzeko.  

MT 1221 justizia
UF fiskalaren akusazioa  

fiskalaren esku-hartzea  
BT1 akzio penala 

BT2 akzio judiziala  
RT fiskaltza  

fiskoa  

USE zerga-administrazioa (2446)  

fitofarmaziako produktua  

USE produktu fitosanitarioa (5626) 

fitosanitarioa, babes·—

USE floraren babesa (5206)

fitosanitarioak, arau·—

USE legeria fitosanitarioa (5606)  

Flandesko eskualdea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Belgikako eskualde eta 

erkidegoak  
NT1 Anberesko probintzia
NT1 Belgikar Limburg-eko 

probintzia
NT1 Ekialdeko Flandesko probintzia 
NT1 Flandestar Brabant-eko 

probintzia
NT1 Mendebaldeko Flandesko 

probintzia

Flandestar Brabant-eko probintzia 
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Flandesko eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

flaskoa

USE ontziraketa-produktua (2031) 

Flevoland  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

flora  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 basa-bizitza  
NT1 landare kaltegarria  
RT botanika  
RT floraren babesa  

flora, itsasoko·—

USE itsasoko espeziea (5211)  

flora-erreserba  

USE natur erreserba (5206)  

floraren babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF landareen babesa  

babes fitosanitarioa  
BT1 ingurumenaren babesa  
RT baso-politika  
RT basoen babesa  
RT flora

Florentziako Europar Institutua  
MT 7611 Europako erakundeak
UF Florentziako Unibertsitate 

Institutu Europarra  
BT1 Europako erakundea  
RT goi-mailako irakaskuntza  
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Florentziako Unibertsitate Institutu 
Europarra  

USE Florentziako Europar 
Institutua (7611)  

flotazioa, diruen·—

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

fluora  
MT 6811 kimika
BT1 halogenoa 

BT2 elementu kimikoa  

fluoreszentea, hodi·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

fluxua, datu-·—

USE datu-transmisioa (3226)  

fluxua, kapital-·—

USE kapitalen mugimendua (2421) 

fluxua, kutxako·—

USE cash-flow-a (4026)  

fluxua, migrazio-·—

USE migrazio-joera (2811)  

FOB ematea  

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

FOB prezioa  

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

foie gras-a  

USE haragikia (6026)  

foka  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsasoko ugaztuna 

BT2 ugaztun basatia 
BT3 fauna

BT4 basa-bizitza  

folklorea  

USE eskualdeen kultura (2831)

Foncier et d'Établissement Rural, 
Société d'Aménagement·—

USE lur-bankua (5616) 

fonetika  

USE hizkuntzalaritza (3611)  

forjako produktua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 industria metalurgikoa  

forma-oroimendun materiala  

USE aleazio oroimenduna (6411)  

formalitateen harmonizazioa, 
administrazio-·—

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

formalitateen sinplifikazioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF kontrolak gutxitzea  
BT1 aduanako formalitatea 

BT2 aduana-arauak  

formalitateen sinplifikazioa, 
administrazio-·—

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

formikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

Formosa  

USE Taiwan (7226)  

formularioa  
MT 3221 dokumentazioa
UF inprimakia  
BT1 agiria  

Foru Komunitatea, Nafarroako·—

USE Nafarroa (7211)  

foru-zuzenbidea  

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

fosfatoa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mea ez-metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  

fosforikoa, azido·—

USE azido ez-organikoa (6811)  

fosforita  

USE itsaspeko baliabide minerala 
(5211)

fosforoa  
MT 6811 kimika
BT1 elementu kimikoa  

fosforodun ongarria  

USE ongarri kimikoa (5626)  

fotoia  

USE oinarrizko partikula (3606)  

fotokimika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 kimika

BT2 zientzia fisikoak  
RT argazki-industria  

fotokonposizioa  

USE inprimaketa (3226)  

fotokopia, agirien·—

USE agiri-hornidura (3221)  

fotokopiagailua  

USE bulegoko makina (6826)

fotometria  

USE kimika analitikoa (3606)  

fotopila  
MT 6626 energia biguna
BT1 eguzki-energia 

BT2 energia biguna  

framazona  

USE sozietate sekretua (2826)  

framazoneria  

USE sozietate sekretua (2826)  

franca, lingua·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

Franche-Comté  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

franchising kontratu  

USE merkataritzako frankizia 
(2036)

franchising-a  

USE merkataritzako frankizia 
(2036)

frankeoa, posta-·—

USE posta-tarifa (3226)  

frankizia  

USE merkataritzako frankizia 
(2036)

frankizia fiskala  

USE zerga-frankizia (2446)  

frankizia, aduana-zergen·—

USE aduana-frankizia (2011)  

frankizia, aduana-zergen 
eskubideen·—

USE aduana-frankizia (2011)  

frankizia, posta-·—

USE posta-tarifa (3226)  

frankizia, tributu-·—

USE zerga-frankizia (2446)  

frankizia-araubidean onartzea  

USE aduana-frankizia (2011)  

frankizia-araubideko inportazioa  

USE aduana-frankizia (2011)  

frankizia-kontratu  

USE merkataritzako frankizia 
(2036)
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frankiziatik baztertzea  

USE aduana-frankizia (2011)  

franko-alemaniarra, brigada·—

USE Europako Armada Taldea 
(7611)

frankoa, portu·—

USE zona frankoa (2011)

frankofonia  

USE talde linguistikoa (2821)

frankofonoa, eremu·—

USE talde linguistikoa (2821)

frankofonoak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

frantsesa, itsasoz haraindiko 
departamendu·—

USE Frantziako itsasoz haraindiko 
departamenduak (7241)  

frantsesak, itsasoz haraindiko 
herrialde eta lurralde·—

USE IHHL frantsesak (7241) 

frantsesdunak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

Frantzia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Frantziako eskualdeak  

Frantziako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Akitania  
NT1 Alsazia  
NT1 Auvernia
NT1 Borgoina
NT1 Bretainia  
NT1 Centre
NT1 Champagne-Ardennes
NT1 Franche-Comté  
NT1 Ile-de-France  
NT1 Korsika
NT1 Languedoc-Rousillon  
NT1 Limousin
NT1 Lorrena
NT1 Midi-Pyrénées  
NT1 Nord-Pas-de-Calais
NT1 Normandia Beherea  
NT1 Normandia Garaia  
NT1 Pays de Loire  
NT1 Pikardia
NT1 Poitou-Charentes  
NT1 Provence-Alpes-Côte d'Azur  
NT1 Rhône-Alpeak  
RT Frantzia  

Frantziako itsasoz haraindiko 
departamenduak  

MT 7241 itsasoz haraindiko 
herrialde eta lurraldeak

UF itsasoz haraindiko departamendu 
frantsesa  

NT1 Guadalupe  
NT1 Guyana Frantsesa  
NT1 Martinika  
NT1 Reunion
RT itsasoz haraindiko 

departamendua

freatikoa, geruza·—

USE lurpeko ura (5211)  

freatikoa, ur·—

USE lurpeko ura (5211)  

Frederiksberg  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Frederiksberg (udalerria)  
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Frederiksberg (udalerria)  

USE Frederiksberg (7211)  

Frederiksborg  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

free lance-a  

USE lanbide lokabea (4411)

freskagarria  

USE edari alkoholgabea (6021)  

freskagarria, edari·—

USE edari alkoholgabea (6021)  

freskoa, janari·—

USE produktu freskoa (6026)  

freskoen ekoizpena, barazki·—

USE barazkigintza (5631)  

friorizazioa

USE ultraizozketa (6036)  

Frisia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Friuli-Venezia Giulia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

froga  
MT 1221 justizia
UF froga-zama

frogatu beharraren karga  
froga-zamaren inbertsioa  

BT1 prozedura judiziala  
RT sinadura elektronikoa  

froga-zama  

USE froga (1221)  

froga-zamaren inbertsioa  

USE froga (1221)  

frogatu beharraren karga  

USE froga (1221)  

fruitu garratzak  
MT 6006 landare-produktuak
UF zidra

zitrikoak  
klementina  
fruitu zitrikoa  
limoia  
mandarina
laranja  
arabisagarra  

BT1 fruitua

fruitu hezurduna  
MT 6006 landare-produktuak
UF abrikota  

gerezia
arana  
brinoia
mertxika
mirabela
nektarina  

BT1 fruitua

fruitu lehorra  

USE fruitu oskolduna (6006)

fruitu oskolduna  
MT 6006 landare-produktuak
UF arbendola

hurra
gaztaina  
kokoa
fruitu lehorra  
intxaurra  
pistatxoa

BT1 fruitua

fruitu pipitaduna  
MT 6006 landare-produktuak
UF pikua

sagarra
irasagarra  
madaria

BT1 fruitua

fruitu tropikala  
MT 6006 landare-produktuak
UF ahuakatea

datila  
guaiaba  
kiwia
mangoa
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papaia
anana  
banana

BT1 fruitua
RT landare tropikala  

fruitu zitrikoa  

USE fruitu garratzak (6006)  

fruitu-barazkia  
MT 6006 landare-produktuak
UF alberjinia  

kuiatxoa  
kuia
kuia horia  
meloia  
ozpinetako pepinoa  
pepinoa
piperrautsa  
piperra
tomatea  

BT1 barazkia  

fruitua  
MT 6006 landare-produktuak
UF fruta
NT1 baia-erako fruitua  
NT1 fruitu garratzak  
NT1 fruitu hezurduna  
NT1 fruitu oskolduna  
NT1 fruitu pipitaduna  
NT1 fruitu tropikala  
NT1 fruta freskoa  
NT1 mahatsa
RT barazki goiztiarra  
RT fruta-zukua  
RT frutagintza  
RT frutaz egindako produktua  

fruktosa  

USE azukrea (6021)  

fruta  

USE fruitua (6006)

fruta freskoa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 fruitua
RT produktu freskoa

fruta lehortua  

USE produktu lehortua (6026)  

fruta-arbola

USE frutagintza (5631)  

fruta-arbolen saila  

USE baratzea (5621)  

fruta-ekoizpena  

USE frutagintza (5631)  

fruta-izozkia  

USE krema izoztua (6016)  

fruta-muztioa  

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

fruta-orea

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

fruta-pattarra  

USE pattarra (6021)  

fruta-ura  

USE fruta-zukua (6021)

fruta-zuku kontzentratua  

USE fruta-zukua (6021)

fruta-zukua  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF fruta-zuku kontzentratua  

fruta-ura
BT1 edari alkoholgabea 

BT2 edaria  
RT fruitua
RT frutaz egindako produktua  

frutagintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF fruta-arbola  

fruta-ekoizpena  
BT1 landare-ekoizpena  
RT baratzea
RT fruitua

frutaz egindako produktua  
MT 6026 elikagaiak
UF konpota

marmelada  
fruta-muztioa  
mahats-muztioa  
fruta-orea

BT1 elikagai konplexua  
RT fruitua
RT fruta-zukua  

ftalikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

fuel-olio astuna  

USE fuel-olioa (6616)  

fuel-olioa  
MT 6616 petrolio-industria
UF fuela

etxeko fuel-olioa  
fuel-olio astuna  
mazut olioa  

BT1 petrolio-produktua 
BT2 petrokimika

fuel-olioa, etxeko·—

USE fuel-olioa (6616)  

fuel-oliozko zentrala  

USE zentral elektrikoa (6621)  

fuela

USE fuel-olioa (6616)  

fundamentalismoa, erlijio-·—

USE erlijio-integrismoa (2831)  

fundazioa  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
BT1 irabaziak lortzeko xederik 

gabeko sozietatea 
BT2 sozietatea  

RT dohaintza

fundazioa, alderdi baten·—

USE alderdi baten eraketa (0411)  

Fundazioa, Dublingo·—

USE Bizitzako eta Laneko 
Baldintzak Hobetzeko 
Europako Fundazioa (1006)  

fundazioa, Europako·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

fungizida  

USE pestizida (5626)  

funts erkidea  
SN Oinarrizko produkturen baten 

stock erregulatzaileei buruzko 
programaren finantzaketa 
bateratua.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
BT2 merkataritzako harremanak  

funts erkidea, inbertsio-·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

funts juridikoa  

USE oinarri juridikoa (1011)

funts-aurrerakina  

USE aldez aurreko ordainketa 
(4026)

Funtsa, Arrantza Bideratzeko 
Europako·—

USE Arrantza Bideratzeko 
Finantza Tresna (1021)  

Funtsa, Diru Lankidetzako 
Europako·—

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

Funtsa, EE Diru·—

USE Europako Diru Funtsa (2406) 
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Funtsa, EE Eskualde·—

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

Funtsa, EE Lankidetza 
Monetariorako·—

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

Funtsa, EE Nekazaritzako·—

USE Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa 
(1021)

Funtsa, Europako Kontseiluaren 
Berrezarpen·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Funtsa, Europako Kontseiluaren 
Kultur·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Funtsa, Gazteentzako Europako·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Funtsa, Haurren Laguntzarako Nazio 
Batuen·—

USE UNICEF (7606)

funtsa, higiezinetako inbertsio-·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

funtsa, mailegu-eragiketak 
bermatzeko·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

funtsa, pentsio-·—

USE pentsio osagarria (2836)

Funtsaren ekarpena, Europako 
Gizarte·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

Funtsaren ekarpena, Kohesio·—

USE Kohesio Funtsa (1021)

Funtsaren laguntza, Europako 
Gizarte·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

Funtsaren laguntza, Kohesio·—

USE Kohesio Funtsa (1021)

funtsen banaketa, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

funtsen erreforma, egitura-·—

USE egitura-funtsa (1021)

funtsen esleipena, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

funtsen konturako gastua, egitura-·—

USE egitura-gastua (1021)  

funtsen koordinazioa  

USE finantzaketen koordinazioa 
(1021)

funtsen partiketa, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

funtsezko beharrizanak  

USE oinarrizko beharrizanak 
(1611)

funtsezko ikerketa  

USE oinarrizko ikerketa (6416)  

funtsezko irakaskuntza  

USE oinarrizko hezkuntza (3211)  

funtsezko produktua  

USE oinarrizko produktua (2021)  

funtzio anitzeko nekazaritza  

USE nekazaritza iraunkorra (5606) 

funtzio publikoa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-antolaketa  
NT1 funtzionarioa  
NT1 funtzionarioen estatutua  

NT2 funtzionarioen betebeharrak  
NT2 funtzionarioen eskubideak  

NT1 langile kontratatuak  
NT1 zerbitzu publikoetako langilea  
RT greba-eskubidea  
RT lan-zuzenbidea  
RT nazioarteko funtzio publikoa  
RT sindikatu-eskubideak  

funtzio publikoaren estatutua  

USE funtzionarioen estatutua 
(0436)

funtzio-aniztasuna, nekazaritzaren·—

USE nekazaritza iraunkorra (5606) 

funtzioa, gizarte-·—

USE gizarteko rola (2826)  

funtzionamendu-aurrekontua, EE·—

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

funtzionamendu-gastua  
MT 2441 aurrekontua
UF funtzionamendu-kreditua  

administrazio-gastua
BT1 aurrekontuko gastua  

RT EE funtzionamendu-gastua  

funtzionamendu-kostua  

USE ustiapen-kostua (4026)  

funtzionamendu-kreditua  

USE funtzionamendu-gastua (2441) 

funtzionamendua, erakundeen·—

USE erakundeen jardunbidea 
(1006)

funtzionamendua, merkatuaren·—

USE merkatua (2006)  

funtzionarioa  
SN Herri-administrazioko langileei 

aplikatzen zaie. Ez nahasi 
"zerbitzu publikoetako langilea" 
terminoarekin.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF goi-funtzionarioa  
BT1 funtzio publikoa 

BT2 administrazio-antolaketa  
RT Europako funtzionarioa  
RT funtzionarioen sindikatua  

funtzionarioa, aduanako·—

USE aduanako lanbidea (2011)  

funtzionarioa, goi-·—

USE funtzionarioa (0436)  

funtzionarioen betebeharrak  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF diskrezioz jokatu beharra  

obeditu beharra  
isiltasuna gorde beharra  
moraltasunez jokatu beharra  
neutraltasunez jokatu beharra  
isiltasuna gordetzeko 
betebeharra  
funtzionarioen eginbeharrak  

BT1 funtzionarioen estatutua 
BT2 funtzio publikoa 

BT3 administrazio-antolaketa  

funtzionarioen eginbeharrak  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

funtzionarioen errekurtsoa  

USE langileen errekurtsoa (1221)  

funtzionarioen eskubideak  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 funtzionarioen estatutua 

BT2 funtzio publikoa 
BT3 administrazio-antolaketa  

funtzionarioen estatutua  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
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UF funtzio publikoaren estatutua  
BT1 funtzio publikoa 

BT2 administrazio-antolaketa  
NT1 funtzionarioen betebeharrak  
NT1 funtzionarioen eskubideak  
RT Europako funtzionarioa  
RT lanbide-kategoria  

funtzionarioen sindikatua  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF irakasle-elkartea  
BT1 gizarte-solaskidea 

BT2 lan-harremanak  
RT Europako funtzionarioa  
RT funtzionarioa  

fusiblea  

USE material elektrikoa (6826)  

fusio nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF fusio termonuklearra
BT1 teknologia nuklearra 

BT2 industria nuklearra  
RT Joint European Torus  

fusio termonuklearra  

USE fusio nuklearra (6621)

fusio-erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

Futuna uharteak, Wallis eta·—

USE Wallis eta Futuna (7226)  

Futunako lurraldea, Wallis eta·—

USE Wallis eta Futuna (7226)  

G-10  

USE Hamarren Taldea (2406)  

G-24  

USE Hogeita Lauen Taldea (2406)  

G-77  

USE 77en Taldea (1611)  

G7  

USE herrialde industrializatuenen 
taldea (7621)  

G7/G8  

USE herrialde industrializatuenen 
taldea (7621)  

G8  

USE herrialde industrializatuenen 
taldea (7621)  

G8, G7/·—

USE herrialde industrializatuenen 
taldea (7621)  

GAB

USE EE Gobernuen arteko 
Biltzarra (1011)  

gabarra  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF ala  

txalupiloa  
BT1 ibaiko ontzidia 

BT2 bide nabigagarrietako 
garraioa  

gabarrak eramateko ontzia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 ibaiko ontzidia 

BT2 bide nabigagarrietako 
garraioa  

gabarraria  

USE ibaiko garraiolaria (4821)  

gabea, garatzen ari den herrialde 
elkartu·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

gabea, gutxi garatutako herrialde 
elkartu·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

gabea, petrolio findu·—

USE petrolio gordina (6616)  

gabea, zelula bereizi·—

USE zelula ama [V4.2] (3606)  

gabeko agiria, argitaratu·—

USE literatura grisa (3221)  

gabeko arau-haustea, nahi·—

USE nahi gabeko delitua (1216)

gabeko area, aduana-zergarik·—

USE zona frankoa (2011)

gabeko bikotea, erakundetu·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

gabeko bikotea, legez ezkondu·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

gabeko denda, zergarik·—

USE zergarik gabeko salmenta 
(2031)

gabeko diputatua, inskribatu·—

USE inskribatu gabea (0421)

gabeko eguna, lanik·—

USE jaieguna (4416)  

gabeko elkartea, irabaziak lortzeko 
xederik·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

gabeko eraikuntza, baimendu·—

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

gabeko erakundea, irabaziak lortzeko 
asmorik·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

gabeko erakundea, irabazirik·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

gabeko herrialdea, lerrokatu·—

USE ez lerrokatzea (0816)  

gabeko iragarki-posta elektronikoa, 
eskatu·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

gabeko jarduera, ordaindu·—

USE ordainik gabeko lana (4406)  

gabeko kontingentea, eskubiderik·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

gabeko laguntza, lotu·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

gabeko lana, ordainsaririk·—

USE ordainik gabeko lana (4406)  

gabeko langilea, alokairu·—

USE alokairu gabeko jarduera 
(4406)

gabeko langileak, estatuturik·—

USE langile kontratatuak (0436)  

gabeko malta, txigortu·—

USE malta (zereala) (6026)  

gabeko Medikuak, Mugarik·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

gabeko mezu komertziala, eskatu·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

gabeko pertsona, bizileku finkorik·—

USE etxerik gabeko pertsona (2826) 

gabeko posta elektroniko komertziala, 
eskatu·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  
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gabeko publizitate elektronikoa , 
eskatu ·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

gabeko sendagaia, errezetarik·—

USE salmenta askeko sendagaia 
(2841)

gabeko telekomunikazioa, haririk·—

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

gabetzea, zerga-·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

gabezia, herritarren segurtasun-·—

USE segurtasun publikoa (0431)

gabezia, langile-·—

USE lanesku-eskasia (4411)  

Gabon  
MT 7221 Afrika
BT1 Erdialdeko Afrika  

gai arriskutsuak garraiatzeko 
erregelamendua, Rhin ibaitik·—

USE ADN akordioa 
(4821)

gai bituminosoa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF eskisto bituminosoa

arbel bituminosoa  
BT1 meatzaritzako produktua  

gai elektromekanikoa  

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

gai erradioaktiboa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF aktinioa  

deuterioa  
litioa  
gai nuklearrak  
radioa
substantzia erradioaktiboa  
torioa
tritioa  

BT1 energia nuklearra  
NT1 plutonioa
NT1 uranioa
RT efluente erradioaktiboa  
RT erradioaktibitatea  
RT fisika nuklearra  

gai fisionagarria  

USE erregai nuklearra (6621)

gai gordea  

USE estatu-sekretua (3231)

gai koloreztatzailea

USE janarien koloragarria (6036)  

gai nuklearra  

USE erregai nuklearra (6621)

gai nuklearrak  

USE gai erradioaktiboa (6621)

gai plastikoa  
MT 6811 kimika
UF polibinil kloruroa  

poliuretano-aparra  
plastikoa
poliesterra  
polietilenoa  
polipropilenoa
poliuretanoa
PVC

BT1 gai plastikoen industria 
BT2 oinarrizko industria kimikoa 

BT3 industria kimikoa  
NT1 polimeroa
RT petrolioa  

gai plastikoen ekoizpena  

USE gai plastikoen industria (6811) 

gai plastikoen industria  
MT 6811 kimika
UF gai plastikoen ekoizpena  
BT1 oinarrizko industria kimikoa 

BT2 industria kimikoa  
NT1 gai plastikoa  

NT2 polimeroa
RT ontziraketa-produktua  

gai sailkatua  

USE estatu-sekretua (3231)

gaia, ehungintzako·—

USE ehungintzako produktua 
(6841)

gaia, enbalatzeko·—

USE ontziraketa-produktua (2031) 

gaia, erabilera pribatuko·—

USE ondasun pertsonala (2026)

gaia, etxeko·—

USE etxeko tresna (6846)  

gaia, idazmahaiko·—

USE bulegoko materiala (6846)  

gaia, kautxuzko·—

USE kautxuaren industria (6811)

gaia, kinkila-·—

USE burdingintza (6816)  

gaia, koipe-·—

USE koipekia (6016)

gaia, landareen koipe-·—

USE landare-koipea (6016)  

gaia, luxu-·—

USE luxu-gaien industria (6846)  

gaia, merkataritzako·—

USE kreditu-titulua (2411)

gaia, ongarritzeko·—

USE ongarria (5626)  

gaia, paketatzeko·—

USE ontziraketa-produktua (2031) 

gaia, sarrailagintzako·—

USE burdingintza (6816)  

gaia, zeramikazko·—

USE zeramika (6846)  

gaiak, nazioarteko·—

USE nazioarteko politika (0806)  

gaiaren izenburua  

USE sailkapena (3221)

gaiaren ziozko eskumena  

USE ratione materiae eskumena 
(1226)

gaietako lankidetza, barruko·—

USE barne-gaietako lankidetza 
(1016)

gaikako bilketa  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

gaikuntza teknikoa  

USE irakaskuntza teknikoa (3211)  

gaikuntza, lanbide-·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

gaikuntza, nekazaritzarako·—

USE nekazaritzako irakaskuntza 
(3211)

gaikuntza-legea  

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

gailu magnetikoa  

USE material elektromagnetikoa 
(6826)

gailua duen zebra-pasagunea, 
itsuentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

gailua, balaztak ez blokeatzeko·—

USE segurtasun-gailua (4811)
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gailurreko bilera  
MT 0806 nazioarteko politika
UF estatuburuen konferentzia  

gailurreko konferentzia  
goi-bilera

BT1 nazioarteko bilera 
BT2 nazioarteko politika  

RT estatuburua  
RT Europako lankidetza  
RT Kontseilu Europarra  

gailurreko konferentzia  

USE gailurreko bilera (0806)

gainbalio-zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF lurren balioaren gehikuntzaren 

gaineko zerga  
gainbalioaren gaineko zerga  

BT1 errentaren gaineko zerga  

gainbalioaren gaineko zerga  

USE gainbalio-zerga (2446)  

gainbegiralea  
MT 4411 lan-merkatua
UF langileburua

kontramaisua
taldeburua  
lantegiko burua  
lantegiko maisua

BT1 gizarte- eta lanbide-kategoria

Gainbegiralea , Datuen Babeserako 
Europako ·—

USE Datuen Babeserako Europako 
Gainbegiralea [V4.2] (1006)  

gainbegiratzea, sendagaiak·—

USE botika-zaintza (2841)  

gainbeherako industria-eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 industria-eskualdea 

BT2 eskualde ekonomikoa  

gaindiko integrazioa, mugaz·—

USE mugaz gaindiko lankidetza 
(0811)

gaindiko trafikoa, hondakinen 
mugaz·—

USE hondakinen esportazioa 
(5216)

gaindiko trafikoa, hondarren mugaz·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

gainean biltegiratzea, lur·—

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

gaineko eragina, ingurumenaren·—

USE ingurumen-eragina (5206)

gaineko informaziorako eta 
behaketarako Europako sarea, 
ingurumenaren·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

gaineko karga berezia, esportazioen·—

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

gaineko karga berezia, inportazioen·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

gaineko karga, kontsumoaren·—

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

gaineko kontribuzioa, hiri-lurren·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

gaineko kontribuzioa, landa-lurren eta 
abereen·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

gaineko plataforma, ur·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

gaineko zerga berariazkoa, 
kontsumoaren·—

USE zerga berezia (2446)  

gaineko zerga berezia, inportazioen·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

gaineko zerga, balio erantsiaren·—

USE BEZ (2446)  

gaineko zerga, CO2-aren·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

gaineko zerga, egintza juridiko 
dokumentatuen·—

USE erregistro-eskubideak 
(2446)

gaineko zerga, energia-
kontsumoaren·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

gaineko zerga, enpresa-trafikoaren·—

USE BEZ (2446)  

gaineko zerga, esportazioaren·—

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

gaineko zerga, gainbalioaren·—

USE gainbalio-zerga (2446)  

gaineko zerga, gasolinaren·—

USE motor-erregaien gaineko zerga 
(2446)

gaineko zerga, gastuaren·—

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

gaineko zerga, higiezinen·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

gaineko zerga, ibilgailu 
motordunen·—

USE zirkulazio-zerga (2446)  

gaineko zerga, ibilgailuen 
zirkulazioaren·—

USE zirkulazio-zerga (2446)  

gaineko zerga, irabazien·—

USE mozkinen gaineko zerga 
(2446)

gaineko zerga, isurketen·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

gaineko zerga, jarauntsi, legatu eta 
dohaintzen·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

gaineko zerga, jarauntsien·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

gaineko zerga, jarauntsizko 
oinordetzen·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

gaineko zerga, kontsumo berezien·—

USE zerga berezia (2446)  

gaineko zerga, kutsaduraren·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

gaineko zerga, landa-finken·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

gaineko zerga, lurren·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

gaineko zerga, lurren balioaren 
gehikuntzaren·—

USE gainbalio-zerga (2446)  

gaineko zerga, lurren jabetzaren·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

gaineko zerga, negozio-kopuruaren·—

USE BEZ (2446)  

gaineko zerga, norberaren lanaren 
etekinen·—

USE alokairuen gaineko zerga 
(2446)
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gaineko zerga, oinordetza eta 
dohaintzen·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

gaineko zerga, oinordetzen·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

gaineko zerga, petrolioaren, 
deribatuen eta antzekoen·—

USE motor-erregaien gaineko 
zerga (2446)  

gaineko zerga, produktu 
kutsagarrien·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

gaineko zerga, produktuaren·—

USE zerga erreala (2446)  

gaineko zerga, sozietateen 
errentaren·—

USE sozietateen gaineko zerga 
(2446)

gaineko zuzenbide erregistrala, 
higiezinen·—

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

gaineko zuzenbidea, higiezinen·—

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

gaineko zuzenbidea, higigarrien·—

USE ondasun higigarrien jabetza 
(1211)

gainerreserba  

USE erreserba (4811)  

gaingabetu eta eraldatua, esne·—

USE esne gaingabetua (6016)

gaingabetu likidoa, esne·—

USE esne gaingabetua (6016)

gainpopulazioa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF presio demografikoa  
BT1 biztanleriaren dinamika  
RT biztanleriaren dentsitatea  

gainprezioa  
MT 2451 prezioak
UF prezioaren errekargua  
BT1 prezioak  

gainsoldata  

USE alokairu-prima (4421)  

gaitasun anitzeko langilea  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua

gaitasun juridikoa  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF ezgaitasun juridikoa  
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  
NT1 adin-nagusitasun zibila  
NT1 adingabetasun zibila  
NT1 gozamenerako gaitasuna  
NT1 jarduteko gaitasuna
NT1 kontratatzeko gaitasuna  
RT enpresa  
RT zuzenbide pribatua  

gaitasun profesionala  

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

gaitasuna emateko legea  

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

gaitasuna, boto emateko·—

USE boto-eskubidea (1236)

gaitasuna, lanbide-·—

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

gaitasungabetzea  

USE eskubideak kentzea (1216)  

gaitasunik eza, lanbide-·—

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

gaitza

USE kaltea (1211)  

gaitza, arnasbideetako·—

USE arnasbideetako gaixotasuna 
(2841)

gaitza, landareen·—

USE landare-gaitza (5631)  

gaitza, larruazaleko·—

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

gaitza, odoleko·—

USE odoleko gaixotasuna (2841)  

gaitza, zuhaitzen·—

USE landare-gaitza (5631)  

gaixo terminala  

USE heriotza (2826)  

gaixoa, buru-·—

USE ezindu psikikoa (2826)  

gaixoen duintasuna  

USE gaixoen eskubideak (2841)

gaixoen eskubideak  
MT 2841 osasuna
UF hilzorikoen eskubideak  

pazienteen eskubideak  
erien eskubideak  
gaixoen duintasuna  

BT1 medikuntza-zuzenbidea 
BT2 osasun-sistemaren antolaketa 

BT3 osasun-politika  
NT1 akats medikoa  
NT1 bizi-testamentua  
RT lanbide-sekretua  
RT norbanakoaren eskubidea  

gaixoen garraioa  
MT 2841 osasuna
UF anbulantzia  

zaurituen garraioa  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  

gaixotasun bakterianoa  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

gaixotasun birikoa  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

gaixotasun endemikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasuna
RT intsektuen aurkako borroka  

gaixotasun endokrinoa  
MT 2841 osasuna
UF nahaste hormonala
BT1 gaixotasuna
NT1 diabetesa  

gaixotasun infekziosoa  
SN Gaitzak jotako organoa edota 

gaixotasunaren izaera tropikal 
edo endemikoa adierazten duten 
terminoekin batera erabiliko da 
hala behar denean.  

MT 2841 osasuna
UF kolera

gaixotasun bakterianoa
gaixotasun kutsakorra
gaixotasun parasitarioa  
gaixotasun transmitigarria  
gaixotasun birikoa  
sukar horia
legenarra  
malaria  
paludismoa
tripanosomiasia  
tuberkulosia

BT1 gaixotasuna
NT1 sexu-transmisiozko gaixotasuna 

NT2 hiesa  

gaixotasun kardiobaskularra  
MT 2841 osasuna
UF bihotzeko gaixotasuna
BT1 gaixotasuna

gaixotasun kronikoa  
MT 2841 osasuna
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BT1 gaixotasuna

gaixotasun kutsakorra  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

gaixotasun parasitarioa  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

gaixotasun psikikoa  

USE buru-gaixotasuna (2841)

gaixotasun transmitigarria  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

gaixotasun tropikala  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasuna
RT intsektuen aurkako borroka  

gaixotasun-arriskua  

USE osasunerako arriskua (2841)

gaixotasun-asegurua  
MT 2836 gizarte-babesa
UF gaixotasun-sorospena
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  
RT osasun-sistemaren kostua

gaixotasun-baja  

USE gaixotasun-lizentzia (2836)  

gaixotasun-bektorea  

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

gaixotasun-gastuak  

USE osasun-gastuak (2841)  

gaixotasun-lizentzia  
MT 2836 gizarte-babesa
UF gaixotasun-baja
BT1 gizarte-baimena  

gaixotasun-sorospena  

USE gaixotasun-asegurua (2836)  

gaixotasun-transmisorea  
MT 2841 osasuna
UF gaixotasuna transmititzen duen 

agentea  
gaixotasuna transmititzen duen 
intsektua  
gaixotasun-bektorea

BT1 epidemiologia 
BT2 medikuntza-zientziak  

RT epidemia  
RT intsektuen aurkako borroka  

gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
NT1 alergia  
NT1 arnasbideetako gaixotasuna  
NT1 buru-gaixotasuna
NT1 digestio-aparatuko gaixotasuna  
NT1 epidemia  

NT1 gaixotasun endemikoa  
NT1 gaixotasun endokrinoa  

NT2 diabetesa  
NT1 gaixotasun infekziosoa  

NT2 sexu-transmisiozko 
gaixotasuna

NT3 hiesa  
NT1 gaixotasun kardiobaskularra
NT1 gaixotasun kronikoa
NT1 gaixotasun tropikala
NT1 giltzurrunetako gaixotasuna  
NT1 larruazaleko gaixotasuna  
NT1 minbizia
NT1 nerbio-sistemako gaixotasuna  
NT1 nutrizioko gaixotasuna  

NT2 malnutrizioa
NT1 odoleko gaixotasuna  
NT1 sortzetiko gaixotasuna
NT1 traumatismoa  
NT1 zoonosia

gaixotasuna transmititzen duen 
agentea

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

gaixotasuna transmititzen duen 
intsektua  

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

gaixotasuna, Alzheimerren·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

gaixotasuna, animalien·—

USE animalia-gaixotasuna (5631)  

gaixotasuna, azaleko·—

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

gaixotasuna, behi eroen·—

USE behien entzefalopatia 
espongiformea (5631)  

gaixotasuna, bihotzeko·—

USE gaixotasun kardiobaskularra 
(2841)

gaixotasuna, nerbio-sistemaren 
endekapenezko·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

gaixotasuna, nerbioetako·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

gaixotasunarengatiko estaldura 
osoa  

MT 2836 gizarte-babesa
UF osasun-estaldura unibertsala  
BT1 gizarte-segurantza  
RT osasun-zerbitzu nazionala  

Gaixotasunen Prebentzio eta 
Kontrolerako Europako Zentroa 
[V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

gaixotasunen prebentzioa  

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

gaizki tratatutako adingabea  

USE haurren babesa (2826)

Galapagoak  
MT 7216 Amerika
UF Galapagos uharteak  
BT1 Hego Amerika 

BT2 Latinoamerika  

Galapagos uharteak  

USE Galapagoak (7216)

galdaketa, metalen·—

USE metalen lanketa (6816)  

galdara  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 ekipamendu termikoa  
RT berokuntza

galdategia  

USE industria siderurgikoa (6816)

galdatua, burdina·—

USE burdinurtua (6816)  

galdera idatzia  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-galdera 

BT2 parlamentu-kontrola 
BT3 Parlamentuaren eskumenak 

galderak egiteko txanda  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-bilkura 

BT2 parlamentu-prozedura  
RT ahozko galdera  

galduzko salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  
RT prezio txikitua  

galera  

USE finantza-galera (4026)  

galera, diruaren balio-·—

USE debaluazioa (2411)  

galera, enplegu-·—

USE enplegu-ezabaketa (4406)  
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galerengatiko akzioa, kalte-·—

USE erantzukizunagatiko akzioa 
(1221)

galeria, merkataritza-·—

USE merkataritza-zentroa (2036)  

Gales
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Erresuma Batuko eskualdeak  

Galileo  

USE satelite bidezko nabigazioa 
(4811)

galioa  

USE metal berezia (6816)  

galipota  

USE petrolio-produktua (6616)

Galizia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Galiziako Autonomia Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Galiziako Autonomia Erkidegoa  

USE Galizia (7211)  

galkorra, janari·—

USE produktu galkorra (6026)  

galkorra, ondasun·—

USE ondasun iragankorra (2026)  

galkorra, salgai·—

USE produktu galkorra (6026)  

galleta  

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

galleta-fabrika  

USE galletagintza (6031)  

galletagintza  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF galleta-fabrika  
BT1 janarien industria  

Gallup inkesta  

USE iritzi-zundaketa (2821)  

galtzea, lanbide-kategoria·—

USE lanbide-kategoriaz jaistea 
(4421)

galtzea, nazionalitatea·—

USE nazionalitatea (1231)  

galtzeko zorian dagoen espeziea  

USE espezie babestua (5211)  

galzorian dagoen enplegua  

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

Gambia  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

gamma izpiak  

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

ganadu-hilketa  

USE abere-hilketa (6036)  

ganadua  

USE azienda (5626)  

ganba  

USE oskolduna (5641)

ganbera  

USE parlamentu-ganbera (0421)

ganbera bakarreko sistema  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-ganbera 

BT2 Parlamentuaren osaera  

ganbera desegitea  

USE Parlamentua desegitea (0431) 

ganbera federala  
SN Federazioko lurralde-erakundeen 

interesak ordezkatzen dituen 
ganbera. Estatu federaletako 
parlamentuko bigarren ganbera 
da.

MT 0421 parlamentua
UF Bundesrat
BT1 bi ganberako sistema 

BT2 parlamentu-ganbera 
BT3 Parlamentuaren osaera  

ganbera sindikala  

USE lanbide-elkartea (4426)

Ganbera, Beheko·—

USE zuzeneko hautapeneko 
ganbera (0421)  

Ganbera, Merkataritza, Industria eta 
Nabigazioko·—

USE merkatazaritza- eta industria-
ganbera (2006)  

ganbera, merkataritza-·—

USE merkatazaritza- eta industria-
ganbera (2006)  

ganbera, nekazaritza-·—

USE nekazaritzako ordezkaritza-
organoa (5606)  

ganbera-bitasuna  

USE bi ganberako sistema (0421)

gantz-alkohola  

USE alkohol kimikoa (6811)

gantz-azidoa  

USE azido organikoa (6811)  

garabia  

USE jasoketarako materiala (6821) 

garabia, zubi-·—

USE jasoketarako materiala (6821) 

garagardo-destilategia  

USE edarien industria (6031)  

garagardoa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholduna 

BT2 edaria  

garagarra  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

garaia  

USE nekazaritza-eraikina (5626)  

garaia, labe·—

USE siderurgiako makina (6816)  

Garaia, Volta·—

USE Burkina Faso (7221)  

garaietarako gasa, labe·—

USE gasa (6606)

Garaikidea, Aro·—

USE historia garaikidea (3611)  

Garapen Bankua, Nazioarteko 
Berreraikuntza eta·—

USE Munduko Bankua (7606) 

garapen ekologikoa  

USE garapen iraunkorra (1606)

garapen ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF goranzko joera ekonomikoa  

goraldi ekonomikoa
NT1 77en Taldea
NT1 abiada ekonomikoa  
NT1 azpigarapena  

NT2 garapenerako oztopoa  
NT1 berreraikuntza ekonomikoa  
NT1 desberdintasun ekonomikoa
NT1 garapen integratua  
NT1 garapenerako gaitasuna  
NT1 garatzen ari den herrialdea  
NT1 gutxi garatutako herrialdea  
NT1 hazkunde ekonomikoa  
NT1 hazkunde-ardatza  
NT1 herrialde industrializatu berria  
NT1 herrialde industrializatua  
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NT1 oinarrizko beharrizanak  
NT1 trantsizio ekonomikoa  
RT garapen-eskualdea  
RT garapen-politika  
RT garapenerako laguntza  
RT industria-garapena  
RT laguntza-politika  
RT politika ekonomikoa  

garapen eramangarria  

USE garapen iraunkorra (1606)

garapen gunea  

USE hazkunde-ardatza (1611)  

garapen integratua  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 garapen ekonomikoa  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT garapen-eskualdea  
RT garapenerako programa 

integratua  
RT integrazio ekonomikoa  
RT nekazaritzako garapen-plana  

garapen integraturako programa  

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

garapen iraunkorra  
SN Geroko belaunaldiek beharko 

dituzten baliabideak suntsitu 
gabe oraingo beharrizanak 
asetzen dituen garapen mota.  

MT 1606 politika ekonomikoa
UF bioekonomia

garapen eramangarria  
garapen jasangarria  
garapen ekologikoa  

BT1 garapen-politika 
BT2 politika ekonomikoa  

RT enpresaren erantzukizun soziala 
[V4.2]  

RT ingurumen-politika
RT mugikortasun iraunkorra
RT nekazaritza iraunkorra  
RT nekazaritza- eta ingurumen-

arloko plana  

garapen jasangarria  

USE garapen iraunkorra (1606)

garapen pertsonala  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-bizitza  
RT aisia  
RT lanbide-heziketa  

garapen teknologikoa  

USE aldaketa teknologikoa (6411)

garapen teknologikoak, ikerketa eta·—

USE ikerketa eta garapena (6416)  

garapen-aldea  

USE garapen-eskualdea (1616)

garapen-bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF garapenerako eskualde-bankua  
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  
NT1 Afrikako Garapen Bankua  
NT1 Asiako Garapen Bankua  
NT1 Berreraikuntza eta Garapeneko 

Europako Bankua  
NT1 Garapenerako Banku 

Interamerikarra  
NT1 Integrazio Ekonomikorako 

Erdialdeko Amerikako Bankua  
NT1 Karibeko Garapen Bankua  
RT finantza-laguntza
RT garapen-politika  
RT laguntzaren finantzaketa  
RT Munduko Bankua  

garapen-bidean dagoen herrialdea  

USE garatzen ari den herrialdea 
(1611)

garapen-eragiketa integratua  

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

garapen-eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF garapen-aldea  
BT1 eskualde ekonomikoa  
RT garapen ekonomikoa  
RT garapen integratua  
RT industria-garapena  

garapen-plana  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF garapenaren plangintza  

garapen-programa  
garapen-proiektua  

BT1 plangintza ekonomikoa  

garapen-politika  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF garapenerako estrategia  

hazkunde-politika  
BT1 politika ekonomikoa  
NT1 garapen iraunkorra  
NT1 lehentasun ekonomikoa  
RT azpigarapena  
RT garapen ekonomikoa  
RT garapen-bankua  
RT garapenerako oztopoa  
RT hazkunde ekonomikoa  
RT industrializazioa  
RT laguntza-politika  
RT nekazaritzako jabetzari buruzko 

politika  

garapen-programa  

USE garapen-plana (1606)

garapen-programa, eskualdeko·—

USE eragiketa-programa (1616)  

garapen-proiektua  

USE garapen-plana (1606)

garapena, baterako·—

USE garapenerako laguntza (0811) 

garapena, ekoizpenaren·—

USE ekoizpenaren hazkundea 
(6406)

garapena, elkarren arteko·—

USE garapenerako laguntza (0811) 

garapena, garraioaren·—

USE garraio-politika (4806)

garapena, hiri-·—

USE urbanizazioa (2846)  

garapena, komunikazioen·—

USE komunikazio-politika (3226)  

garapena, nekazaritzaren·—

USE nekazaritza-politika (5606)  

garapena, produktuen·—

USE produktuaren diseinua (6411) 

garapena, ustiategiaren·—

USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa (5611)  

Garapenaren arloko Ikerketa eta 
Prestakuntzarako Institutuen 
Europako Elkartea  

MT 7611 Europako erakundeak
UF EADI  
BT1 Europako erakundea  

garapenaren plangintza  

USE garapen-plana (1606)

garapeneko eremua, industria-·—

USE zona franko industriala (6806) 

Garapenerako Banku 
Interamerikarra  

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

UF BID
BT1 garapen-bankua 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

RT Amerikako erakundea  
RT gobernu arteko erakundea  

garapenerako eskualde-bankua  

USE garapen-bankua (2416)
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garapenerako eskubidea  
SN Edonork aukera izan dezake 

garapen ekonomiko, kultural eta 
politikoan parte hartzeko, berari 
lagunduz eta berataz onuratuz, 
garapen horren esparruan oso-
osoan gauzatu daitezkeelako 
giza eskubide eta oinarrizko 
askatasun guztiak.  

MT 1236 eskubideak eta 
askatasunak

BT1 eskubide ekonomikoak  
RT garapenerako laguntza  
RT garatzen ari den herrialdea  
RT ordena ekonomiko berria  

garapenerako esparru-programa, 
ikerketa eta·—

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

garapenerako estrategia  

USE garapen-politika (1606)

garapenerako gaitasuna  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 garapen ekonomikoa  

garapenerako laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
UF garapenerako urgazpena  

elkarrekin garatzea  
garapenerako lankidetza  
baterako garapena  
elkarren arteko garapena  

BT1 laguntza-politika  
RT garapen ekonomikoa  
RT garapenerako eskubidea  

Garapenerako Laguntza Batzordea 
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF CAD
BT1 gobernu arteko erakundea  

garapenerako laguntza, eskualdeen·—

USE eskualde-laguntza (1606)  

garapenerako lankidetza  

USE garapenerako laguntza (0811) 

garapenerako oztopoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 azpigarapena 

BT2 garapen ekonomikoa  
RT garapen-politika  

garapenerako programa integratua 
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF garapen-eragiketa integratua  

garapen integraturako programa 
ekintza integratuko eremua  

BT1 Erkidegoaren eskualde-politika 
BT2 eskualde-politika  

NT1 Mediterraneoko programa 

integratuak  
RT garapen integratua  
RT industriaren modernizazioa  
RT lanbide-heziketa  
RT zerbitzuen industria  

garapenerako urgazpena  

USE garapenerako laguntza (0811) 

Garapenerako Zientzia eta 
Teknologiaren Aholku Batzordea  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

garatua, herrialde·—

USE herrialde industrializatua 
(1611)

garatutako eskualdea, gutxi·—

USE eskualde behartsua (1616)

garatutako herrialde elkartu gabea, 
gutxi·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

garatzea, elkarrekin·—

USE garapenerako laguntza (0811) 

garatzea, legea·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

garatzen ari den herrialde elkartu 
gabea  

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

garatzen ari den herrialdea  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF Hirugarren Munduko herrialdea 

garapen-bidean dagoen 
herrialdea

BT1 garapen ekonomikoa  
RT garapenerako eskubidea  
RT hegoaldeko herrien arteko 

lankidetza  
RT independentzia ekonomikoa  
RT independentzia teknologikoa  
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko harremanak  
RT lehentasun orokorrak  
RT merkataritzako akordioa
RT teknologia-transferentzia  

garaztapena  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF ureztapena  

aspertsiozko ureztapena  
tantakako ureztapena  

BT1 nekazaritzako ur-antolamendua 
BT2 lurraren hobekuntza 

BT3 laborantza-teknika  
RT ura

garbia eta amortizazioa, mozkin·—

USE cash-flow-a (4026)  

garbia, industria·—

USE teknologia garbia (6411)  

garbigailua  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

garbigailua, ontzi-·—

USE etxetresna elektrikoa (6826)

garbigarria  

USE mantentze-produktua (6811)  

garbiketa etnikoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF purga etnikoa
BT1 gerra

BT2 nazioarteko gatazka  

garbiketa, lehorreko·—

USE arropa-garbiketa (6846)

garbiketa, tankeen·—

USE itsasontziek eragindako 
kutsadura (5216)  

garbiketa-produktua  

USE mantentze-produktua (6811)  

gardentasuna, erabakiak hartzeko 
prozesuaren·—

USE erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna (1006)  

gari biguna  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 garia

BT2 zereala  

gari gogorra  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 garia

BT2 zereala  

gari nahasia  

USE gari-zekalea (6006)  

gari-ale egosia  
MT 6026 elikagaiak
BT1 zerealez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  

gari-zekalea  
SN Gariaren eta zekalearen 

nahastea.
MT 6006 landare-produktuak
UF gari nahasia  
BT1 zereala  

garia  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  
NT1 gari biguna  
NT1 gari gogorra  
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garraiatzailea, makina·—

USE makina-erreminta (6821)  

garraiatzeko ahalmena  
SN Enpresa batek eskaintzen dituen 

zerbitzuen ahalmena.  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  

garraiatzeko erregelamendua, Rhin 
ibaitik gai arriskutsuak·—

USE ADN akordioa 
(4821)

garraiatzeko ontzia, arrantza·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

garraio azkarra  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF abiadura handiko trena  
BT1 garraioaren antolaketa  
RT trenbideko garraioa  

garraio erdikolektiboa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  

garraio indibiduala  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  

garraio intermodala  

USE garraio konbinatua (4811)  

garraio iraunkorra  

USE mugikortasun iraunkorra 
(4806)

garraio kolektiboa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 bidaiarien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT eskola-garraioa  

garraio konbinatua  
SN Salgaiak garraiobide 

desberdinetan garraiatzea, 
tarterik luzeena trenbidez, 
itsasoz edo ubideetatik eginez 
eta hasierako edo amaierako 
tarteak, ahalik laburrenak, 
errepidez.  

MT 4811 garraioaren antolaketa
UF ferroutage-a  

errepide eta trenbideko garraioa 
garraio intermodala  
garraio multimodala  

BT1 garraio-mota

Garraio Ministroen Europako 
Konferentzia  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CEMT
BT1 Europako erakundea  

garraio multimodala  

USE garraio konbinatua (4811)  

garraio publikoa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  
RT zerbitzu publikoa  

garraio-agentea  

USE garraiolaria (4811)  

garraio-agiria  
MT 4806 garraio-politika
UF TIR txartela  

garraio-gutuna  
BT1 garraioari buruzko arauak  

garraio-ardatza, Erkidegoko·—

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

garraio-asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua
NT1 automobilen asegurua  
NT1 itsas asegurua  
RT garraio-istripua  
RT garraioari buruzko arauak  

garraio-azpiegitura  
SN Garraiorako erabiltzen diren 

bideak eta instalazio finkoak. 
Kasuan kasuko garraiobideari 
lotuko zaio.  

MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  
NT1 fabrika-obra  

NT2 tunela
RT azpiegitura ekonomikoa  

garraio-baimena  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraioari buruzko arauak  

garraio-denbora  

USE garraioaren iraupena (4811)  

garraio-enpresa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 garraiolaria  
RT enpresaren jarduera  
RT taxia

garraio-erabiltzailea  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 bidaiarien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT bidaiaria

garraio-gastuak  

USE pleita (4806)  

garraio-gutuna  

USE garraio-agiria (4806)  

garraio-hegazkina  

USE hegazkina (4826)  

garraio-istripua  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraioaren segurtasuna 

BT2 garraio-politika  
RT garraio-asegurua  
RT istripu-asegurua  
RT istripuen prebentzioa  
RT lehen sorospenak  

garraio-kontratua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  
RT kontratua  

garraio-kostua  

USE garraioaren prezioa (4806)  

garraio-kuota  
MT 4806 garraio-politika
UF alde biko kontingentea  
BT1 garraioari buruzko arauak  

garraio-linea  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraio-sarea 

BT2 garraioaren antolaketa  

garraio-lizentzia  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraioari buruzko arauak  

garraio-materiala  

USE ibilgailua (4811)  

garraio-mota  
MT 4811 garraioaren antolaketa
NT1 garraio konbinatua  
NT1 hodi bidezko garraioa  

NT2 gasbidea
NT2 oliobidea

NT1 kable bidezko garraioa  
NT1 lurgaineko garraioa  
NT1 lurpeko garraioa  

garraio-plana  

USE garraio-plangintza (4806)  

garraio-plangintza  
MT 4806 garraio-politika
UF errepide-plana  

garraio-plana  
BT1 garraio-politika  
RT plangintza ekonomikoa  

garraio-politika  
MT 4806 garraio-politika
UF garraioaren garapena  
NT1 aduana-zigilupeko garraioa  
NT1 Erkidegoko ardatza  
NT1 garraio-azpiegitura  

NT2 fabrika-obra  
NT3 tunela



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 255/592

NT1 garraio-plangintza  
NT1 garraio-politika bateratua  
NT1 garraio-zuzenbidea  
NT1 garraioaren ekonomia  
NT1 garraioaren merkatua  
NT1 garraioaren segurtasuna  

NT2 aireko segurtasuna  
NT2 errepideko segurtasuna  
NT2 garraio-istripua  
NT2 itsasoko segurtasuna

NT1 garraioko estatistika  
NT1 Mantxako tunela  
NT1 mugikortasun iraunkorra
RT desarauketa
RT garraioaren antolaketa  

garraio-politika bateratua  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  
RT Erkidegoaren politika  

garraio-sarea  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF komunikazio-bidea
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 garraio-linea  
RT errepide-sarea  
RT Europa barneko sarea  
RT sare nabigagarria  
RT trenbide-sarea  

garraio-sistema adimenduna  
SN Telematikaren aplikazioak 

garraioan.  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF garraio-sistema integratua
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 satelite bidezko nabigazioa  
RT telematika  

garraio-sistema integratua

USE garraio-sistema adimenduna 
(4811)

garraio-tarifa  
SN Garraioaren prezioa, aurretiaz 

finkaturik, taula baten arabera.  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraioaren prezioa  
NT1 aireko tarifa  
NT1 barneko tarifa  
NT1 bidaiarien tarifa  
NT1 bitarte-tarifa  
NT1 errepideko garraioaren tarifa  
NT1 euspen-tarifa  
NT1 nazioarteko tarifa  
NT1 pleita

NT2 CIF prezioa  
NT2 ontziko prezio frankoa  

NT1 tarifen homologazioa  
NT1 tarifen publizitatea  
NT1 trenbideko tarifa  
RT aduana-zigilupeko garraioa  

garraio-tarifen homologazioa  

USE tarifen homologazioa (4806)  

garraio-tarifen publizitatea  

USE tarifen publizitatea (4806)  

garraio-titulua  
MT 4806 garraio-politika
UF txartela  

Eurail txartela  
BT1 garraioari buruzko arauak  
RT bidaiarien garraioa  

garraio-zerbitzua, ezinduentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

garraio-zuzenbidea  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  
RT aeronautikako zuzenbidea  
RT itsas zuzenbidea  

garraioa, errepide eta trenbideko·—

USE garraio konbinatua (4811)  

garraioa, herrialde barrurako·—

USE hinterland-erako garraioa 
(4811)

garraioa, hiriarteko·—

USE hiri-garraioa (4811)  

garraioa, ibai-·—

USE bide nabigagarrietako 
garraioa (4821)  

garraioa, mugaldeko·—

USE mugaz gaindiko garraioa 
(4811)

garraioa, substantzia arriskutsuen·—

USE salgai arriskutsuen garraioa 
(4811)

garraioa, trenbidezko·—

USE trenbideko garraioa (4816)

garraioa, zaurituen·—

USE gaixoen garraioa (2841)  

garraioaren antolaketa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
NT1 animalien garraioa  
NT1 besteren konturako garraioa  
NT1 bidaiarien garraioa  

NT2 dena barne bidaia  
NT2 erreserba
NT2 garraio kolektiboa  
NT2 garraio-erabiltzailea  
NT2 talde-bidaia  

NT1 garraiatzeko ahalmena  
NT1 garraio azkarra  
NT1 garraio erdikolektiboa  
NT1 garraio indibiduala  

NT1 garraio publikoa  
NT1 garraio-enpresa  

NT2 garraiolaria  
NT1 garraio-kontratua  
NT1 garraio-sarea  

NT2 garraio-linea  
NT1 garraio-sistema adimenduna  

NT2 satelite bidezko nabigazioa  
NT1 garraioaren iraupena  
NT1 garraioko langileak  

NT2 eskifaia
NT2 gidariak
NT2 lurreko langileak  

NT1 hiri-garraioa  
NT2 hiri inguruko garraioa  
NT2 hiriko zirkulazioa  
NT2 metroa

NT1 ibilgailuen alogera  
NT2 pleitamendua

NT1 nabigaziorako laguntza  
NT1 norberaren konturako garraioa  
NT1 salgaien garraioa  

NT2 ATP akordioa
NT2 edukiontzia
NT2 salgai arriskutsuen garraioa  
NT2 zama  

NT3 ardatzeko zama  
NT3 karga-ahalmena  
NT3 zama erabilgarria  

RT garraio-politika  

garraioaren ekonomia  
SN Garraio arloko beharrizanen eta 

horiek asetzeko biderik 
egokienen ikerketa.  

MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  
RT ekonomia

garraioaren garapena  

USE garraio-politika (4806)

garraioaren helmuga  

USE garraioaren lurralde-eremua 
(4811)

garraioaren iraupena  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF garraio-denbora  
BT1 garraioaren antolaketa  
RT atzera-aurrerako migrazioa  

garraioaren lurralde-eremua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF garraioaren helmuga  
NT1 barne-garraioa  
NT1 Erkidego barruko garraioa  
NT1 eskualdeko garraioa  
NT1 hinterland-erako garraioa  
NT1 iragaitza  
NT1 kontinente arteko garraioa  
NT1 mugaz gaindiko garraioa  
NT1 nazio-garraioa  
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NT1 nazioarteko garraioa  

garraioaren merkatua  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  
RT merkatua

Garraioaren Nazioarteko Elkartea, 
Aireko·—

USE IATA (7621)

garraioaren prezioa  
MT 4806 garraio-politika
SN Garraioa ez ezik, zenbait 

zerbitzu osagarri ere hartzen ditu 
barruan.

UF garraio-kostua  
NT1 azpiegitura erabiltzeko tarifak  

NT2 aparkaldiaren prezioa  
NT2 ardatzeko tasa  
NT2 bidesaria
NT2 eskala-eskubidea  

NT1 garraio-tarifa  
NT2 aireko tarifa  
NT2 barneko tarifa  
NT2 bidaiarien tarifa  
NT2 bitarte-tarifa  
NT2 errepideko garraioaren tarifa  
NT2 euspen-tarifa  
NT2 nazioarteko tarifa  
NT2 pleita

NT3 CIF prezioa  
NT3 ontziko prezio frankoa  

NT2 tarifen homologazioa  
NT2 tarifen publizitatea  
NT2 trenbideko tarifa  

NT1 tarifa-zona  
RT motor-erregaien gaineko zerga  
RT prezioak  

garraioaren segurtasuna  
MT 4806 garraio-politika
UF bidaiarien babesa  
BT1 garraio-politika  
NT1 aireko segurtasuna  
NT1 errepideko segurtasuna  
NT1 garraio-istripua  
NT1 itsasoko segurtasuna
RT alkoholismoa
RT nabigaziorako laguntza  
RT salgai arriskutsuen garraioa  
RT segurtasun-gailua  
RT substantzia arriskutsua  

garraioaren segurtasuna, aireko·—

USE aireko segurtasuna (4806)  

garraioaren segurtasuna, itsas·—

USE itsasoko segurtasuna (4806)

garraioari buruzko arauak  
MT 4806 garraio-politika
NT1 garraio-agiria  
NT1 garraio-baimena  

NT1 garraio-kuota  
NT1 garraio-lizentzia  
NT1 garraio-titulua  
NT1 gidaldiaren iraupena  
NT1 ibilgailuaren agiriak  
NT1 ibilgailuaren matrikulazioa  
NT1 ikuskapen teknikoa  
RT garraio-asegurua  

garraiobidea  
MT 4811 garraioaren antolaketa
NT1 ibilgailua  

NT2 aire-kuxindun ibilgailua  
NT2 ibilgailu elektrikoa  
NT2 ibilgailuaren ekipamendua  

NT3 gidatzeko gailua  
NT3 segurtasun-gailua  
NT3 seinaleztatzeko gailua  

NT2 kanpin-ibilgailua  
NT2 motordun ibilgailua  
NT2 nekazaritzako ibilgailua  
NT2 pisua eta neurriak
NT2 zama astunak garraiatzeko 

ibilgailua  

garraioko estatistika  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-politika  

garraioko langileak  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 eskifaia
NT1 gidariak
NT1 lurreko langileak  

garraiolaria  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF garraio-agentea  

ontzi-jabea  
pleitaria  

BT1 garraio-enpresa 
BT2 garraioaren antolaketa  

garraiorako ontzi izoztailea  

USE arrantza-ontzia (5641)  

garun-ihesa  

USE intelektualen exodoa (2811)  

gas arraroa  
MT 6811 kimika
UF argona

kriptona
helioa  
neona
radona
xenona

BT1 elementu kimikoa  

gas naturala  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 hidrokarburoa
NT1 gasaren industria  
RT erregai fosila

RT hidrogeno-ekoizpena  

gas-aparatua  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 ekipamendu termikoa  

gas-hobia  
MT 6606 energia-politika
BT1 gasa

BT2 erregaia
BT3 energiaren industria  

gas-hornidura  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiri-azpiegitura 

BT2 hirigintza
RT gasa

gas-isurketak gutxitzea  
MT 5206 ingurumen-politika
UF Kiotoko Protokoloa  
BT1 kutsadura-gradua 

BT2 kutsaduraren kontrola 
BT3 kutsaduraren aurkako 

borroka
RT berotegi-efektua  

gasa  
MT 6606 energia-politika
UF erregai gaseosoa  

labe garaietarako gasa  
koke-fabrikarako gasa  

BT1 erregaia
BT2 energiaren industria  

NT1 gas-hobia
RT gas-hornidura

gasa, ihes-·—

USE errekuntza-gasa (5216)  

gasa, koke-fabrikarako·—

USE gasa (6606)

gasa, labe garaietarako·—

USE gasa (6606)

gasa, ozono-geruza degradatzen 
duen·—

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

gasa, ozono-geruza suntsitzen duen·—

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

gasa, simaur-·—

USE biogasa (6626)  

gasaren industria  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 gas naturala 

BT2 hidrokarburoa

gasbidea  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 hodi bidezko garraioa 

BT2 garraio-mota
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gaseosa  

USE edari gasduna (6021)

gaseosoa, erregai·—

USE gasa (6606)

gasez hoztutako erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

gasifikazioa, ikatzaren·—

USE ikatzaren tratamendua (6611) 

gasohola  
MT 6606 energia-politika
UF karburola
BT1 ordezko erregaia 

BT2 energia-politika  

gasolina  
MT 6616 petrolio-industria
UF gasolina arrunta  

super gasolina  
BT1 motor-erregaia

BT2 petrolio-produktua 
BT3 petrokimika

NT1 berunik gabeko gasolina  

gasolina arrunta  

USE gasolina (6616)  

gasolina, hegazkinetarako·—

USE hegazkinetarako erregaia 
(6616)

gasolina, super·—

USE gasolina (6616)  

gasolinaren gaineko zerga  

USE motor-erregaien gaineko zerga 
(2446)

gasolioa  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 motor-erregaia

BT2 petrolio-produktua 
BT3 petrokimika

RT diesel motorra  

gasometroa  

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

gastronomiaren industria  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF taberna-jatetxea  

kafetegi-jatetxea
kafetegia
jatetxea  

BT1 turismoa
BT2 aisia  

NT1 sukaldaritzako lanbidea  
RT janari prestatua  
RT janarien industria  
RT taldeentzako sukaldaritza  

gastu militarrak  

USE defentsa-gastuak (0821)  

gastu orokorrak  
SN Enpresak egiten dituen gastuak, 

produktua fabrikatzeko gastuak 
izan ezik.  

MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF administrazio-gastuak

ordezkaritza-gastuak  
finantza-gastuak  

BT1 kostuen kalkulua 
BT2 kontabilitate-kudeaketa  

gastu publikoa  
MT 2441 aurrekontua
UF Estatuaren gastua  
BT1 aurrekontuko gastua  
RT gizarte-kostua  
RT herri-ogasuna

gastu-konpromisoa  
MT 2441 aurrekontua
UF konpromisorako baimena

konpromiso-kreditua
BT1 aurrekontuaren betearazpena  

gastua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 ustiapenaren emaitza 

BT2 kontabilitatea

gastua, administrazio-·—

USE funtzionamendu-gastua (2441) 

gastua, biltegiratze-·—

USE biltegiratze-kostua (4026)  

gastua, EE aurrekontu-·—

USE Erkidegoaren gastua (1021)  

gastua, egitura-funtsen konturako·—

USE egitura-gastua (1021)  

gastua, erakundeen administrazio-·—

USE EE funtzionamendu-gastua 
(1021)

gastua, esku hartzeko·—

USE EE eragiketa-gastua (1021)  

gastua, Estatuaren·—

USE gastu publikoa (2441)  

gastua, gizarte-·—

USE gizarte-kostua (2826)  

gastuak, administrazio-·—

USE gastu orokorrak (4026)  

gastuak, aurreikusitako·—

USE aurrekontu-proiektua (2441)

gastuak, bidaia-·—

USE bidaia-sariak eta gastuak 

(4421)

gastuak, emate-·—

USE ematea (2036)  

gastuak, finantza-·—

USE gastu orokorrak (4026)  

gastuak, gaixotasun-·—

USE osasun-gastuak (2841)  

gastuak, garraio-·—

USE pleita (4806)  

gastuak, hezkuntza-·—

USE hezkuntzaren kostua (3206)  

gastuak, ikasketa-·—

USE eskola-gastuak (3216)  

gastuak, ikerketa-·—

USE ikerketa-aurrekontua (6416)

gastuak, ordezkaritza-·—

USE gastu orokorrak (4026)  

gastuak, osasun-laguntzagatiko·—

USE osasun-gastuak (2841)  

gastuak, ospitale-·—

USE ospitaleratze-gastuak (2841)  

gastuaren gaineko zerga  

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

gastuen likidazioa  
MT 2441 aurrekontua
UF gasturako baimena  

likidazio-kreditua  
aurrekontu-ordainketa  

BT1 aurrekontuaren betearazpena  

gastuen orria, aurreikusitako·—

USE aurrekontu-proiektua (2441)

gastuen plangintza, Erkidegoaren·—

USE finantza-aurreikuspenak 
(1021)

gastuen programazioa, 
Erkidegoaren·—

USE finantza-aurreikuspenak 
(1021)

gasturako baimena  

USE gastuen likidazioa (2441)  

gatazka armatua  

USE gerra (0816)  

gatazka etnikoa  

USE etnien arteko gatazka (0431)  
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gatazka kolektiboa  

USE lan-gatazka (4426)  

gatazka, alokairuen ziozko·—

USE lan-gatazka (4426)  

gatazka, botereen arteko·—

USE eskumen-gatazka (0431)  

gatazka, eskurantza-·—

USE jurisdikzio-gatazka (1226)  

gatazka, laneko·—

USE lan-gatazka (4426)  

gatazka, lege-·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

gatazka, legeen arteko·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

gatazka, merkataritza-·—

USE merkataritzako liskarra (2021) 

gatazken konponketa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF liskarren konponketa  

bake-negoziazioa  
BT1 bakea
NT1 nazioarteko tartekaritza  
NT1 su-etena
RT nazioarteko negoziazioa  

gatazken prebentzioa  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko gatazka  

gatibu-hartzea

USE pertsonen bahiketa (1216)

GATS  

USE Zerbitzuen Merkataritzari 
buruzko Akordio Nagusia 
(2021)

GATT
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF Merkataritzari eta Aduanako 

Tarifei buruzko Akordio 
Nagusia

BT1 nazioarteko merkataritza  
NT1 Habanako Gutuna  
NT1 jatorrizko produktua  

NT2 jatorri-ziurtagiria  
NT1 nazio faboratuena  
NT1 produktu sentikorra  
NT1 salgaien joan-etorri askea  
RT babes-klausula
RT lehentasun orokorrak  
RT merkataritzako politika bateratua 

gatz kimikoa  
MT 6811 kimika
UF amoniakoa

bromuroa

sodio karbonatoa  
soda karbonatoa  
kloruroa
potasio kloruroa  
hidroxidoa
litio hidroxidoa  
lixiba  
nitratoa  
sulfatoa
ioduroa

BT1 konposatu kimikoa  

gatza  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mea ez-metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  

gatzgabetzea  

USE uraren tratamendua (5206)  

gatzunetako janaria  

USE produktu gazitua (6026)  

gatzunetako produktua  

USE produktu gazitua (6026)  

gaueko lana  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

gauza epaituaren indarra  

USE epaiaren betearazpena (1221) 

gauza, antzinateko·—

USE artelana (2831)  

gauzak, idazmahaiko·—

USE bulegoko materiala (6846)  

gauzak, norberaren·—

USE ondasun pertsonala (2026)

gauzatzeko dagoen proposamena  

USE EE proposamena (1011)

gauzazko laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  

gauzazko ordainketa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF diruz besteko mozkina  
BT1 lanaren ordainketa  

gauzen trafikoa, antzinateko·—

USE arte-merkataritza (2831)  

Gävleborg [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ipar-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

Gaza

USE Palestinako arazoa (0816)  

Gazako lurralde autonomoa  

USE Palestinako lurralde 
autonomoak (7226)  

Gazako Zerrenda  

USE Palestinako arazoa (0816)  

gazitua, janari·—

USE produktu gazitua (6026)  

gazitzea, lurzorua·—

USE basamortutzea (5216)  

gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia
NT1 ahuntz-gazta  
NT1 ardi-gazta
NT1 behi-gazta
NT1 gazta freskoa  
NT1 gazta urtua  
NT1 mami biguneko gazta  
NT1 mami erdigogorreko gazta  
NT1 mami gogorreko gazta
NT1 mami urdineko gazta  
RT gaztagintza  

gazta freskoa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF gaztanbera  

titi-gazta  
Tronchón gazta  

BT1 gazta 
BT2 esnekia

RT produktu freskoa

gazta urdin, Bresseko·—

USE mami urdineko gazta (6016)  

gazta urdina, Auverniako·—

USE mami urdineko gazta (6016)  

gazta urtua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 gazta 

BT2 esnekia

gazta, Appenzell·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Brie·—

USE mami biguneko gazta (6016)  

gazta, Cabrales·—

USE mami biguneko gazta (6016)  

gazta, Camembert·—

USE mami biguneko gazta (6016)  
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gazta, Cantal·—

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

gazta, Chaource·—

USE mami biguneko gazta (6016)  

gazta, Cheddar·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Edam·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Emmental·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Gouda·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Grana Padano·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Gruyère·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Idiazabal·—

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

gazta, Mantxako·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Parmigiano Reggiano·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, Reblochon·—

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

gazta, Roquefort·—

USE mami urdineko gazta (6016)  

gazta, Sbrinz·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gazta, titi-·—

USE gazta freskoa (6016)  

gazta, Tomme de Savoie·—

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

gazta, Tronchón·—

USE gazta freskoa (6016)  

gazta-gazura

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

gaztagintza  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
BT1 janarien industria  
RT gazta  

gaztaina

USE fruitu oskolduna (6006)

gaztanbera  

USE gazta freskoa (6016)  

gaztaroa

USE gaztea (2816)  

gazte-erakundea  

USE gazte-mugimendua (0431)  

gazte-indarkeria  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 indarkeria 

BT2 gizarte-arazoa  
NT1 eskolako indarkeria  

gazte-mugimendua  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF gazteen mugimendua  

gazte-erakundea  
BT1 iritzi-mugimenduak
RT gazteen atsekabea  

gazte-trukea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur harremanak 

BT2 kultur politika  

gaztea  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF nerabezaroa  

nerabea
gaztaroa  

BT1 adinaren araberako banaketa 
BT2 biztanleriaren osaera  

RT adinarengatiko bereizkeria  
RT adingabearen zigor-

erantzukizuna  
RT gazteria-politika  
RT langile gaztea  

gaztea, nekazaritzako ustiatzaile·—

USE nekazari gaztea (5616)  

gazteen asaldura  

USE gazteen atsekabea (2826)  

gazteen atsekabea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gazteen asaldura  
BT1 gizarte-arazoa  
RT gazte-mugimendua

gazteen delitugintza  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 delitugintza 

BT2 gizarte-arazoa  
RT adingabeen jurisdikzioa  
RT zainpeko hezkuntzako ikastetxea 

gazteen enplegua  

USE gazteen lana (4406)  

gazteen lana  
MT 4406 enplegua
UF gazteen enplegua  
BT1 enpleguaren egitura  
RT langile gaztea  

gazteen langabezia  
MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  
RT langile gaztea  

gazteen liburutegia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema

gazteen mugimendua  

USE gazte-mugimendua (0431)  

Gazteentzako Europako Funtsa  

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Gaztela eta Leon  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Gaztela eta Leongo Autonomia 

Erkidegoa  
Leon

BT1 Espainiako eskualdeak  

Gaztela eta Leongo Autonomia 
Erkidegoa  

USE Gaztela eta Leon (7211)  

Gaztela-Mantxa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Gaztela-Mantxako Autonomia 

Erkidegoa  
Mantxa (Espainia)  

BT1 Espainiako eskualdeak  

Gaztela-Mantxako Autonomia 
Erkidegoa  

USE Gaztela-Mantxa (7211)  

gaztelaniadunak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

gaztelaniaren eremua  

USE talde linguistikoa (2821)

gaztelaniaz hitz egiten den herrialdeak 

USE talde linguistikoa (2821)

gazteria-politika  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-politika  
RT Erkidegoaren programa  
RT gaztea  

gazur-hautsa  

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)
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gazura, esne-·—

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

gazura, gazta-·—

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

gebena, arrantza-·—

USE arrantza-sasoia (5641)  

gebenlekua  

USE ehizari buruzko arauak (5206)  

GED  

USE dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa (3221)  

gehiegizko ekoizmena  

USE ekoizteko ahalmena (6406)  

gehiegizko ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizteko ahalmena 

BT2 ekoizpen-politika  

gehieneko abiadura  

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

gehieneko itzulketa  

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

gehieneko lastertasuna  

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

gehieneko pisua  

USE pisua eta neurriak (4811)

gehieneko prezioa  
MT 2451 prezioak
UF muga-prezioa
BT1 prezioak  

gehieneko prezioen finkapena  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioen kontrola 

BT2 prezio-politika  

gehiengo erlatiboa  

USE gehiengo soila (0416)  

gehiengo indartua  

USE gehiengo kualifikatua (0416)

gehiengo isila  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak

gehiengo kualifikatua  
SN Gehiengo osoak baino boto 

gehiago behar ditu; adibidez, bi 
hereneko gehiengoa.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF gehiengo indartua  
BT1 botoen gehiengoa  
RT Europako Agiri Bakuna  

gehiengo osoa  
SN Emandako botoen erdiak baino 

gehiago behar ditu.  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 botoen gehiengoa  

gehiengo politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
RT alderdi politikoa  
RT Parlamentuko taldea  

gehiengo soila  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF gehiengo erlatiboa  
BT1 botoen gehiengoa  

gehiengoduna eskuratzea, 
partaidetza·—

USE partaidetza (4006)  

gehiengozko hautapena  

USE gehiengozko sistema (0416)  

gehiengozko sistema  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF gehiengozko hautapena  
BT1 botazio-sistema  
NT1 bi txandako hautapena  

NT2 berdinketa hausteko botazioa 
NT1 txanda bakarreko hautapena  

gehigarria, jatekoa ez den·—

USE substantzia lagungarria (6811) 

gehigarria, protokolo·—

USE itun baten protokoloa (0806)

gehigarritasuna, finantzaketaren·—

USE gehigarritasunaren printzipioa 
(1021)

gehigarritasuna, laguntzaren·—

USE gehigarritasunaren printzipioa 
(1021)

gehigarritasunaren printzipioa  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF laguntzaren gehigarritasuna  

finantzaketaren gehigarritasuna  
laguntzaren osagarritasuna  

BT1 Erkidegoaren finantzaketa-
araubidea 

BT2 Erkidegoaren finantzaketa  
NT1 Erkidegoaren finantzaketa-kuota 
RT kofinantzaketa  
RT laguntza publikoa  

gehikuntza, arma nuklearren·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

gehikuntza, ekoizpenaren·—

USE ekoizpenaren hazkundea 
(6406)

gehikuntzaren gaineko zerga, lurren 
balioaren·—

USE gainbalio-zerga (2446)  

gehikuntzarik eza, arma nuklearren·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

gela  

USE etxebizitza (2846)  

gela, haragia zatikatzeko·—

USE haragiaren industria (6031)  

gela, hoteleko·—

USE ostalaritzaren industria (2826) 

gelan bakartzea  

USE espetxe-erregimena (1216)  

gelatina  
MT 6026 elikagaiak
BT1 elikagai konplexua  
RT alga
RT animalia-jatorriko gaia  

Gelderland
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

geldialdi biologikoa  

USE arrantza-sasoia (5641)  

geldialdietako laguntza  
SN Hegazkin baten geldialdian egin 

behar diren eragiketen multzoa: 
hegazkina lurrean dagoenean 
egiten diren esku-hartze guztiak, 
kargaren ingurukoak (pleita, 
posta, hornidura) eta 
bidaiarientzako zerbitzuak.  

MT 4826 aireko eta espazioko 
garraioa

UF lurreko laguntza-zerbitzua  
BT1 aireportua 

BT2 aireko garraioa  
RT zerbitzugintza  

geldikorra, ekonomia·—

USE geraldi ekonomikoa (1611)

gelifikatzailea  

USE trinkogarria (6036)  

genesikoa, osasun·—

USE ugalketa-osasuna (2841)
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genetika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF ondoretasun genetikoa  

ondare genetikoa  
baliabide genetikoa  

BT1 biologia
BT2 biologia-zientziak  

NT1 ADN
NT1 eugenesia
RT ingeniaritza genetikoa  

genetika, animalia-·—

USE zoologia (3606)  

genetikoa, baliabide·—

USE genetika (3606)  

genetikoa, manipulazio·—

USE ingeniaritza genetikoa (6411)  

genetikoa, ondare·—

USE genetika (3606)  

genetikoa, ondoretasun·—

USE genetika (3606)  

genetikoki aldatutako organismoa  

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

genetikoki eraldatutako animalia  

USE abere transgenikoa (6411)  

genetikoki eraldatutako landarea  

USE landare transgenikoa (6411)

genetikoki eraldatutako organismoa 
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF sorkuntza bioteknologikoa  

GEO
genetikoki aldatutako 
organismoa
organismo transgenikoak  

BT1 ingeniaritza genetikoa 
BT2 bioteknologia 

BT3 teknologia
NT1 abere transgenikoa  
NT1 landare transgenikoa  
RT nekazaritza biologikoa

Genevako Konbentzioa  

USE nazioarteko zuzenbide 
humanitarioa (1236)

Genevako negoziazioak  

USE armamentuen mugaketa 
(0816)

genozidioa  

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

GEO  

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

geofisika  
SN Lurraren egitura eta osaera 

aztertu eta hura aldatzen duten 
agenteak zehazten dituen 
zientzia.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

UF azterketa geofisikoa  
BT1 geologia

BT2 Lurraren zientziak  

geofisikoa, azterketa·—

USE geofisika (3606)  

geofisikoa, prospekzio·—

USE meatze-prospekzioa (6611)  

geografia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 Lurraren zientziak  
NT1 eskualde-geografia  
NT1 geografia ekonomikoa  
NT1 geografia historikoa  
NT1 geografia politikoa  
NT1 geografia-informazioko sistema 
NT1 giza geografia  
NT1 kartografia  
NT1 kultur geografia  

geografia ekonomikoa  
SN Gizakiak Lurreko lekua nola 

antolatzen duen ekoizpenaren 
eta garraioaren ikuspegitik 
aztertzen duen zientzia.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 geografia
BT2 Lurraren zientziak  

geografia historikoa  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 geografia

BT2 Lurraren zientziak  

geografia politikoa  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 geografia

BT2 Lurraren zientziak  

geografia-informazioko sistema  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF GIS
BT1 geografia

BT2 Lurraren zientziak  
RT informazio-sistema  

geografiko babestua, adierazpen·—

USE jatorri-deitura (2031)  

geografikoa, energiaren iturri·—

USE energiaren kokapena (6606)  

geokimika  
SN Lurraren azaleko elementu 

kimikoen banaketaren, 
proportzioaren, elkarketaren eta 
horiek baldintzatzen dituzten 
legeen azterketa.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 geologia
BT2 Lurraren zientziak  

geokimikoa, prospekzio·—

USE meatze-prospekzioa (6611)  

geologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF azterketa geologikoa  

tektonika  
BT1 Lurraren zientziak  
NT1 bolkanologia
NT1 geofisika
NT1 geokimika
NT1 hidrogeologia
NT1 mineralogia
NT1 petrologia
NT1 sedimentologia
NT1 sismologia

geologikoa, azterketa·—

USE geologia (3606)  

geometria  

USE matematika (3606)  

geomorfia  

USE geomorfologia (3606)  

geomorfologia  
SN Geodesiaren adar bat, lur-

globoaren irudia eta mapen 
eraketa aztertzen dituena.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

UF geomorfia
Lurraren morfologia  

BT1 Lurraren zientziak  

Georgia  
MT 7236 geografia politikoa
UF Abkhazia
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

geotermikoa, zentral·—

USE zentral elektrikoa (6621)  

geraldi ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF ekonomia geldikorra  
BT1 ziklo ekonomikoa  
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geratzea, atzerritarrak·—

USE egoitza-eskubidea (1231)  

geratzeko baimena  

USE egoitza-eskubidea (1231)  

geratzeko eskubidea  

USE egoitza-eskubidea (1231)  

gerezia

USE fruitu hezurduna (6006)  

geriatria

USE gerontologia (2841)  

geriatrikoa, egoitza·—

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

germanioa  

USE metal berezia (6816)  

germanofonoa, eremu·—

USE talde linguistikoa (2821)

gerontologia
MT 2841 osasuna
UF geriatria
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT adinekoak  
RT adinekoen mendekotasuna  
RT adinekoentzako laguntza  

geroratzeko proposamena  

USE bilkuraren gerorapena (0426) 

gerra
MT 0816 nazioarteko oreka
UF gatazka armatua  
BT1 nazioarteko gatazka  
NT1 Bigarren Mundu Gerra  
NT1 garbiketa etnikoa  
NT1 gerra nuklearra  
NT1 independentzia-gerra  
NT1 Lehen Mundu Gerra  
NT1 muga-gerra
RT armada
RT erlijio-gatazka  
RT gerra zibila  
RT gerrako ekonomia  
RT gerrako krimena  

gerra hotza  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 bakea

gerra nuklearra  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerra

BT2 nazioarteko gatazka  
RT arma nuklearra
RT teknologia nuklearra  

gerra zibila  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF barruko gerra
BT1 indarkeria politikoa 

BT2 segurtasun publikoa
NT1 etnien arteko gatazka  
RT gerra

gerra, barruko·—

USE gerra zibila (0431)  

gerra, izarretako·—

USE defentsa estrategikoa (0821)

gerra, nazio-askapenerako·—

USE independentzia-gerra (0816)  

gerra, tribuen arteko·—

USE etnien arteko gatazka (0431)  

gerra-ontzia  

USE itsas indarra (0821)  

gerra-zuzenbidea  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko gatazka  
RT giza eskubideak  
RT nazioarteko zuzenbide publikoa 

gerrako abiazioa  

USE abiazio militarra (0821)  

gerrako alarguna  

USE pertsona alarguna (2806)  

gerrako biktima
MT 0816 nazioarteko oreka
NT1 biktima zibila  
NT1 deportatua
NT1 gerrako presoa  
NT1 gudulari ohia
RT biktima
RT gerrako kalteak  
RT nazioarteko zuzenbide 

humanitarioa  

gerrako ekonomia
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT gerra

gerrako itsasontzia  

USE itsas indarra (0821)  

gerrako kalteak  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko gatazka  
RT gerrako biktima  

gerrako krimena  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF gerrako kriminala  
BT1 nazioarteko zuzenbide 

humanitarioa 
BT2 giza eskubideak  

RT gerra

gerrako kriminala  

USE gerrako krimena (1236)  

gerrako marina  

USE itsas armada (0821)  

gerrako materiala  

USE armamentua (0821)  

gerrako ontzidia  

USE itsas indarra (0821)  

gerrako presoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerrako biktima  

gerriko berdea  

USE berdegunea (2846)  

gerrikoa, salbamendu-·—

USE babes-ekipamendua (4416)

gerrilla  

USE indarkeria politikoa (0431)  

geruza degradatzen duen gasa, ozono-
·—

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

geruza desegitea, ozono-·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

geruza freatikoa  

USE lurpeko ura (5211)  

geruza mehea  

USE orri mehea (6411)  

geruza suntsitzen duen gasa, ozono-
·—

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

geruzak, gizarte-·—

USE gizarte-egitura (2821)  

geruzaren degradazioa, ozono-·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

geruzaren murrizketa, ozono-·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

geruzaren suntsipena, ozono-·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

gezurrezko publizitatea  

USE abusuzko publizitatea (4031)  
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GGNB  

USE Gurutze Gorria (7626)  

Ghana
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

gibel-orea  

USE haragikia (6026)  

Gibraltar
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Hego Europa

gida, erabiltzailearen·—

USE gidaliburua (3221)

gida, informazio-·—

USE gidaliburua (3221)

gidabaimena  
MT 4806 garraio-politika
UF gidatzeko baimena  

gidatzeko lizentzia  
puntukako baimena  

BT1 zirkulazio-arauak  
RT errepideko garraioa  

gidaldiaren iraupena  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraioari buruzko arauak  
RT lan-ordutegia
RT lansaioa  

gidaliburua  
MT 3221 dokumentazioa
UF informazio-gida  

erabiltzailearen gida  
argibideen eskuliburua  
jarraibideen eskuliburua  
erabilerari buruzko eskuliburua  
erabiltzailearen eskuliburua  

BT1 agiria  
NT1 turismo-gidaliburua  

gidari-eskola  

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

gidaria, kamioi-·—

USE gidariak (4811)  

gidaria, tren-·—

USE gidariak (4811)  

gidariak  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF kamioizalea

kamioi-gidaria  
tren-gidaria  

BT1 garraioko langileak 
BT2 garraioaren antolaketa  

gidarien babesa  

USE errepideko segurtasuna (4806)

gidarien segurtasuna  

USE errepideko segurtasuna (4806) 

gidatua, misil·—

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

gidatutako buru anitzeko misila, 
banaka·—

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

gidatzea, lagunduta·—

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

gidatzeko baimen europarra  

USE Europako gidabaimena (4806) 

gidatzeko baimena  

USE gidabaimena (4806)

gidatzeko gailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF direkzioa
BT1 ibilgailuaren ekipamendua 

BT2 ibilgailua 
BT3 garraiobidea  

gidatzeko irakaskuntza  
MT 4806 garraio-politika
UF autoeskola  

lagunduta gidatzea  
ibilgailuak gidatzeko 
irakaskuntza
gidari-eskola  

BT1 zirkulazio-arauak  

gidatzeko irakaskuntza, ibilgailuak·—

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

gidatzeko lizentzia  

USE gidabaimena (4806)

GIE  

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

Gilbert uharteak  

USE Kiribati (7226)  

giltza eskura fabrika  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-azpiegitura 

BT2 industria-politika  
RT independentzia teknologikoa  
RT teknologia-transferentzia  

giltzurrunetako gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF dialisia  
BT1 gaixotasuna

gimnasioa  

USE kirol-instalazioa (2826)  

gina  

USE pattarra (6021)  

Ginea
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Ginea Berria  

USE Papua Ginea Berria (7226)  

Ginea Berriko Estatu Burujabea, 
Papua·—

USE Papua Ginea Berria (7226)  

Ginea Bissau  
MT 7221 Afrika
UF Ginea Portugesa  
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Ginea Portugesa  

USE Ginea Bissau (7221)  

ginebra  

USE pattarra (6021)  

ginekologia  
MT 2841 osasuna
UF obstetrizia  
BT1 medikuntzako espezialitatea 

BT2 medikuntza
BT3 medikuntza-zientziak  

giroa, lan-·—

USE lan-ingurua (4416)

girodaktilosia  

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

girotua, aire·—

USE klimatizazioa (6831)  

GIS  

USE geografia-informazioko 
sistema (3606)  

giza baliabideak  

USE langileria (4421)  

giza baliabideen kudeaketa  

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

giza elikadura  
MT 2841 osasuna
UF dietetika  
BT1 nutrizioa  

giza eskubideak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
SN Azterlan orokorretarako baino ez 

erabili termino hau. 
Gainerakoetan erabili 
deskribatzaile espezifikoagoak.  

UF giza eskubideen aurkako erasoa 
gizakien eskubideak  
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giza eskubideen babesa  
giza eskubideak urratzea  

NT1 askatasunen babesa  
NT1 Giza Eskubideen Gutuna  

NT2 Giza Eskubideen eta Herrien 
Eskubideen Afrikako Gutuna 

NT1 nazioarteko zuzenbide 
humanitarioa  

NT2 gerrako krimena  
NT2 gizateriaren aurkako krimena 

RT Amnesty International  
RT Europako Politika Lankidetza  
RT Europar Batasuneko Oinarrizko 

Eskubideen Gutuna  
RT gerra-zuzenbidea  
RT giza eskubideen aldeko 

mugimendua
RT nazioarteko tresna  
RT tortura

giza eskubideak babesteko 
mugimendua  

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

giza eskubideak urratzea  

USE giza eskubideak (1236)  

Giza Eskubideen Adierazpena  

USE Giza Eskubideen Gutuna 
(1236)

Giza Eskubideen aldeko Europako 
Konbentzioa  

MT 0806 nazioarteko politika
UF CEDH
BT1 Europako konbentzioa 

BT2 nazioarteko konbentzioa 
BT3 nazioarteko tresna  

RT Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutuna  

RT Giza Eskubideen Gutuna  

giza eskubideen aldeko 
mugimendua

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF giza eskubideen aldeko taldea  
giza eskubideak babesteko 
mugimendua

BT1 iritzi-mugimenduak
RT Amnesty International  
RT giza eskubideak  

giza eskubideen aldeko taldea  

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

giza eskubideen aurkako erasoa  

USE giza eskubideak (1236)  

Giza Eskubideen Auzitegia  

USE Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia (7611)  

giza eskubideen babesa  

USE giza eskubideak (1236)  

Giza Eskubideen Batzordea  
MT 7611 Europako erakundeak
UF Giza Eskubideen Europako 

Batzordea  
BT1 Europako Kontseilua 

BT2 Europako erakundea  

Giza Eskubideen eta Herrien 
Eskubideen Afrikako Gutuna  

MT 1236 eskubideak eta 
askatasunak

BT1 Giza Eskubideen Gutuna 
BT2 giza eskubideak  

RT nazioarteko tresna  

Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia  

MT 7611 Europako erakundeak
UF Giza Eskubideen Auzitegia  
BT1 Europako Kontseilua 

BT2 Europako erakundea  

Giza Eskubideen Europako Batzordea 

USE Giza Eskubideen Batzordea 
(7611)

Giza Eskubideen Gutuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF Giza Eskubideen Konbentzioa  

Giza Eskubideen Adierazpena  
BT1 giza eskubideak  
NT1 Giza Eskubideen eta Herrien 

Eskubideen Afrikako Gutuna  
RT Giza Eskubideen aldeko 

Europako Konbentzioa  

Giza Eskubideen Konbentzioa  

USE Giza Eskubideen Gutuna 
(1236)

Giza Eskubideetarako Ameriketako 
Gortea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

BT1 Amerikako Estatuen Erakundea 
BT2 Amerikako erakundea  

giza geografia  
SN Giza populazioen azterketa 

espazial, ekologiko eta 
erregionala.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 geografia
BT2 Lurraren zientziak  

RT biztanleriaren banaketa 
geografikoa  

RT habitata

giza harremanak  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-bizitza  

giza hilketa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 pertsonen aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  

Giza Kokaguneetarako Nazio Batuen 
Zentroa

USE NBE Habitat (7606)  

giza zientziak  

USE gizarte-zientziak (3611)  

gizadiaren aurkako krimena  

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

gizakiak eragindako hondamendia  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF gizakiak eragindako katastrofea 
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT delitu ekologikoa  
RT ezbeharrak jotakoentzako 

laguntza
RT herri-babesa  
RT industria-arriskua  
RT ingurumenaren babesa  
RT lehen sorospenak  
RT zindinika  

gizakiak eragindako katastrofea  

USE gizakiak eragindako 
hondamendia (5216)

gizakiari egokitzea, lana·—

USE ergonomia (4416)  

gizakiekin esperimentatzea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  

gizakien eskubideak  

USE giza eskubideak (1236)  

gizarte aberatsa  

USE kontsumo-gizartea (2026)  

Gizarte Batzordea, Asia eta 
Pazifikorako Nazio Batuen Ekonomia 
eta·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Gizarte Funtsaren ekarpena, 
Europako·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

Gizarte Funtsaren laguntza, 
Europako·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)
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Gizarte Garapenaren aldeko 
Ikerketarako Nazio Batuen 
Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNRISD
BT1 Nazio Batuen sistema  

Gizarte Kontseilua, NBE Ekonomia 
eta·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Gizarte Lantaldea, EE Ekonomia 
eta·—

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

Gizarte Lantaldearen irizpena, 
Ekonomia eta·—

USE EGL irizpena (1011)  

gizarte postindustriala  

USE ekonomia postindustriala 
(1621)

Gizarte Segurantzako kontsultategia  

USE medikuntza-zentroa (2841)  

Gizarte Segurantzaren Nazioarteko 
Elkartea  

MT 7626 gobernuz kanpoko 
erakundeak

UF AISS
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

gizarte- eta kultur antropologia  

USE etnologia (3611)  

gizarte- eta kultura-ekipamendua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 ekipamendu kolektiboa 

BT2 hirigintza
RT gizarte-ekipamendua  
RT kultur politika  

gizarte- eta kultura-taldea  
MT 2821 gizarte-esparrua
NT1 erlijio-taldea  

NT2 budista
NT2 hinduista
NT2 judua
NT2 kristaua
NT2 musulmana  

NT1 talde etnikoa  
NT2 ijitoa  

NT1 talde linguistikoa  
RT kultur desberdintasuna  
RT kultur nortasuna  

gizarte- eta lanbide-kategoria  
MT 4411 lan-merkatua
NT1 behargina  

NT2 behargin espezializatua  
NT3 meatzaria  

NT2 behargin kualifikatua  

NT2 ikastuna
NT2 peoia

NT1 enplegatua  
NT1 gainbegiralea  
NT1 koadroa

NT2 goi-mailako koadroa  
NT2 koadro ertaina  

RT gizarte-egitura  

gizarte- eta osasun-zentroa  

USE medikuntza-zentroa (2841)  

gizarte-adierazlea  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 analisi soziologikoa  
RT adierazle ekonomikoa  

gizarte-aldaketa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF aldaketa soziala  

erreforma soziala
BT1 gizarte-bizitza  

gizarte-alderdia  

USE gizarte-egoera (2821)  

gizarte-araua  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-egoera  
RT gizarte-klausula  

gizarte-araua, oinarrizko·—

USE gizarte-klausula (2021)  

gizarte-arazoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF atsekabe soziala  
NT1 alkoholismoa
NT1 analfabetismoa  
NT1 delitugintza  

NT2 bandalismoa
NT2 gazteen delitugintza
NT2 kirol-ikuskizunetako 

indarkeria  
NT1 dopatzea
NT1 estremismoa  
NT1 etxeko istripua  
NT1 etxerik gabeko pertsona  
NT1 gazteen atsekabea  
NT1 gizarte-bazterketa  
NT1 indarkeria  

NT2 etxeko indarkeria  
NT2 gazte-indarkeria  

NT3 eskolako indarkeria  
NT1 kaleko haurra  
NT1 kriminalitatea  

NT2 krimen antolatua  
NT3 mafia  

NT1 pornografia
NT2 haur-pornografia

NT1 prostituzioa  
NT1 sexu-mutilazioa  
NT1 suizidioa  
NT1 tabakismoa  

NT1 toxikomania

gizarte-asegurua  

USE gizarte-segurantza (2836)  

gizarte-askatasuna  

USE gizarte-eskubideak (1236)  

gizarte-aurreikuspena  

USE gizarte-segurantza (2836)  

gizarte-aurreikuspeneko sistema  

USE gizarte-segurantza (2836)  

gizarte-aurrekontua  
SN Gizarte-arloetan (erretiroa, 

osasuna, hezkuntza, familia 
etab.) errenta birbanatzeko 
eragiketak islatzen dituzten 
datuen multzoa.  

MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-politika  
RT osasun-sistemaren kostua

gizarte-babesa  

USE gizarte-segurantza (2836)  

gizarte-baimena  
MT 2836 gizarte-babesa
NT1 amatasun-lizentzia  
NT1 gaixotasun-lizentzia  
NT1 gizonentzako guraso-lizentzia  
NT1 legezko zaintzagatiko lizentzia  
RT familia-politika  
RT ordaindutako oporrak  

gizarte-balantzea  
SN Enpresa baten gastuak eta 

prestazioak haren gizarte-
ingurunearen arabera aurkezten 
dituen txostena. Barruan hartzen 
ditu, besteak beste, politika 
sozialaren enuntziatua, 
helburuak eta horiek betetzeko 
aurreikusten diren neurriak. 
Erabili "lanaren humanizazioa" 
deskribatzailea laneko bizi-
kalitatearen inguruko gai 
guztietarako.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 lan-zuzenbidea  

gizarte-bazterketa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF zokoratzea

gizarte-marjinazioa  
BT1 gizarte-arazoa  
RT Akordio Soziala  
RT gizarteratzea  
RT parte-hartze soziala  

gizarte-bizitza  
MT 2826 gizarte-bizitza
NT1 bioetika  

NT2 organoen salerosketa  
NT1 elkarte-bizitza  
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NT2 borondatezko gizarte-
langileak  

NT2 elkartea  
NT3 Europako elkartea  

NT2 kultur erakundea  
NT2 ongintzako erakundea  

NT1 garapen pertsonala  
NT1 giza harremanak  
NT1 gizarte-aldaketa  
NT1 gizarte-garapena  
NT1 gizarte-gatazka  

NT2 klase arteko borroka  
NT1 gizarte-portaera  
NT1 gizartera egokitzea  
NT1 heriotza
NT1 kultur saria  
NT1 moral publikoa  
NT1 ohorezko saria
NT1 parte-hartze soziala  

NT2 emakumeen parte-hartzea  
NT2 gizarteko rola  

NT1 senidetzea
NT1 sozietate sekretua  
RT gizarte-zientziak  
RT soziologia

gizarte-desberdintasuna  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-egitura  
RT atzerapen digitala [V4.2]  

gizarte-egitura  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gizarte-geruzak  

gizarte-sistema  
NT1 gizarte-desberdintasuna  
NT1 gizarte-klasea  

NT2 azpiproletarioak  
NT2 beheko klasea  
NT2 goiko klasea
NT2 klase ertaina  
NT2 klase gidaria  
NT2 langileen klasea  
NT2 nekazarien klasea

NT1 gizarte-maila  
NT1 gizarte-mugikortasuna  
NT1 intelektuala  
NT1 laugarren mundua  
RT gizarte- eta lanbide-kategoria

gizarte-egoera  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gizarte-alderdia  
NT1 baldintza sozioekonomikoa  

NT2 bizi-baldintza  
NT2 bizi-kalitatea  
NT2 gizarte-ongizatea  

NT1 gizarte-araua  

gizarte-ekipamendua  
MT 2836 gizarte-babesa
UF zaharren babesetxea  

landerren babesetxea  

landerretxea  
atseden-etxea  
ongintzako establezimendua  
haurren babesetxea  
umezurtz-etxea  
umezurztegia  
zaharren egoitza  
adinekoen egoitza  
egoitza geriatrikoa  

BT1 gizarte-laguntza  
RT ekipamendu kolektiboa  
RT etxerik gabeko pertsona  
RT gizarte- eta kultura-ekipamendua 

gizarte-ekonomia  
SN Kooperatiben, elkarteen eta 

mutua-sektorearen elkarte-
bizitza izendatzeko erabiltzen 
da. Ez nahasi "merkatuko 
gizarte-ekonomia" 
kontzeptuarekin, hau da, aldi 
berean lehia eta justizia soziala 
sustatzen dituen sistema 
ekonomikoarekin.

MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT bidezko merkataritza  
RT elkarte-bizitza  
RT elkarte-mugimendua  
RT gizarte-mutualitatea  
RT irabaziak lortzeko xederik 

gabeko sozietatea
RT kooperatiba

gizarte-elkarrizketa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF gizarte-ituna  
BT1 lan-harremanak  
NT1 Erkidegoko gizarte-elkarrizketa 
RT gizarte-ituna  

gizarte-eragina  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 analisi soziologikoa  

gizarte-eskubideak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF gizarte-askatasuna  
NT1 etxebizitzarako eskubidea  
NT1 gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna
NT1 hezkuntzarako eskubidea  
NT1 informaziorako eskubidea  
NT1 irakaskuntza-askatasuna  
NT1 justiziarako eskubidea  
NT1 kulturarako eskubidea  
NT1 legearen aurreko berdintasuna  
NT1 osasunerako eskubidea  
NT1 sindikatu-askatasuna  
NT1 tratu-berdintasuna  
RT Langileen Oinarrizko Eskubide 

Sozialen Europar Batasuneko 
Gutuna

gizarte-funtzioa  

USE gizarteko rola (2826)  

gizarte-garapena  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF aurrerapen soziala  
BT1 gizarte-bizitza  

gizarte-gastua  

USE gizarte-kostua (2826)  

gizarte-gatazka  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-bizitza  
NT1 klase arteko borroka  
RT arraza-gatazka  

gizarte-geruzak  

USE gizarte-egitura (2821)  

gizarte-hezkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF hezkuntza politikoa

bide-hezkuntza
heziketa zibikoa  
irakaskuntza zibikoa  

BT1 irakaskuntza orokorra  

gizarte-ikerketa  

USE analisi soziologikoa (2821)  

gizarte-ingurunea  

USE gizarte-klasea (2821)  

gizarte-inkesta  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 analisi soziologikoa  
RT estatistika ekonomikoa  
RT inkesta ekonomikoa

gizarte-integrazioa  

USE gizarteratzea (2826)  

gizarte-ituna  

USE gizarte-elkarrizketa (4426)  

gizarte-ituna  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-politika  
RT gizarte-elkarrizketa  

gizarte-klase behartsua  

USE laugarren mundua (2821)

gizarte-klasea  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gizarte-ingurunea  
BT1 gizarte-egitura  
NT1 azpiproletarioak  
NT1 beheko klasea  
NT1 goiko klasea
NT1 klase ertaina  
NT1 klase gidaria  
NT1 langileen klasea  
NT1 nekazarien klasea
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RT klase arteko borroka  

gizarte-klausula  
SN Herrialde garatuek eta garapen-

bidean dauden herrialdeek 
onartzen dituzten funtsezko lan-
arauak biltzen ditu. Arau horiek 
askatasun sindikalari, negoziazio 
kolektiborako eskubideari, 
esklabotasunaren eta nahitaezko 
lanaren debekuari, soldata-
berdintasunari, bereizkeriarik 
ezari eta lanpostuan onartua 
izateko gutxieneko adinari 
dagozkie.

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF oinarrizko gizarte-araua  
BT1 Munduko Merkataritza 

Antolakundea
BT2 nazioarteko merkataritza  

RT bidezko merkataritza  
RT gizarte-araua  

gizarte-kohesioa  

USE ekonomia- eta gizarte-
kohesioa (1016)

gizarte-kostua  
SN Gizarte-beharrizanak asetzeko 

egiten diren gastuen multzoa.  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizarte-gastua  
BT1 gizarte-politika  
RT gastu publikoa
RT osasun-sistemaren kostua

gizarte-kotizazioa  
MT 2836 gizarte-babesa
UF gizarte-segurantzako afiliazioa  

gizarte-segurantzako alta  
gizarte-zamak  
gizarte-segurantzako kotizazioa 
enpresaren kotizazioa  
alokairuen kotizazioa  
gizarte-segurantzako kuota  

BT1 gizarte-segurantza  
RT alokairuen kostua  
RT atxikipena  

gizarte-laguntza  
MT 2836 gizarte-babesa
NT1 adinekoentzako laguntza  
NT1 behartsuentzako laguntza  
NT1 etxez etxeko laguntza  
NT1 ezinduentzako laguntza  
NT1 gizarte-ekipamendua  
NT1 gizarte-lana  
NT1 gizarte-mutualitatea  
NT1 gizarte-urgazpena  
NT1 gizarte-zerbitzua  
RT gizarte-politika  

gizarte-laguntzailea  

USE gizarte-langilea (2826)  

gizarte-laguntzako etxebizitza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF babes ofizialeko etxebizitza  

etxebizitza apala  
BT1 etxebizitza  

gizarte-lana  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-laguntza  
RT gizarte-langilea  

gizarte-langilea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF suspertzailea  

gizarte-laguntzailea  
BT1 gizarte-politika  
RT gizarte-lana  
RT gizarte-zerbitzua  

gizarte-legeria  

USE gizarte-zuzenbidea (2826)  

gizarte-maila  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gizarte-statusa  
BT1 gizarte-egitura  

gizarte-marjinazioa  

USE gizarte-bazterketa (2826)  

gizarte-medikuntza  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistema 

BT2 osasun-politika  

gizarte-mugikortasuna  
SN Pertsona baten bizitzan edo 

belaunaldi batetik bestera 
gizarte-maila aldatzea.  

MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-egitura  
RT lanbide-mugikortasuna  

gizarte-mugimendua  
SN Gizarte-justizia lortzea edo 

elkartasuna eta parte-hartze 
soziala indartzea helburu duten 
talde-ekimen guztietarako 
erabiliko da.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 iritzi-mugimenduak
RT kontsumitzaileen mugimendua
RT parte-hartze soziala  

gizarte-mugimenduak, mugimendu 
politikoak eta·—

USE iritzi-mugimenduak 
(0431)

gizarte-mutualitatea  
SN Gizarte-segurantzaren osagarri 

diren erakundeak, bazkideei 
prestazio gehigarriak bermatzen 
dizkietenak.  

MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-laguntza  

RT gizarte-ekonomia  

gizarte-ongizatea  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 baldintza sozioekonomikoa 

BT2 gizarte-egoera  
RT gizarte-segurantza  
RT ongizatearen estatua  

gizarte-plana  

USE gizarte-politika (2826)  

gizarte-plangintza  

USE gizarte-politika (2826)  

gizarte-politika  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizarte-plana  

gizarte-plangintza  
NT1 birgizarteratzea  
NT1 delitugintzaren aurkako borroka 
NT1 emakumeen egoera  
NT1 Europako gizarte-politika  

NT2 Akordio Soziala  
NT2 Europako Gizarte Gutuna  
NT2 Europako gizarte-aurrekontua 
NT2 Europako gizarte-esparrua  
NT2 Langileen Oinarrizko 

Eskubide Sozialen Europar 
Batasuneko Gutuna  

NT1 ezindua  
NT2 ezindu fisikoa  
NT2 ezindu psikikoa  
NT2 ezinduen autonomia  
NT2 ezinduen gizarteratzea  
NT2 ezinduentzako baliabideak  

NT1 gazteria-politika  
NT1 gizarte-aurrekontua  
NT1 gizarte-ituna  
NT1 gizarte-kostua  
NT1 gizarte-langilea  
NT1 gizarte-zuzenbidea  

NT2 dumping soziala
NT1 gizarteratzea  
NT1 haurren babesa  
NT1 haurren zaintza
NT1 irauteko gutxieneko diru-sarrera 
NT1 krimenaren aurkako borroka  
RT gizarte-laguntza  
RT osasun-sistemaren doakotasuna  

gizarte-portaera  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-bizitza  

gizarte-prestazioa  
MT 2836 gizarte-babesa
UF pentsioa
BT1 gizarte-segurantza  
NT1 amatasunagatiko prestazioa  
NT1 bizirik dirautenentzako 

prestazioa
NT1 erretiro-pentsioa  

NT2 pentsio osagarria  
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NT2 pentsio-eskubideen 
transferentzia  

NT2 pentsioen metaketa  
NT1 ezintasun-asegurua  
NT1 familia-prestazioa  
NT1 gaixotasun-asegurua  
NT1 gurasotasun-saria [V4.2]  
NT1 heriotzagatiko kalte-ordaina  
NT1 laguntzako prestazioa  
NT1 lan-istripuetarako asegurua  
NT1 langabezia-asegurua  
NT1 prestazio osagarria  
NT1 zainketengatiko esleipena [V4.2] 

gizarte-produktua  

USE nazio-produktua (1626)  

gizarte-protokoloa  

USE Akordio Soziala (2826)  

gizarte-psikologia

USE psikologia (3611)

gizarte-sarrera bermatua, 
gutxieneko·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

gizarte-sarrera, gutxieneko·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

gizarte-sarrerak  

USE gizarte-transferentziak (1626) 

gizarte-segurantza  
MT 2836 gizarte-babesa
UF gizarte-aurreikuspena  

gizarte-babesa  
gizarte-segurantzako araubidea  
gizarte-asegurua  
gizarte-aurreikuspeneko sistema 

NT1 gaixotasunarengatiko estaldura 
osoa

NT1 gizarte-kotizazioa  
NT1 gizarte-prestazioa  

NT2 amatasunagatiko prestazioa  
NT2 bizirik dirautenentzako 

prestazioa
NT2 erretiro-pentsioa  

NT3 pentsio osagarria  
NT3 pentsio-eskubideen 

transferentzia  
NT3 pentsioen metaketa  

NT2 ezintasun-asegurua  
NT2 familia-prestazioa  
NT2 gaixotasun-asegurua  
NT2 gurasotasun-saria [V4.2]  
NT2 heriotzagatiko kalte-ordaina  
NT2 laguntzako prestazioa  
NT2 lan-istripuetarako asegurua  
NT2 langabezia-asegurua  
NT2 prestazio osagarria  

NT2 zainketengatiko esleipena 
[V4.2]  

NT1 gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa

NT1 gizarte-segurantzaren 
zuzenbidea  

RT errentaren birbanaketa  
RT gizarte-ongizatea  
RT gizarte-transferentziak  
RT pertsona erretiratua  

gizarte-segurantzako afiliazioa  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

gizarte-segurantzako alta  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

gizarte-segurantzako araubidea  

USE gizarte-segurantza (2836)  

gizarte-segurantzako araubideen 
harmonizazioa  

USE gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa (2836)  

gizarte-segurantzako kotizazioa  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

gizarte-segurantzako kuota  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa  

MT 2836 gizarte-babesa
UF gizarte-segurantzako araubideen 

harmonizazioa
BT1 gizarte-segurantza  
RT legerien hurbilketa  

gizarte-segurantzaren zuzenbidea  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-segurantza  
RT lan-arloko jurisdikzioa  

gizarte-sistema  

USE gizarte-egitura (2821)  

gizarte-solaskidea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lan-harremanak  
NT1 funtzionarioen sindikatua  
NT1 sindikatua

NT2 konfederazio sindikala  
NT1 ugazaben erakundea  

NT2 ugazaben konfederazioa  
RT lan-zuzenbidea  

gizarte-statusa  

USE gizarte-maila (2821)  

gizarte-transferentziak  
SN Gastu publikoaren kargura 

sorospenak eta zerbitzuak 
ematea pertsona eta kategoria 
sozial batzuei, onuradunek 

trukean ezer eman gabe, haien 
bizi-maila hobetzeko 
helburuarekin.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF transferentzia bidezko sarrera  

gizarte-sarrerak  
BT1 errenta
RT gizarte-segurantza  

gizarte-urgazpena  
SN Estatuak eta beste erakunde 

publiko batzuek eskaintzen 
duten laguntza antolatua. Ez 
nahasi "gizarte-laguntza" 
termino zabalagoarekin.  

MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-laguntza  
RT errentaren bermea  

gizarte-zamak  

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

gizarte-zerbitzua  
SN Erakunde publiko edo pribatu 

baten mendeko zerbitzua, 
norbanako, familia edo taldeei 
laguntzeko gizarte-jarduera 
egiten duena, jarduera nagusi 
zein osagarri gisa.  

MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-laguntza  
RT gizarte-langilea  

gizarte-zerbitzua, ordezko·—

USE zerbitzu zibila (0821)  

gizarte-zientziak  
MT 3611 giza zientziak
UF giza zientziak  
NT1 administrazio-zientzia  
NT1 arkeologia  
NT1 ekonomia-zientzia
NT1 etnologia

NT2 etnografia  
NT1 filosofia  

NT2 etika  
NT1 historia

NT2 Antzinaroaren historia  
NT2 Aro Modernoaren historia
NT2 Erdi Aroaren historia  
NT2 historia garaikidea  
NT2 historia unibertsala  
NT2 Historiaurrea

NT1 hizkuntzalaritza
NT2 hizkuntza

NT3 eleaniztasuna
NT3 elebitasuna  

NT2 hizkuntza bizia  
NT3 eskualdeko hizkuntza  
NT3 Europako hizkuntza  
NT3 gutxiengoaren hizkuntza  
NT3 hizkuntza ez-europarra  

NT2 hizkuntza-politika [V4.2]  
NT1 soziologia
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NT2 hezkuntzaren soziologia  
NT2 hiri-soziologia  
NT2 lanaren soziologia  
NT2 landa-soziologia
NT2 politikaren soziologia  

NT1 zientzia politikoa  
RT analisi soziologikoa  
RT demografia
RT gizarte-bizitza  
RT kultur geografia  

gizarte-zuzenbidea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizarte-legeria  
BT1 gizarte-politika  
NT1 dumping soziala
RT lan-arloko jurisdikzioa  

gizartea, aisiaren·—

USE aisia (2826)

gizartea, industria-·—

USE industria-ekonomia (1621)  

gizartea, oparotasunezko·—

USE kontsumo-gizartea (2026)  

gizartean birtxertatzea  

USE birgizarteratzea (2826)  

gizartean integratzea

USE gizarteratzea (2826)  

gizartean sartzea  

USE gizarteratzea (2826)  

gizartean txertatzea  

USE gizarteratzea (2826)  

gizarteko rola  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizarte-funtzioa  

eginkizun soziala  
BT1 parte-hartze soziala 

BT2 gizarte-bizitza  

gizartera egokitzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-bizitza  
RT kultur desberdintasuna  

gizarteratzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gizarte-integrazioa  

gizartean sartzea  
gizartean txertatzea  
gizartean integratzea  
bazterketaren aurkako borroka  

BT1 gizarte-politika  
RT etorkinen gizarteratzea  
RT gizarte-bazterketa  

gizateriaren aurkako krimena  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak

UF gizadiaren aurkako krimena  
nazioarteko zuzenbidearen 
aurkako delitua  
etnozidioa  
genozidioa  
holokaustoa

BT1 nazioarteko zuzenbide 
humanitarioa 

BT2 giza eskubideak  

gizateriaren ondarea  

USE kultur ondarea (2831)  

gizentzea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF loditzea  
BT1 abere-hazkuntza  

gizentzeko hegaztia  

USE eskortako hegaztia (5631)

gizon alarguna  

USE pertsona alarguna (2806)  

gizona  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 sexuaren araberako banaketa 

BT2 biztanleriaren osaera  

gizonen arteko berdintasuna, 
emakumeen eta·—

USE gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna (1236)  

gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna

MT 1236 eskubideak eta 
askatasunak

UF emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna

BT1 gizarte-eskubideak  
RT emakumeen egoera  
RT emakumeen eskubideak  
RT mugimendu feminista
RT ordainsari-berdintasuna  

gizonen prostituzioa  

USE prostituzioa (2826)  

gizonentzako guraso-lizentzia  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-baimena  

GKE  

USE gobernuz kanpoko erakundea 
(7626)

glikola, dietilen·—

USE alkohol kimikoa (6811)

glikola, etilen·—

USE alkohol kimikoa (6811)

glizerina

USE alkohol kimikoa (6811)

globala, boto·—

USE testu osoaren botazioa (0426)  

globala, erresistentzia-mugimendu·—

USE globalizazioaren aurkako 
mugimendua (0431)

globalizazioa  
SN Munduko ekonomiaren 

integrazio ekonomiko gero eta 
handiagoaren prozesua.  

MT 1606 politika ekonomikoa
UF ekonomiaren globalizazioa  

ekonomiaren
internazionalizazioa  
ekonomiaren mundializazioa  

BT1 integrazio ekonomikoa 
BT2 politika ekonomikoa  

RT globalizazioaren aurkako 
mugimendua

RT mundialismoa
RT Munduko Merkataritza 

Antolakundea
RT nazioarteko ekonomia  

globalizazioa, ekonomiaren·—

USE globalizazioa (1606)  

globalizazioaren aurkako 
mugimendua

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF erresistentzia-mugimendu 
globala

BT1 iritzi-mugimenduak
RT globalizazioa

glukosa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 azukrea

Gobernadoreen Batzordea  

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

gobernamendua, enpresaren·—

USE enpresaren gobernua (4006)  

gobernantza  
SN Gobernantza esaten zaio boterea 

erabiltzeko bete behar diren 
arau, prozedura eta praktiken 
multzoari.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF e-gobernantza  
BT1 Exekutiboa  
RT administrazio-gardentasuna
RT subsidiariotasun-printzipioa  

gobernantza, e-·—

USE gobernantza (0436)  

gobernu arteko akordioa  

USE nazioarteko akordioa (0806)  
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Gobernu Arteko Batzordea, Europako 
Migrazioetarako·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Gobernu Arteko Batzordea, 
Migrazioetarako·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

gobernu arteko erakundea  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
NT1 Aduana Lankidetzarako 

Kontseilua
NT1 Aduanen Mundu Erakundea  
NT1 Afrikako eta Maurizioko 

Antolakunde Bateratua  
NT1 Afrikar Batasuna  
NT1 Afrikar Estatuen Batasuna  
NT1 Amerikako Estatuen Erakundea 

NT2 Giza Eskubideetarako 
Ameriketako Gortea  

NT1 ANZUS  
NT1 Arabiar Liga  
NT1 Arabiar Lurralde Petrolio-

esportatzaileen erakundea
NT1 Asia Hego Ekialdeko 

Tratatuaren Erakundea  
NT1 Asiako Ekoizpen Erakundea  
NT1 Asiako eta Pazifikoko 

Kontseilua
NT1 Asiako eta Pazifikoko 

Parlamentarien Batasuna  
NT1 Belgika eta Luxenburgoko 

Ekonomia Batasuna  
NT1 Benelux  
NT1 Caricom
NT1 Colomboko Plana
NT1 Commonwealth  
NT1 Ekialdeko Afrikako Ekonomia 

Erkidegoa  
NT1 Ekialdeko Afrikako Erkidegoa  
NT1 Ekonomiako Lankidetza eta 

Garapenerako Antolakundea  
NT2 Energia Nuklearrerako 

Agentzia  
NT2 Europako Produktibitate 

Agentzia  
NT2 Nazioarteko Energia Agentzia 

NT1 Elkarren Laguntza 
Ekonomikorako Kontseilua  

NT1 Epizootien Nazioarteko Bulegoa  
NT1 Erdialdeko Afrikako Aduana eta 

Ekonomia Batasuna  
NT1 Erdialdeko Amerikako Estatuen 

Erakundea
NT2 Erdialdeko Amerikako 

Parlamentua  
NT2 Latinoamerikako Parlamentua 

NT1 Estatu Independenteen 
Erkidegoa  

NT1 EUROCONTROL
NT1 Europako Aduana Batasuna  

NT1 Europako Espazio Agentzia  
NT1 Europako Kontseilua  

NT2 Europako Kontseiluaren 
funtsa

NT2 Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua  

NT2 Giza Eskubideen Batzordea  
NT2 Giza Eskubideen Europako 

Auzitegia  
NT2 Kultur Lankidetzarako 

Kontseilua
NT1 Europako Merkataritza Askeko 

Elkartea  
NT2 EFTAko Justizia Auzitegia

NT1 Garapenerako Laguntza 
Batzordea  

NT1 Garraio Ministroen Europako 
Konferentzia  

NT1 Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea  

NT1 herrialde industrializatuenen 
taldea  

NT1 IATA
NT1 Ikerketa Nuklearrerako 

Europako Kontseilua  
NT1 Ipar Atlantikoko Lankidetza 

Kontseilua
NT1 Ipar-mendebaldeko Atlantikoko 

Arrantza-tokietarako Erakundea 
NT1 Latinoamerikako Integraziorako 

Elkartea  
NT1 LPEE  
NT1 Mendebaldeko Afrikako 

Ekonomia Erkidegoa  
NT1 Mendebaldeko Europar 

Batasuna
NT2 Europako Armada Taldea

NT1 Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea

NT1 Munduko Elikadura Kontseilua 
NT1 NATO

NT2 Eslovakia
NT1 Nazioarteko Ordainketa Bankua 
NT1 Rioko Taldea
NT1 Varsoviako Itunaren Erakundea 
RT Garapenerako Banku 

Interamerikarra  

gobernu autonomikoa  

USE Gobernua (0436)

gobernu iraultzailea  

USE matxinatuen gobernua (0406) 

Gobernu Kontseilua, EBZko·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

gobernu-organoa, autonomia-aurreko 
erakundearen·—

USE Gobernua (0436)

gobernu-politika  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa

UF Estatuaren politika  
gobernuaren politika  

BT1 Exekutiboaren eskumenak 
BT2 Exekutiboa  

NT1 demokratizazioa  
NT1 Elizaren eta Estatuaren arteko 

harremanak  
NT1 gobernu-programa
RT parlamentu-kontrola  

gobernu-programa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 gobernu-politika

BT2 Exekutiboaren eskumenak 
BT3 Exekutiboa  

RT hauteskunde-programa  
RT programa politikoa  

Gobernua  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF kabinetea

gobernu autonomikoa  
nazio-gobernua  
eskualde-gobernua  
autonomia-aurreko erakundearen 
gobernu-organoa  

BT1 Exekutiboa  
NT1 gobernuaren adierazpena  
NT1 gobernuburua
NT1 ministroa
NT1 ministroen kontseilua  
RT legitimitatea  

gobernua, e-·—

USE administrazio elektronikoa 
(0436)

gobernua, eskualde-·—

USE Gobernua (0436)

gobernua, itzaleko·—

USE itzaleko kabinetea (0431)  

gobernua, koalizio-·—

USE koalizio politikoa (0431)  

gobernua, nazio-·—

USE Gobernua (0436)

gobernua, oposizioko·—

USE itzaleko kabinetea (0431)  

gobernuaren adierazpena  
SN Gobernu batek bere ildo 

politikoei buruz egiten duen 
adierazpena.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF gobernuaren mezua  
BT1 Gobernua

BT2 Exekutiboa  
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gobernuaren dimisioa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 krisi politikoa 

BT2 politika  
RT konfiantza-galdekizuna
RT zentsura-mozioa  

gobernuaren erantzukizuna  

USE ministro-erantzukizuna (0436)  

gobernuaren mezua  

USE gobernuaren adierazpena 
(0436)

gobernuaren politika  

USE gobernu-politika (0436)

gobernuburua  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF Ministroen Kontseiluko burua  

gobernuko lehendakaria  
lehen ministroa  

BT1 Gobernua
BT2 Exekutiboa  

Gobernuburuen Konferentzia, 
Estatuburuen eta·—

USE Kontseilu Europarra 
(1006)

gobernuko lehendakaria  

USE gobernuburua (0436)  

gobernuz kanpoko antolakundea  

USE gobernuz kanpoko erakundea 
(7626)

gobernuz kanpoko erakundea  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
UF GKE  

gobernuz kanpoko antolakundea  
NT1 Amnesty International  
NT1 Ekonomia Lankidetzarako Afro-

asiar Erakundea  
NT1 Europako Erkidegoko Industria 

Konfederazioen Batasuna  
NT1 Europako Sindikatuen 

Konfederazioa  
NT2 Europako Institutu Sindikala  

NT1 Europako Udalerrien Kontseilua  
NT1 Garapenaren arloko Ikerketa eta 

Prestakuntzarako Institutuen 
Europako Elkartea  

NT1 Gizarte Segurantzaren 
Nazioarteko Elkartea  

NT1 Gurutze Gorria  
NT1 Industria Garatzeko Zentroa  
NT1 ISO
NT1 Lanaren Mundu Konfederazioa  
NT1 Liburuzain Elkarteen 

Nazioarteko Federazioa  
NT1 Nazioarteko Dokumentazio 

Federazioa
NT1 parlamentu arteko batasuna  
NT1 Sindikatu Libreen Nazioarteko 

Konfederazioa  

gogobetetasuna, langileen·—

USE laneko gogobetetasuna (4416) 

gogorra, gune·—

USE lankidetza indartua (1016)  

Goi Agintaritza  

USE Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa (1016)

Goi Ganbera  
MT 0421 parlamentua
UF senatua
BT1 bi ganberako sistema 

BT2 parlamentu-ganbera 
BT3 Parlamentuaren osaera  

goi-bilera  

USE gailurreko bilera (0806)

goi-eskola  

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

goi-eskola teknikoa  

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

goi-funtzionarioa  

USE funtzionarioa (0436)  

goi-mailako irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF bigarren hezkuntzaren ondoko 

irakaskuntza
eskola politeknikoa  
goi-eskola
goi-eskola teknikoa  
eskola nagusia  
goi-mailako irakaskuntzako 
institutua  

BT1 irakaskuntza-maila
NT1 unibertsitatea

NT2 irakaskuntza irekia
RT Florentziako Europar Institutua  
RT ikasleen aukeraketa  
RT tesia  
RT unibertsitateko liburutegia

goi-mailako irakaskuntzako institutua 

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

goi-mailako koadroa  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 koadroa

BT2 gizarte- eta lanbide-kategoria

goi-mailako lengoaia  

USE programazio-hizkuntza (3236) 

goi-mailako teknikaria  

USE ingeniaria (6806)  

goi-ordokia  

USE ordokia (5211)  

goi-teknologia  

USE teknologia berria (6411)

goi-teknologiako materiala  

USE material aurreratua (6411)  

goiko klasea  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF aristokrazia  

elitea  
noblezia

BT1 gizarte-klasea 
BT2 gizarte-egitura  

goiztiarra, diagnostiko·—

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

goiztiarra, ortuari·—

USE barazki goiztiarra (5631)  

goldatzea  

USE lurraren prestaketa (5621)  

golkoa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF badia
BT1 itsas eremua 

BT2 itsasoari buruzko zuzenbidea 
BT3 nazioarteko zuzenbide 

publikoa

Golkoko estatua, Persiako·—

USE Golkoko herrialdea (7226)  

Golkoko herrialdea  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Persiako Golkoko estatua  

Persiako Golkoko herrialdea  
BT1 Ekialde Hurbila eta Erdikoa  
NT1 Arabiar Emirerri Batuak  
NT1 Bahrain  
NT1 Irak
NT1 Iran
NT1 Kuwait
NT1 Oman  
NT1 Qatar
NT1 Saudi Arabia

Golkoko herrialdea, Persiako·—

USE Golkoko herrialdea (7226)  

Golkoko itsaslasterra  

USE Ozeano Atlantikoa (5211)  

Golkoko Lankidetza Kontseiluko 
herrialdeak  

USE CCGko herrialdeak (7236) 
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Golkoko Lankidetzarako 
Kontseilua  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

BT1 arabiar erakundea  

gomendioa, Batzordearen·—

USE EEE gomendioa (1011)

gomendioa, Euratom·—

USE AEEE gomendioa (1011)

gomendioa, Kontseiluaren·—

USE EEE gomendioa (1011)

gonbita, lizitazioan parte hartzeko·—

USE lizitazioa (2006)  

gor-mutua  

USE ezindu fisikoa (2826)  

gor-mutuentzako ikastetxea  

USE hezkuntza berezia (3211)  

gora egitea, prezioek·—

USE prezioen igoera (2451)  

gora jotzeko administrazio-auzitegia  

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

gora jotzeko auzitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

gora jotzeko bidea  

USE errekurtso-bidea (1221)

gora jotzeko errekurtsoa  

USE errekurtso-bidea (1221)

gorabehera ekonomikoak  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 ziklo ekonomikoa  
RT prezioen gorabeherak  

gorabehera monetarioak  

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

gorabeherak, kanbio-tasen·—

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

gorabeherak, urtaroko·—

USE abaguneko gorabeherak 
(1611)

gorabeheren tartea  
SN Diru batek kanbio-tasa 

zentraletik gora edo behera 
egiteko daukan gehieneko tartea. 

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 kanbio-tasa zentrala 

BT2 EDSko kanbio-tasen 
mekanismoa

BT3 Europako diru-sistema  
RT konbergentzia-irizpidea  

gorabeheretarako stock-a  

USE gutxieneko stock-a (4021)

gorakada, prezioen·—

USE prezioen igoera (2451)  

goraldi ekonomikoa  

USE garapen ekonomikoa (1611)

goranzko joera ekonomikoa  

USE garapen ekonomikoa (1611)

gordailu-bankua  

USE merkataritzako bankua (2416) 

gordailua, ageriko·—

USE banku-gordailua (2416)

gordailua, benetako·—

USE aduana-gordailua (2011)  

gordailua, epekako·—

USE banku-gordailua (2416)

gordailua, itxurazko·—

USE aduana-gordailua (2011)  

gordailua, salgaien·—

USE biltegiratzea (2036)  

gordailuzaina  
MT 2036 banaketa
BT1 merkataritzako banatzailea 

BT2 merkataritzako banaketa  

gorde beharra, isiltasuna·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

gordea, gai·—

USE estatu-sekretua (3231)

gordetegia

USE biltegiratzea (2036)  

gordetzea, hondakinak lur azpian·—

USE hondakinak lurpean 
biltegiratzea (5206)  

gordetzeko betebeharra, isiltasuna·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

gordina, altzairu·—

USE altzairua (6816)  

gordina, azukre·—

USE azukre erdifindua (6021)  

gordina, balio erantsi·—

USE balio erantsia (4026)  

gordina, eguraldi·—

USE eguraldi txarra (5216)  

gordina, finantzaketa-tarte·—

USE cash-flow-a (4026)  

gorena, auzitegi·—

USE jurisdikzio nagusia (1226)  

Gorenjska [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

goria, lanpara·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

gorila  

USE tximinoa (5211)  

Goriška [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

gorpu-errausketa  

USE heriotza (2826)  

gorpua  

USE heriotza (2826)  

gorpuak errausteko labea  

USE heriotza (2826)  

gorputegia  

USE heriotza (2826)  

gorputz-hezkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza orokorra  
RT kirola

gorputzetik kanpoko ernalketa  

USE in vitro ernalketa (2806)  

gorrentzako ikastetxea, haur·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

gorria, masusta·—

USE baia-erako fruitua (6006)  

Gorria, Nazioarteko Gurutze·—

USE Gurutze Gorria (7626)  

Gorriko Sozietateen Liga, Gurutze·—

USE Gurutze Gorria (7626)  

Gorte Nagusiak  

USE nazio-parlamentua (0421)  

Gortea, Nazioarteko Justizia·—

USE Nazioarteko Justizia Auzitegia 
(7606)

gose-greba  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 desobedientzia zibila 
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BT2 iritzi-mugimenduak

gosea  
MT 2841 osasuna
UF gosetea  

gosearen aurkako borroka  
BT1 janari-eskasia 

BT2 nutrizioa  
RT elikagai-laguntza  

gosearen aurkako borroka  

USE gosea (2841)

gosetea  

USE gosea (2841)

Götaland , Västra ·—

USE Västra Götaland [V4.2] (7211) 

Gotland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Smaland eta uharteak 

BT2 Suediako eskualdeak  

Gouda gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

gozamena  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza

gozamenerako gaitasuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 gaitasun juridikoa 

BT2 estatutu juridikoa 
BT3 zuzenbide zibila  

Gozo uhartea  

USE Malta (7206)  

gozogintza  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF gozogintza industriala  
BT1 janarien industria  
RT konfitegintzako produktua  

gozogintza industriala  

USE gozogintza (6031)  

gozogintzako produktua  

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

GPS  

USE satelite bidezko nabigazioa 
(4811)

grabagailua  
MT 3226 komunikazioa
UF bideokamera

magnetofonoa
magnetoskopioa

BT1 ikus-entzunezko materiala  

grabazioa  

USE euskarri grabatua (3226)  

grabazioa, datu-·—

USE datuak erregistratzea (3236)  

grabazioaren euskarria  
MT 3226 komunikazioa
BT1 ikus-entzunezko materiala  
NT1 euskarri magnetikoa  
NT1 euskarri optikoa  
RT ikus-entzunezkoen industria  

gradua, autohornikuntza-·—

USE autohornikuntza-tasa (2016)  

gradua, unibertsitate-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

graduatua, eskola-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

graduduna, eskola-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

graduen baliokidetasuna  

USE tituluen baliokidetasuna 
(3206)

grafikoa, industria·—

USE inprimaketa (3226)  

grafikoa, txartel·—

USE handitze-txartela (3236)  

grafikoak, arte·—

USE arte ederrak (2831)  

grafikoen tratamendua  

USE datu-tratamendua (3236)

grafitoa  

USE karbonoa (6811)

gramatika  

USE hizkuntzalaritza (3611)  

Grana Padano gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

granitoa  

USE lurrak eta harriak (6611)  

grappa  

USE pattarra (6021)  

gras-a, foie·—

USE haragikia (6026)  

greba
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF greba-itxialdia

arretazko greba  

elkartasun-greba  
greba basatia  

BT1 lan-gatazka 
BT2 lan-harremanak  

RT greba-eskubidea  

greba basatia  

USE greba (4426)  

greba, arretazko·—

USE greba (4426)  

greba, elkartasun-·—

USE greba (4426)  

greba-eskubidea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lan-zuzenbidea  
RT funtzio publikoa  
RT greba

greba-itxialdia  

USE greba (4426)  

gremioa  

USE lanbide-elkartea (4426)

Grenada
MT 7236 geografia politikoa
BT1 AEEko herrialdeak  

Greuges, Sindic de·—

USE arartekoa (0436)  

Grezia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Greziako eskualdeak  

Grezia , Mendebaldeko ·—

USE Mendebaldeko Grezia [V4.2] 
(7211)

Greziako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Atika [V4.2]  
NT1 Epiro
NT1 Erdialdeko Grezia  
NT1 Hego Egeo [V4.2]  
NT1 Ipar Egeo [V4.2]  
NT1 Joniako uharteak  
NT1 Kreta
NT1 Mazedonia

NT2 Ekialdeko Mazedonia-Trazia 
[V4.2]  

NT2 Erdialdeko Mazedonia [V4.2] 
NT2 Mendebaldeko Mazedonia 

[V4.2]  
NT1 Mendebaldeko Grezia [V4.2]  
NT1 Peloponeso
NT1 Tesalia  
RT Grezia  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 274/592

grisa, txartel·—

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

Groenlandia  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Ipar Europa  

Groningen  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Gruyère gazta

USE mami gogorreko gazta (6016)  

GSM  

USE telefono mugikorra (3226)  

Guadalupe  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Frantziako itsasoz haraindiko 

departamenduak  

guaiaba  

USE fruitu tropikala (6006)  

Guam  

USE Guam uhartea (7226)  

Guam uhartea  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Guam  
BT1 Mikronesia

BT2 Ozeania  

Guardia Zibila  

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

Guatemala  
MT 7216 Amerika
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

gudu-etena  

USE su-etena (0816)  

gudu-orga  

USE borroka-ibilgailua (0821)

gudulari ohia  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerrako biktima  

gune gogorra  

USE lankidetza indartua (1016)  

gunea, aparkatzeko·—

USE aparkalekua (2846)

gunea, garapen·—

USE hazkunde-ardatza (1611)  

gunea, hedapen·—

USE hazkunde-ardatza (1611)  

gunea, Interneteko·—

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

gunea, kultur·—

USE kultur erakundea (2826)  

gunea, web·—

USE Internet gunea (3226)  

guraso bakarreko familia  
SN Guraso batek eta seme-alabek 

osatutako familia.  
MT 2806 familia
UF familia gurasobakarra  
BT1 familia  
RT guraso ezkongabea  

guraso bakarreko familientzako 
laguntza  

USE familia-prestazioa (2836)  

guraso ezkongabea  
MT 2806 familia
UF ama ezkongabea

aita ezkongabea  
BT1 familia-egoera  
RT guraso bakarreko familia  

guraso-ahala  
SN Seme-alaba adingabeak behar 

bezala zaindu eta hezi ditzaten 
gurasoei ezarri zaizkien ahalmen 
eta betebeharren multzoa.  

MT 2806 familia
UF guraso-ahala kentzea  
BT1 familia-zuzenbidea  
RT haurren eskubideak  

guraso-ahala kentzea  

USE guraso-ahala (2806)

guraso-asegurua  

USE legezko zaintzagatiko lizentzia 
(2836)

gurasoak  

USE ahaidetasuna (2806)  

gurasobakarra, familia·—

USE guraso bakarreko familia 
(2806)

gurasoen erantzukizuna  
SN Erantzukizun moral, zibil eta 

penala.
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  

gurasoen hezkuntza  

USE helduen hezkuntza (3206)  

gurasotasun biologikoa  

USE seme-alabatasuna (2806)

gurasotasun-saria [V4.2]  
MT 2836 gizarte-babesa
UF gurasotasun-sorospena
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  
RT familia-politika  

gurasotasun-sorospena  

USE gurasotasun-saria [V4.2] 
(2836)

gurin-olioa  

USE butter-oil-a (6016)  

gurina  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esnekia
RT elikadurarako koipea  

gurina, kakao-·—

USE landare-gurina (6016)  

gurina, koko-·—

USE landare-gurina (6016)  

gurina, landareen·—

USE landare-gurina (6016)  

gurpil hidraulikoa  

USE makina hidraulikoa (6821)

gurpilduna, material·—

USE ibilgailua (4811)  

gurutzatua, kreditu·—

USE swap akordioa (2406)  

Gurutze Gorria  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
UF GGNB  

Nazioarteko Gurutze Gorria  
Gurutze Gorriko Sozietateen 
Liga

BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

Gurutze Gorria, Nazioarteko·—

USE Gurutze Gorria (7626)  

Gurutze Gorriko Sozietateen Liga  

USE Gurutze Gorria (7626)  

Gurutze Santuko Voivoderria 
[V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  
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Gutun Soziala  

USE Langileen Oinarrizko 
Eskubide Sozialen Europar 
Batasuneko Gutuna (2826)

gutun ziurtatuen tarifa  

USE posta-tarifa (3226)  

gutun-azal itxien irekiera  

USE lizitazioa (2006)  

gutun-liburua  

USE gutuneria (3221)  

gutuna  

USE gutuneria (3221)  

Gutuna, Eureka·—

USE Eureka (6416)  

gutuna, garraio-·—

USE garraio-agiria (4806)  

Gutuna, Kiroleko Dopatzearen 
aurkako Europako·—

USE dopatzea (2826)  

Gutuna, Oinarrizko Eskubideen 
Europar Batasuneko·—

USE Europar Batasuneko 
Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna (1016)

gutuneria  
MT 3221 dokumentazioa
UF gutuna

gutun-liburua  
BT1 agiria  

gutxi garatutako eskualdea  

USE eskualde behartsua (1616)

gutxi garatutako herrialde elkartu 
gabea  

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

gutxi garatutako herrialdea  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF herrialde atzeratuagoa  

herrialde pobrea  
herrialde azpigaratua  

BT1 garapen ekonomikoa  

gutxiegizko elikadura  

USE desnutrizioa (2841)  

gutxieneko abiadura  

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

gutxieneko alokairua  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF bermatutako alokairua  

lanbide arteko gutxieneko 
soldata  
gutxieneko lansaria  

BT1 alokairu-politika
RT erosteko ahalmena  

gutxieneko erreferentzia-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
RT industria siderurgikoa  

gutxieneko gizarte-sarrera  

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

gutxieneko gizarte-sarrera bermatua  

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

gutxieneko lansaria  

USE gutxieneko alokairua (4421)

gutxieneko prezio bermatua  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako prezioen euspena 

gutxieneko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
RT NBBEF-Bermea

gutxieneko sarrera bermatua  

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

gutxieneko soldata, lanbide arteko·—

USE gutxieneko alokairua (4421)

gutxieneko stock-a  
SN Enpresak ustiapena behar bezala 

egin ahal izateko ezinbestekoa 
duen stock-a.  

MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF gorabeheretarako stock-a  

segurtasunerako stock-a  
stock baliagarria  

BT1 kudeaketa  

gutxiengo etnikoa  

USE talde etnikoa (2821)  

gutxiengo nazionala  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gutxiengoen babesa 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

RT kultur desberdintasuna  

gutxiengo politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
NT1 alderdi giltzarria  

gutxiengoa, Belgikako alemaniar·—

USE Belgikako alemaniar 
erkidegoa (7211)  

gutxiengoa, erlijio-·—

USE erlijio-taldea (2821)  

gutxiengoa, hizkuntza-·—

USE talde linguistikoa (2821)

gutxiengoaren hizkuntza  
MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntza bizia 

BT2 hizkuntzalaritza
BT3 gizarte-zientziak  

gutxiengoen babesa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
NT1 gutxiengo nazionala  
NT1 gutxiengoen eskubideak  
RT biztanleria autoktonoa  
RT kultur nortasuna  

gutxiengoen diskriminazioa, sexu-·—

USE sexu-joerarengatiko 
bereizkeria (1236)  

gutxiengoen eskubideak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gutxiengoen babesa 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

gutxitzea, ekoizpena·—

USE ekoizpen-kuota (6406)  

gutxitzea, kontrolak·—

USE formalitateen sinplifikazioa 
(2011)

gutxitzea, kutsadura·—

USE kutsaduraren aurkako 
borroka (5206)  

gutxitzea, langileak·—

USE enplegu-ezabaketa (4406)  

gutxitzeko teknologia, hondakinak·—

USE teknologia garbia (6411)  

Guyana  
MT 7216 Amerika
BT1 Hego Amerika 

BT2 Latinoamerika  

Guyana Frantsesa  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Frantziako itsasoz haraindiko 

departamenduak  
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Guyana Nederlandarra  

USE Surinam (7216)

guztien adostasuna  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF ahobatezko botoa  
BT1 botoen gehiengoa  

guztizko harrapaketa  
MT 5641 arrantza
BT1 arrain-harrapaketa 

BT2 arrantza-politika  

guztizko harrapaketa-kopuru 
baimendua  

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

guztizko pisua, baimendutako·—

USE pisua eta neurriak (4811)

Habanako Gutuna  
SN Kanpo-merkataritza antolatzeko 

arauak biltzen dituen agiria, 
1948an sinatua.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 GATT

BT2 nazioarteko merkataritza  

habeas corpus-a  

USE justiziarako eskubidea (1236)  

habitat naturala  

USE biotopoa (5211)

Habitat zentroa, Nazio Batuen·—

USE NBE Habitat (7606)  

habitata
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
NT1 hiri-habitata  
NT1 landa-habitata  
NT1 txabola-auzoa  
RT giza geografia  

habitataren hobekuntza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikinaren modernizazioa  

etxebizitzaren modernizazioa  
etxebizitza eraberritzea  
fatxaden zaharberrikuntza  

BT1 etxebizitza-politika  

haborokina  

USE alokairu-prima (4421)  

HAEI  

USE Herri Administrazioaren 
Europako Institutua (7611)

Hagenbach-Bischoff sistema  

USE aulkien banaketa (0416)  

Hainaut-eko probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Waloniako eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Hainbat Zuntz Motari buruzko 
Akordioa  

SN Ehungintzako produktuen 
nazioarteko merkataritzari 
buruzko akordioa, GATTen 
esparruan egina.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF AMF
BT1 merkataritzako harremanak  
RT ehungintza
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko harremanak  

Haiti  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

haize-energia  
MT 6626 energia biguna
UF parke eolikoa  
BT1 energia biguna  

haizea

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

Haizealdeko uharteak  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Holandarren Antillak 

BT2 Herbehereen IHHLak  
NT1 Saba
NT1 San Eustakio  
NT1 San Martin  

Haizebeko uharteak  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Holandarren Antillak 

BT2 Herbehereen IHHLak  
NT1 Bonaire
NT1 Curaçao  

Halland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Mendebaldeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

halogenoa  
MT 6811 kimika
BT1 elementu kimikoa  
NT1 bromoa
NT1 fluora
NT1 iodoa
NT1 kloroa

halogenoa, lanpara·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

haltza

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

haluzinogenoa  

USE sorgorgarria (2841)  

hamabirenen araubidea, behin-
behineko·—

USE behin-behineko hamabirena 
(2441)

Hamarren Taldea  
SN Mendebaldeko herrialde 

industrializatu nagusiek 
nazioarteko diru-sistema aztertu 
eta eraldatzeko asmotan eratu 
duten taldea.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF 10en Taldea

G-10
BT1 nazioarteko finantzak  

Hamartar Unibertsala, Sailkapen·—

USE sailkapena (3221)

Hamazazpien Taldea, Hirurogeita·—

USE 77en Taldea (1611)  

Hanburgo  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

handia, arrantza·—

USE itsas zabaleko arrantza (5641) 

handia, banaketa·—

USE merkataritzako gune handia 
(2036)

Handia, Britainia·—

USE Erresuma Batua (7206)  

handia, hiri·—

USE metropolia (2846)  

handiak, erostetxe·—

USE merkataritzako gune handia 
(2036)

handiko arrantza, altura·—

USE itsas zabaleko arrantza (5641) 

Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma 
Batua, Britainia·—

USE Erresuma Batua (7206) 

handiko kartzela, segurtasun·—

USE espetxea (1216)  

handiko trena, abiadura·—

USE garraio azkarra (4811)  
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Handiko Voivoderria , Polonia ·—

USE Polonia Handiko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

handitze-txartela  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF komunikazio-txartela  

soinu-txartela  
txartel grafikoa  

BT1 ekipamendu informatikoa 
BT2 informatikaren industria  

handitzea, alokairuen balioa·—

USE alokairuen igoera (4421)  

handitzea, Erkidegoa·—

USE Europar Batasunaren 
zabalkuntza (1016)  

handizkako merkataritza  
MT 2036 banaketa
UF enpresa handizkaria  

handizkaria  
handizkako merkatua  

BT1 merkataritzako banaketa  
NT1 erosketa-kooperatiba  
NT1 nazio-intereseko merkatua  
RT handizkako prezioa  
RT handizkako salmenta  

handizkako merkatua  

USE handizkako merkataritza 
(2036)

handizkako prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  
RT handizkako merkataritza  
RT handizkako salmenta  

handizkako salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  
RT handizkako merkataritza  
RT handizkako prezioa  

handizkako saltzailea  

USE birsaltzailea (2036)  

handizkaria  

USE handizkako merkataritza 
(2036)

handizkaria, enpresa·—

USE handizkako merkataritza 
(2036)

hanka, igel-·—

USE haragikia (6026)  

haragi freskoa  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT produktu freskoa

haragi hezurgabetua  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 

haragi-aterakina  

USE haragikia (6026)  

haragi-hondakina  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 

haragi-patea  

USE haragikia (6026)  

haragi-produktu eraldatua  

USE haragikia (6026)  

haragi-produktua  

USE haragikia (6026)  

haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 animalia-jatorriko produktua  
NT1 ahuntz-haragia  
NT1 ardi-haragia  
NT1 behi-haragia  

NT2 txahal-haragia  
NT1 bufalo-haragia  
NT1 ehiza-haragia  
NT1 haragi freskoa
NT1 haragi hezurgabetua  
NT1 haragi-hondakina  
NT1 hegazti-haragia  
NT1 txerri-haragia  
NT1 untxi-haragia  
NT1 zaldi-haragia  
RT haragiaren industria  
RT haragikia  
RT okelatarako aberea  

haragia zatikatzeko gela  

USE haragiaren industria (6031)  

haragiaren industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF hiltegia  

haragia zatikatzeko gela  
BT1 janarien industria  
RT abere-hilketa  
RT albaitaritzako ikuskapena  
RT haragia
RT haragikia  

haragien ikuskapena  

USE janarien ikuskapena (2841)

haragikia  
MT 6026 elikagaiak
UF igel-hanka  

hirugiharra  
txorizoa  
corned beef-a  
hestebetea  
haragi-aterakina  
foie gras-a  
gibel-orea  
urdaiazpikoa
haragi-patea  
haragi-produktua  
haragi-produktu eraldatua  
saltxitxa  
saltxitxoia  
urdaia

BT1 elikagai konplexua  
RT haragia
RT haragiaren industria  

haraindiko departamendu frantsesa, 
itsasoz·—

USE Frantziako itsasoz haraindiko 
departamenduak (7241)  

haraindiko herrialde eta lurralde 
frantsesak, itsasoz·—

USE IHHL frantsesak (7241) 

hardware-a  

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

hargailua  

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

hargailua, irrati igorgailu-·—

USE irrati-aparatua (3226)  

hargailua, irrati-·—

USE irrati-aparatua (3226)  

hargailua, telebista-·—

USE telebista-aparatua (3226)  

hargintza  

USE eraikuntza-teknika (6831)  

haria, burdin·—

USE alanbrea (6411)  

haria, ehungintzarako·—

USE ehun-zuntza (6841)  

haririk gabeko telekomunikazioa  

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

haririk gabeko telekomunikazioa  
MT 3226 komunikazioa
UF igorgailua  

irrati-telefonoa  
hargailua  
haririk gabeko telekomunikazioa 

BT1 telekomunikazioetako materiala 
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BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

haritza

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

harlangaitza  

USE eraikuntza-teknika (6831)  

harmonizatua, hauteskunde-
prozedura·—

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

harmonizazio ekonomikoa  

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

harmonizazio estatistikoa  

USE estatistika-metodoa (1631)  

harmonizazio-legea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 legea 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

RT legerien hurbilketa  

harmonizazioa, administrazio-
formalitateen·—

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

harmonizazioa, aduana-legerien·—

USE aduana-harmonizazioa (2011) 

harmonizazioa, aduana-prozeduren·—

USE aduana-harmonizazioa (2011) 

harmonizazioa, gizarte-segurantzako 
araubideen·—

USE gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa (2836)  

harmonizazioa, legerien·—

USE legerien hurbilketa (1011)

harmonizazioa, politiken·—

USE politiken hurbilketa (0811)

harmonizazioa, zerga-sistemen·—

USE zerga-harmonizazioa (2446)  

harmonizazioa, zergen·—

USE zerga-harmonizazioa (2446)  

Harmonizaziorako Bulegoa (Markak, 
Marrazkiak eta Ereduak), Barne 
Merkatuko·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

harrapaketa gehigarria  
MT 5641 arrantza

BT1 arrain-harrapaketa 
BT2 arrantza-politika  

harrapaketa-aldea  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-eremua 

BT2 arrantza-politika  

harrapaketa-kopuru baimendua  
MT 5641 arrantza
UF guztizko harrapaketa-kopuru 

baimendua
TAC
urteko harrapaketa-kopurua  

BT1 arrain-harrapaketa 
BT2 arrantza-politika  

harrapaketa-kopuru baimendua, 
guztizko·—

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

harrapaketa-kopurua, urteko·—

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

harrapaketa-kuota  

USE arrantza-kuota (5641)  

harraparia, hegazti·—

USE hegaztia (5211)  

harrapatutako arrain-kopurua  

USE arrain-harrapaketa (5641)  

harreman diplomatikoak  
MT 0806 nazioarteko politika
UF diplomazia

ezagutza diplomatikoa  
BT1 nazioarteko politika  
NT1 babes diplomatikoa  
NT1 ordezkaritza diplomatikoa  

NT2 begiralea
NT2 enbaxada  
NT2 Europar Batasunerako 

ordezkaritza iraunkorra  
NT2 kontsulatua
NT2 lanbide diplomatikoa  
NT2 ukiezintasun diplomatikoa  

NT1 parlamentu-diplomazia  
NT1 protokolo diplomatikoa [V4.2]  

harreman ekonomikoak  
MT 0806 nazioarteko politika
UF finantza-harremanak
BT1 nazioarteko politika  
RT batasun ekonomikoa  
RT harreman monetarioak  
RT lankidetza ekonomikoa  
RT Munduko Bankua  
RT nazioarteko finantzak  

harreman monetarioak  
MT 2406 harreman monetarioak
NT1 akordio monetarioa  

NT2 Europako Diru Akordioa  
NT1 diru-batasuna
NT1 diru-eremua

NT2 eurogunea
NT3 Euribor
NT3 herrialde partaidea  
NT3 partaide ez den herrialdea  

NT1 Europako Ordainketen Batasuna 
NT1 integrazio monetarioa  
NT1 lankidetza monetarioa  
RT dibisen merkatua  
RT harreman ekonomikoak  
RT kanbio-politika  
RT Munduko Bankua  
RT politika monetarioa  

harreman publikoak  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazio-politika  
RT enpresaren politika  
RT merkaturatzea  

harremanak, administrazioen 
arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

harremanak, AEF/AED·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

harremanak, alemaniarren arteko·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

harremanak, botere zentralaren eta 
eskualde- edo toki-boterearen 
arteko·—

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

harremanak, EE kanpo-·—

USE Europar Batasunaren 
harremanak (1016)  

harremanak, eskualdeen arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

harremanak, estatu kide baten eta 
Erkidegoaren arteko·—

USE Europar Batasuneko 
partaide izatea (1016)  

harremanak, euro-arabiar·—

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

harremanak, finantza-·—

USE harreman ekonomikoak (0806) 
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harremanak, hegoaldeko herrien 
arteko·—

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

harremanak, irakaskuntza/industria·—

USE eskolaren eta industriaren 
arteko harremanak (3216)  

harremanak, irakaskuntzaren eta 
lanbide-jardueraren arteko·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

harremanak, kanpo-·—

USE kanpo-politika (0816)  

harremanak, lanbide-·—

USE lan-harremanak (4426)

harremanak, Mendebaldeko eta 
Ekialdeko Alemanien arteko·—

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

harremanak, 
unibertsitatea/industria·—

USE eskolaren eta industriaren 
arteko harremanak (3216)  

harremanak, unibertsitatearen eta 
lanbide-jardueraren arteko·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

Harremanetarako Batzordea, 
Ekonomia Intereseko Europako 
Taldearen·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

harremanetarako hizkuntza  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

harren hazkuntza, zeta-·—

USE serikultura (5631)  

harrera, adingabeen·—

USE zaintza-eskubidea (2806)  

harri preziatua  

USE harribitxia (6611)  

harri-lana  

USE eraikuntza-teknika (6831)  

harria
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

harribitxia
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza

UF diamantea  
harri preziatua  

BT1 meatzaritzako produktua  

harrikatz-aglomeratua  

USE ikatza (6611)  

harrikatz-hondakina  

USE industria-hondakina (5216)  

harrikatz-meategia  

USE ikatzaren meatzaritza (6611)  

harrikatza

USE ikatza (6611)  

harrikatza, koketarako·—

USE kokea (6611)

harrikatzaren industria  

USE ikatzaren industria (6611)  

harriteetarako aseguru konbinatua, 
izozte eta·—

USE nekazaritzako asegurua 
(2431)

harrobia  

USE mea-ustiategia (6611)  

hartutako immunoeskasiaren 
sindromea  

USE hiesa (2841)

hartza

USE ugaztun basatia (5211)  

hartzaile garbia  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 estatu kideen ekarpena 

BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa

RT Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa

hartzailea, adjudikazio-·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

hartzailea, koaseguruaren·—

USE koasegurua (2431)

hartzailea, kontu-·—

USE kontularia (4026)

hartze publikoa, esku-·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

hartzea, botere publikoen esku-·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

hartzea, EEk kirol-agerpenetan 
parte·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

hartzea, EEk kultur agerpenetan 
parte·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

hartzea, EEk nazioarteko bileretan 
parte·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

hartzea, enplegatuen parte-·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

hartzea, Estatuaren esku-·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

hartzea, fiskalaren esku-·—

USE fiskaltzaren esku-hartzea 
(1221)

hartzea, gatibu-·—

USE pertsonen bahiketa (1216)

hartzea, kudeaketan parte·—

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

hartzea, langilearen parte-·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

hartzeko askatasuna, emankizunak·—

USE programen joan-etorri askea 
(3226)

hartzeko fiskala  

USE zerga-kenkaria (2446)  

hartzeko gastua, esku·—

USE EE eragiketa-gastua (1021)  

hartzeko gonbita, lizitazioan parte·—

USE lizitazioa (2006)  

hartzeko kreditua, esku·—

USE EE eragiketa-gastua (1021)  

hartzeko prozesua, erabakiak·—

USE erabakiak hartzea (4021)  

hartzeko prozesuaren gardentasuna, 
erabakiak·—

USE erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna (1006)  

hartzekoduna  

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

hartzidura  

USE prozesu bioteknologikoa 
(6411)

hasiera, aduana-zergako 
kontingentearen·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 280/592

hasiera, negoziazioen·—

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

hasierako finantzaketa  

USE hasierako kapitala (2426)

hasierako kapitala  
SN Enpresaren proiektua zehaztu, 

azterlanak egin eta enpresa sortu 
aurreko kudeaketak egin behar 
direnean enpresaren sorreraren 
lehenengo etapa finantzatzea 
ahalbidetzen duen inbertsio-
kapitala.

MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF irteerako kapitala  

hasierako finantzaketa  
BT1 enpresaren finantzaketa 

BT2 finantzaketa-politika 
BT3 finantzaketa

RT enpresaren sorkuntza  

haur ezinduentzako ikastetxea  

USE hezkuntza berezia (3211)  

haur gorrentzako ikastetxea  

USE hezkuntza berezia (3211)  

haur soldadua  

USE haurren babesa (2826)

haur-eskola  
MT 3211 irakaskuntza
UF ume-eskola  

eskolaurrea  
BT1 eskolaurreko hezkuntza 

BT2 irakaskuntza-maila

haur-hezkuntza  

USE eskolaurreko hezkuntza (3211) 

haur-irakaskuntza  

USE eskolaurreko hezkuntza (3211) 

haur-jolastokia  

USE aisiarako eremua (2826)  

haur-parkea  

USE aisiarako eremua (2826)  

haur-pornografia  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 pornografia

BT2 gizarte-arazoa  
RT haurren babesa  
RT pedofilia

haur-trafikoa  

USE pertsonen trafikoa (1216)

haurduna, emakume·—

USE amatasuna (2816)  

haurdunaldia  

USE amatasuna (2816)  

haurdunaldia etetea  

USE abortua (2806)  

haurdunaldiaren borondatezko 
etendura  

USE abortua (2806)  

haurra  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF haurtzaroa

umezaroa  
BT1 adinaren araberako banaketa 

BT2 biztanleriaren osaera  
RT adingabeen lana  
RT haurren heriotza-tasa  
RT haurren zaintza
RT zainketengatiko esleipena [V4.2] 

haurra, bularreko·—

USE lehen haurtzaroa (2816)  

haurren aurkako indarkeria  

USE haurren babesa (2826)

haurren babesa  
SN Gizartean haurren egoera 

hobetzeko hartzen diren neurrien 
multzoa.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF haurrentzako laguntza  

adingabeak babesteko zentroa  
adingabeen defentsaria  
adingabeen kontrako tratu 
txarrak  
gaizki tratatutako adingabea  
haur soldadua  
adingabeen babesa  
adin txikikoen babesa  
haurren aurkako indarkeria  

BT1 gizarte-politika  
RT adingabeen lana  
RT haur-pornografia
RT haurren eskubideak  
RT pedofilia
RT prostituzioa  
RT ume abandonatua  

haurren babesetxea  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

haurren eskubideak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF umeen eskubideak  

adingabeen eskubideak  
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT adingabeen lana  
RT eskolatzea  
RT guraso-ahala  
RT haurren babesa  

RT haurren zaintza
RT pedofilia
RT prostituzioa  
RT zaintza-eskubidea  

haurren heriotza-tasa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF jaioberrien heriotza-tasa  

jaiotza ondoko heriotza-tasa  
jaiotza aurreko heriotza-tasa  

BT1 heriotza-tasa
BT2 demografia

RT haurra

Haurren Laguntzarako Nazio Batuen 
Funtsa

USE UNICEF (7606)

haurren psikologia  

USE psikologia (3611)

haurren zaintza  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF baby sitting-a  

haurtzaindegia  
ama-eskola  

BT1 gizarte-politika  
RT haurra
RT haurren eskubideak  

haurrentzako janaria  
MT 6026 elikagaiak
UF umetxoentzako janaria  

bularreko haurrentzako janaria  
BT1 elikagai konplexua  
NT1 ama-esnea  

haurrentzako janaria, bularreko·—

USE haurrentzako janaria (6026)  

haurrentzako laguntza  

USE haurren babesa (2826)

haurtxoa  

USE lehen haurtzaroa (2816)  

haurtzaindegia

USE haurren zaintza (2826)  

haurtzaroa  

USE haurra (2816)

hauslea , ontzi izotz-·—

USE ontzi izotz-hauslea [V4.2] 
(4821)

hausnarkaria  

USE behi-azienda (5626)  

hauspena  

USE arau-haustea (1216)

haustea , zirkulazio-kodea ·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)
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haustea, EE Ituna·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

haustea, Erkidegoaren zuzenbidea·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

haustea, nahi gabeko arau-·—

USE nahi gabeko delitua (1216)

haustea, trafikoaren kodea·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

haustea, zirkulazioari buruzko 
legea·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

hausteagatiko Erkidegoaren akzioa, 
arau-·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

hausteagatiko Erkidegoaren 
prozedura, arau-·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

hausteagatiko erreklamazioa, arau-·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

hausteagatiko errekurtsoa, arau-·—

USE ez-betetzearen aurkako 
errekurtsoa (1221)  

hausteagatiko kexa, arau-·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

haustearen egiaztapena, arau-·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

haustura  

USE traumatismoa (2841)  

haustura digitala  

USE atzerapen digitala [V4.2] 
(3231)

haustura, materialen·—

USE materialen erresistentzia 
(6411)

hautaezintasuna  

USE hautagarritasuna (1236)

hautagai izateari uko egitea  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hautagaia 

BT2 hauteskundeen antolaketa  

hautagai-aurkezpena  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hautagaia 

BT2 hauteskundeen antolaketa  

hautagaia  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeen antolaketa  
NT1 hautagai izateari uko egitea  
NT1 hautagai-aurkezpena  
NT1 hauteskunde-bermea  
NT1 jarduera politikoagatiko baimena 

hautagaia, lanposturako·—

USE enplegu-eskaria (4411)

hautagaitza, atxikipenerako·—

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

hautagarritasun-irizpidea  
SN Erkidegoaren finantza-ekarpen 

edo laguntzaren bat jasotzeko 
bete beharreko baldintza.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Erkidegoaren finantzaketarako 

irizpidea  
egokitasun-irizpidea  

BT1 Erkidegoaren finantzaketa-
araubidea 

BT2 Erkidegoaren finantzaketa  
RT eskualde hautagarria  
RT laguntzaren baldintzak  

hautagarritasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF sufragio pasiborako eskubidea  

hautaezintasuna  
BT1 herritarren eskubideak 

BT2 eskubide politikoak  
RT Europako herritartasuna  
RT hauteskunde-zuzenbidea  

hautapena, gehiengozko·—

USE gehiengozko sistema (0416)  

hautapena, zuzeneko·—

USE sufragio unibertsala (0416)

hautapenaren deuseztasuna  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-auzia 

BT2 boto-zenbaketaren kontrola 
BT3 botazioa  

hautaproba  

USE ikasleen aukeraketa (3206)  

hautatuaren statusa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  

RT parlamentarien ukiezintasuna  
RT parlamentu-pribilegioa  

hauteskunde aurreratuak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeak
RT krisi politikoa  

hauteskunde autonomikoak  

USE eskualde-hauteskundeak 
(0416)

hauteskunde ondoko ituna  

USE koalizio politikoa (0431)  

hauteskunde orokorrak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF Kongresurako hauteskundeak  

Nazio Parlamenturako 
hauteskundeak
Senaturako hauteskundeak  
legegintzarako hauteskundeak  

BT1 hauteskundeak
RT parlamentua  

hauteskunde partzialak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-sistema
RT aulki hutsa

hauteskunde primarioak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 zeharkako hautespena 

BT2 hauteskunde-sistema

hauteskunde sindikalak  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 langileen ordezkaritza 

BT2 lan-harremanak  

hauteskunde-akta  

USE boto-zenbaketa (0416)  

hauteskunde-aliantza  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-kanpaina 

BT2 hauteskundeen antolaketa  
RT alderdi politikoa  

hauteskunde-atala  

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

hauteskunde-atalasea  

USE hauteskunde-kozientea (0416) 

hauteskunde-auzia  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-auzietako 

prozedura
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hauteskunde-auzietako 
errekurtsoa

BT1 boto-zenbaketaren kontrola 
BT2 botazioa  

NT1 hautapenaren deuseztasuna  
NT1 hauteskunde-iruzurra  
RT Administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioa  

hauteskunde-auzietako errekurtsoa  

USE hauteskunde-auzia (0416)  

hauteskunde-auzietako prozedura  

USE hauteskunde-auzia (0416)  

hauteskunde-barrutia  

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

hauteskunde-barrutietan zatitzea, 
lurraldea·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

hauteskunde-bermea  
SN Hauteskundeetara aurkezten 

diren hautagaiek jarri behar 
duten diru-kopurua.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 hautagaia 
BT2 hauteskundeen antolaketa  

hauteskunde-bulegoa  

USE hauteskunde-mahaia (0416)  

hauteskunde-erreforma  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-sistema

hauteskunde-erregistroa  

USE hautesleria (0416)  

hauteskunde-errekurtsoak  

USE boto-zenbaketaren kontrola 
(0416)

hauteskunde-finantzaketa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-kanpaina 

BT2 hauteskundeen antolaketa  
RT alderdien finantzaketa  

hauteskunde-gastuak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-kanpaina 

BT2 hauteskundeen antolaketa  
RT alderdien finantzaketa  

hauteskunde-inkesta  

USE boto-asmoa (0416)

hauteskunde-iruzurra  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-auzia 

BT2 boto-zenbaketaren kontrola 
BT3 botazioa  

hauteskunde-kabina  

USE boto sekretua (0416)  

hauteskunde-kanpaina  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeen antolaketa  
NT1 hauteskunde-aliantza  
NT1 hauteskunde-finantzaketa  
NT1 hauteskunde-gastuak  
NT1 hauteskunde-programa  
NT1 hauteskunde-propaganda  

hauteskunde-kartela  

USE hauteskunde-propaganda 
(0416)

hauteskunde-kolegioa  

USE hautesleria (0416)  

hauteskunde-kozientea  
SN Proportziozko ordezkaritza-

sisteman aulki bat lortzeko 
zenbat boto behar diren edo 
zenbateko boto-proportzioa 
behar den.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

UF hauteskunde-atalasea  
BT1 aulkien banaketa 

BT2 parlamentu-aulkia  
RT proportziozko ordezkaritza  

hauteskunde-langa  

USE banaketa-klausula (0416)

hauteskunde-lege nazionala  

USE hauteskunde-zuzenbidea 
(0416)

hauteskunde-lehentasuna  

USE lehentasunezko botoa (0416)  

hauteskunde-lokala  

USE hauteskunde-mahaia (0416)  

hauteskunde-mahaia  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-lokala  

hauteskunde-bulegoa  
BT1 botazioa  

hauteskunde-mandatua  
MT 0421 parlamentua
UF mandatuaren iraupena  

mandatu loteslea  
toki-mandatua  
nazio-mandatua
parlamentu-mandatua  
ordezkaritzako mandatua  

mandatuaren epea  
BT1 parlamentaria  
NT1 mandatuen metaketa  
RT hauteskundeak
RT Parlamentua desegitea  

hauteskunde-mitina  

USE hauteskunde-propaganda 
(0416)

hauteskunde-mugabarrua  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-barrutia  

lurraldea hauteskunde-
mugabarruetan zatitzea  
lurraldea hauteskunde-
barrutietan zatitzea  
hauteskunde-atala  

BT1 hauteskundeen antolaketa  

hauteskunde-mugabarruetan zatitzea, 
lurraldea·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

hauteskunde-programa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-kanpaina 

BT2 hauteskundeen antolaketa  
RT gobernu-programa
RT programa politikoa  

hauteskunde-propaganda  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-kartela  

hauteskunde-mitina
BT1 hauteskunde-kanpaina 

BT2 hauteskundeen antolaketa  
RT propaganda politikoa

hauteskunde-prozedura bateratua  

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

hauteskunde-prozedura harmonizatua 

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

hauteskunde-sistema  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
NT1 erreferenduma  
NT1 Europako hauteskunde-sistema  
NT1 hauteskunde partzialak  
NT1 hauteskunde-erreforma  
NT1 plebiszitua  
NT1 sufragio unibertsala  
NT1 zeharkako hautespena  

NT2 hauteskunde primarioak

hauteskunde-txartela  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
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UF txartelen zenbaketa  
boto-txartela  

BT1 botazioa  

hauteskunde-zentsua  

USE hautesleria (0416)  

hauteskunde-zentsuan inskribatzea  

USE hautesleen inskripzioa (0416)  

hauteskunde-zuzenbide nazionala  

USE hauteskunde-zuzenbidea 
(0416)

hauteskunde-zuzenbidea  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-zuzenbide 

nazionala  
hauteskunde-lege nazionala  

RT boto-eskubidea
RT hautagarritasuna  

hauteskunde-zuzenbidea, 
Erkidegoko·—

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

hauteskundeak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
SN Erabili termino espezifikoak.  
NT1 eskualde-hauteskundeak  
NT1 Europako hauteskundeak  
NT1 hauteskunde aurreratuak  
NT1 hauteskunde orokorrak  
NT1 lehendakaritzarako 

hauteskundeak
NT1 nazio-hauteskundeak  
NT1 toki-hauteskundeak  
RT hauteskunde-mandatua
RT legitimitatea  
RT politika  

hauteskundeak, eskualdeko 
Parlamenturako·—

USE eskualde-hauteskundeak 
(0416)

hauteskundeak, Kongresurako·—

USE hauteskunde orokorrak (0416)  

hauteskundeak, legegintzarako·—

USE hauteskunde orokorrak (0416)  

hauteskundeak, Nazio 
Parlamenturako·—

USE hauteskunde orokorrak 
(0416)

hauteskundeak, probintzia-·—

USE toki-hauteskundeak (0416)

hauteskundeak, Senaturako·—

USE hauteskunde orokorrak (0416)  

hauteskundeak, udal·—

USE toki-hauteskundeak (0416)

hauteskundeen antolaketa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
NT1 hautagaia  

NT2 hautagai izateari uko egitea  
NT2 hautagai-aurkezpena  
NT2 hauteskunde-bermea  
NT2 jarduera politikoagatiko 

baimena  
NT1 hauteskunde-kanpaina  

NT2 hauteskunde-aliantza  
NT2 hauteskunde-finantzaketa  
NT2 hauteskunde-gastuak  
NT2 hauteskunde-programa  
NT2 hauteskunde-propaganda  

NT1 hauteskunde-mugabarrua  
NT1 hautesleria

NT2 botoa emateko adina  
NT2 hautesle-zerrenda  
NT2 hautesleen inskripzioa  

hauteskundeen azken txanda  

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

hauteskundeen bigarren txanda  

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

hauteskundeetako emaitza  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 boto-zenbaketa 

BT2 botazioa  

hauteskundeetako parte-hartzea  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF boto-emaileak  
BT1 botazioa  
NT1 nahitaezko botoa  
RT parte-hartze politikoa  

hautesle inskribatua  

USE hautesleria (0416)  

hautesle-zerrenda  
SN Botoa emateko eskubidea duten 

pertsonen zerrenda, hautesle-
zentsuan edo erregistroan 
oinarritua. Ez nahasi hautagaien 
zerrendarekin.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 hautesleria
BT2 hauteskundeen antolaketa  

hauteslea

USE hautesleria (0416)  

hautesleen inskripzioa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-zentsuan 

inskribatzea  
BT1 hautesleria

BT2 hauteskundeen antolaketa  

hautesleria
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-zentsua  

hauteskunde-kolegioa  
boto-emaileak  
hauteslea  
hautesle inskribatua  
hauteskunde-erregistroa  

BT1 hauteskundeen antolaketa  
NT1 botoa emateko adina  
NT1 hautesle-zerrenda  
NT1 hautesleen inskripzioa  

hautespen bidezko toki-kargua  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 herri-administrazioa  
RT toki-hauteskundeak  

hautespena, animalia-·—

USE animalia-ugalketa (5631)  

hautespena, landare-·—

USE landare-ugalketa (5631)

hautetsiak aldarrikatzeko akta  

USE boto-zenbaketa (0416)  

hautsa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 airearen kutsatzailea 

BT2 kutsatzailea 
BT3 agente kaltegarria  

hautsa, gazur-·—

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

hautsen metalurgia  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 industria metalurgikoa  

Hawaii  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Hawaii uharteak  
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

Hawaii uharteak  

USE Hawaii (7226)  

hazi oliotsua  

USE olio-landarea (6006)  

hazi-jartzea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-ugalketa 

BT2 abere-hazkuntza  
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hazia  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 nekazaritzako ekoizpen-bidea  
RT landare transgenikoa  
RT landare-lorpena  

hazia, arbi-·—

USE koltza (6006)  

hazia, ekilore-·—

USE ekilorea (6006)  

hazia, errizino-·—

USE akain-belarra (6006)  

hazia, koltza-·—

USE koltza (6006)  

hazia, kotoi-·—

USE kotoia (6006)

hazia, liho-·—

USE olio-lihoa (6006)  

hazia, sesamo-·—

USE sesamoa (6006)  

hazkunde demografikoa  

USE biztanleriaren hazkundea 
(2816)

hazkunde ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF hazkunderik eza  

hazkundearen erritmoa  
hazkunde-tasa  

BT1 garapen ekonomikoa  
RT analisi ekonomikoa
RT Europako hazkunderako 

ekimena  
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
RT garapen-politika  

hazkunde-ardatza  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF garapen gunea  

hedapen gunea  
BT1 garapen ekonomikoa  
RT eskualdeen garapena  
RT eskualdeko plangintza  
RT industria-garapena  
RT zona franko industriala  

hazkunde-politika  

USE garapen-politika (1606)

hazkunde-tasa  

USE hazkunde ekonomikoa (1611)  

hazkundea, hiri-·—

USE urbanizazioa (2846)  

hazkundea, industriaren·—

USE industria-garapena (6806)

hazkundearen erritmoa  

USE hazkunde ekonomikoa (1611)  

Hazkunderako Egiunea, Egonkortasun 
eta·—

USE egonkortasun-ituna (1016)  

hazkunderik eza  

USE hazkunde ekonomikoa (1611)  

hazkuntza intentsiboa  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF bateriako hazkuntza  

kaiolako hazkuntza  
BT1 abere-hazkuntza  

hazkuntza, barrengorri-·—

USE perretxikogintza (5631)  

hazkuntza, bateriako·—

USE hazkuntza intentsiboa (5631)  

hazkuntza, erle-·—

USE erlezaintza (5631)  

hazkuntza, hegazti-·—

USE hegaztizaintza (5631)  

hazkuntza, kaiolako·—

USE hazkuntza intentsiboa (5631)  

hazkuntza, landare-·—

USE landare-ekoizpena (5631)  

hazkuntza, muskuilu-·—

USE molusku-hazkuntza (5641)  

hazkuntza, ostra-·—

USE molusku-hazkuntza (5641)  

hazkuntza, ukuiluko·—

USE estabulazioa (5631)  

hazkuntza, zelula-·—

USE zitologia (3606)  

hazkuntza, zeta-harren·—

USE serikultura (5631)  

hebrearra

USE judua (2821)

Hebrida Berriak  

USE Vanuatu (7226)  

hedapen gunea  

USE hazkunde-ardatza (1611)  

hedapena, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako zabalkundea 
(5611)

hedapeneko eremua, industria-·—

USE zona franko industriala (6806) 

hedatua, bideografia·—

USE teletestua (3226)  

hegaldi eskifaiaduna, espazioko·—

USE espazioko nabigazioa (4826)  

hegaldia, espazioko·—

USE espazioko nabigazioa (4826)  

hegazkin militarra  

USE abiazio militarra (0821)  

hegazkin zibila  

USE hegazkina (4826)  

hegazkin-bahiketa  

USE pirateria (1216)  

hegazkin-ontzia  
MT 0821 defentsa
BT1 itsas indarra 

BT2 armamentua

hegazkina  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF aireontzia  

hegazkin zibila  
garraio-hegazkina  
turismo-hegazkina
ekipamendu aeronautikoa  
material aeronautikoa  

BT1 aireko flota 
BT2 aireko garraioa  

RT borroka-hegazkina
RT industria aeronautikoa  

hegazkina, ehiza-·—

USE borroka-hegazkina (0821)

hegazkina, garraio-·—

USE hegazkina (4826)  

hegazkina, miaketa-·—

USE abiazio militarra (0821)  

hegazkina, soldaduak eramateko·—

USE abiazio militarra (0821)  

hegazkina, turismo-·—

USE hegazkina (4826)  

hegazkineko laguntzailea  

USE eskifaia (4811)  

hegazkineko langileak  

USE eskifaia (4811)  
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hegazkineko pilotua  

USE eskifaia (4811)  

hegazkinen segurtasuna  

USE aireko segurtasuna (4806)  

hegazkinetarako erregaia  

USE hegazkinetarako erregaia 
(6616)

hegazkinetarako erregaia  
MT 6616 petrolio-industria
UF hegazkinetarako erregaia  

hegazkinetarako gasolina  
kerosenoa

BT1 motor-erregaia
BT2 petrolio-produktua 

BT3 petrokimika

hegazkinetarako gasolina  

USE hegazkinetarako erregaia 
(6616)

hegazti harraparia  

USE hegaztia (5211)  

hegazti migratzailea  

USE hegaztia (5211)  

hegazti-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT eskortako hegaztia  

hegazti-hazkuntza  

USE hegaztizaintza (5631)  

hegaztia  
MT 5211 natur ingurunea
UF hegazti migratzailea  

hegazti harraparia  
txoria

BT1 fauna
BT2 basa-bizitza  

hegaztia, gizentzeko·—

USE eskortako hegaztia (5631)

hegaztia, okelatarako·—

USE eskortako hegaztia (5631)

hegaztiak  

USE eskortako hegaztia (5631)

hegaztien babesa  

USE faunaren babesa (5206)

hegaztizaintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF hegazti-hazkuntza
BT1 abere-hazkuntza  

hegemonia  

USE inperialismoa (0816)  

Hego Alföld [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

Hego Amerika  
MT 7216 Amerika
BT1 Latinoamerika  
NT1 Argentina
NT1 Bolivia  
NT1 Brasil
NT1 Ekuador
NT1 Galapagoak  
NT1 Guyana  
NT1 Guyana Frantsesa  
NT1 Kolonbia
NT1 Malvinak  
NT1 Paraguai
NT1 Peru  
NT1 Surinam
NT1 Txile  
NT1 Uruguai
NT1 Venezuela  

Hego Asia  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Hegoaldeko Asia  

Hego Asiako herrialdea  
NT1 Bangladesh  
NT1 Bhutan
NT1 India
NT1 Maldivak  
NT1 Nepal
NT1 Pakistan
NT1 Sri Lanka  

Hego Asiako Eskualdeen 
Lankidetzarako Elkartea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF SAARC
BT1 Asiako erakundea  

Hego Asiako herrialdea  

USE Hego Asia (7226)  

Hego Bohemia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Hego Egeo [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Zikladeak  

Dodekaneso
BT1 Greziako eskualdeak  

Hego Eslovenia  

USE Hego-ekialdeko Eslovenia 
[V4.2] (7211)

Hego Estonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Estoniako eskualdeak [V4.2]  

Hego Europa  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Hegoaldeko Europa  
NT1 Espainia
NT1 Gibraltar
NT1 Grezia  
NT1 Italia
NT1 Malta  
NT1 Portugal
NT1 San Marino
NT1 Vatikanoa  
NT1 Zipre

Hego Finlandia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Finlandiako eskualdeak  

Hego Holanda  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Hego Jutland  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Hegoaldeko Jutland  
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Hego Konoko Merkatu Batua  

USE Mercosur (7616)  

Hego Korea  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Korea (E)  

Koreako Errepublika  
BT1 Ekialde Urruna  

Hego Moravia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Hego Pazifikoko Batzordea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF SPC  
BT1 Nazio Batuen sistema  

Hego poloa  

USE Antartika (5211)

Hego Rhodesia  

USE Zimbawe (7221)  

Hego Suedia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Suediako hegoaldea  
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Blekinge [V4.2]  
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NT1 Eskania [V4.2]  

Hego Yemen  

USE Yemengo HED ohia (7226)  

Hego-ekialdeko Asia  

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

Hego-ekialdeko Asiako herrialdea  

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

Hego-ekialdeko Asiako Tratatuaren 
Erakundea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF ANASE
ASA
Asiako Hego-ekialdeko Nazioen 
Elkartea  
ASEAN
Asiako Hego-ekialdeko Elkartea  

BT1 Asiako erakundea  
RT ASEANgo herrialdeak

Hego-ekialdeko Elkartea, Asiako·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Hego-ekialdeko Eslovenia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Hego Eslovenia  
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Hego-ekialdeko Ingalaterra  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

Hego-ekialdeko Nazioen Elkartea, 
Asiako·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Hego-mendebaldeko Afrika  

USE Namibia (7221)  

Hego-mendebaldeko Ingalaterra  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

Hegoafrika  
MT 7221 Afrika
UF Ciskei

Hegoafrikako Errepublika  
Hegoafrikar Errepublika  
Transkei  

BT1 Hegoaldeko Afrika  

Hegoafrikako Errepublika  

USE Hegoafrika (7221)  

Hegoafrikar Errepublika  

USE Hegoafrika (7221)  

hegoaldea, Suediako·—

USE Hego Suedia (7211)  

Hegoaldea-Pirinioak  

USE Midi-Pyrénées (7211)  

Hegoaldearen arteko elkarrizketa, 
Iparraldearen eta·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Hegoaldearen arteko Konferentzia, 
Iparraldearen eta·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Hegoaldearen arteko lankidetza, 
Iparraldearen eta·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Hegoaldeko Afrika  
MT 7221 Afrika
UF Afrika Australa  
NT1 Angola
NT1 Botswana
NT1 Hegoafrika
NT1 Komoreak  
NT1 Lesotho
NT1 Madagaskar  
NT1 Malawi  
NT1 Maurizio  
NT1 Mozambike
NT1 Namibia
NT1 Reunion
NT1 Santa Helena  
NT1 Seychelleak  
NT1 Swazilandia  
NT1 Zambia  
NT1 Zimbawe  

Hegoaldeko Asia  

USE Hego Asia (7226)  

Hegoaldeko Europa  

USE Hego Europa (7206)  

hegoaldeko herrien arteko elkarrizketa 

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

hegoaldeko herrien arteko harremanak 

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza  

MT 0811 lankidetza-politika

UF hegoaldeko herrien arteko 
elkarrizketa  
hegoaldeko herrien arteko 
harremanak  

BT1 lankidetza-politika  
RT garatzen ari den herrialdea  

Hegoaldeko Jutland  

USE Hego Jutland (7211)  

Hegoaldeko Transdanubioa [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

hektareako errendimendua  

USE nekazaritzako errendimendua 
(5616)

hektareako laguntza  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 Merkatu Antolakunde Bateratua

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

helbidea , Interneteko ·—

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

helburu-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  

helburua, kalitate-·—

USE ekoizpenaren hobekuntza 
(6406)

helburuetarako erabiltzea, energia 
bakezko·—

USE energiaren bakezko erabilera 
(6606)

helburuko eskualdea, 1.·—

USE eskualde behartsua (1616)

heldua
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 adinaren araberako banaketa 

BT2 biztanleriaren osaera  

helduen etengabeko hezkuntza  

USE etengabeko hezkuntza (3206)  

helduen hezkuntza  
MT 3206 hezkuntza
UF emakumeen hezkuntza

gurasoen hezkuntza  
langileen hezkuntza  
helduen prestakuntza  
emakumeen prestakuntza  

BT1 hezkuntza
RT lanbide-heziketa  

helduen hezkuntzako ikastetxea  

USE irakaskuntza irekia (3211)  
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helduen prestakuntza  

USE helduen hezkuntza (3206)  

Helena eta mendekoak, Santa·—

USE Santa Helena (7221)  

Helena uhartea, Santa·—

USE Santa Helena (7221)  

helikopteroa  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
BT1 aireko flota 

BT2 aireko garraioa  
RT borroka-helikopteroa

helioa  

USE gas arraroa (6811)  

heliportua  

USE aireportua (4826)  

helmuga, garraioaren·—

USE garraioaren lurralde-eremua 
(4811)

help desk-a  

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

Helsinkiko Azken Agiria  

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

hematopoietiko infekziosoa, 
nekrosi·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

hemeroteka  

USE liburutegia (3221)  

hemofilia  

USE odoleko gaixotasuna (2841)  

hemorragiko birala, septizemia·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

Herbehereak  
MT 7236 geografia politikoa
UF Holanda
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Herbehereetako eskualdeak  

Herbehereen IHHLak  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
NT1 Aruba
NT1 Holandarren Antillak  

NT2 Haizealdeko uharteak  
NT3 Saba
NT3 San Eustakio  
NT3 San Martin  

NT2 Haizebeko uharteak  

NT3 Bonaire
NT3 Curaçao  

Herbehereetako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Drenthe
NT1 Flevoland  
NT1 Frisia
NT1 Gelderland
NT1 Groningen
NT1 Hego Holanda
NT1 Ipar Brabant  
NT1 Ipar Holanda  
NT1 Limburg
NT1 Overijssel
NT1 Utrecht  
NT1 Zeelanda
RT Herbehereak  

herbizida  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 produktu fitosanitarioa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 
RT hosto-galtzea  

herdoilgaitza, altzairu·—

USE altzairua (6816)  

heriotza  
SN Heriotzarekin zerikusia duten 

gizarte- eta kultur alderdiak 
adierazteko erabiliko da.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF hiltzeko laguntza pasiboa  

gorpua
hileta-ohiturak  
gorpu-errausketa
gorpuak errausteko labea  
gorputegia
hildakoa  
gaixo terminala
lur-ematea  
hiletak
hilkutxa
hileta-elizkizuna  
ehorztetxea  
ehorzketa
lurperatzea  
hilobiratzea
hilzorikoa  
berezko heriotza  
zahardadezko heriotza  
bortxazko heriotza  
odolezko heriotza  
hileta-zerbitzuak  
hileta-errituak  
hilobia
beilatokia
hil-autoa  

BT1 gizarte-bizitza  
RT heriotza-tasa

RT hilerria  
RT suizidioa  

heriotza, berezko·—

USE heriotza (2826)  

heriotza, bortxazko·—

USE heriotza (2826)  

heriotza, odolezko·—

USE heriotza (2826)  

heriotza, zahardadezko·—

USE heriotza (2826)  

heriotza-kondena  

USE heriotza-zigorra (1216)  

heriotza-tasa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF hiltzea  

hilkortasun-tasa
BT1 demografia
NT1 bizi-itxaropena  
NT1 haurren heriotza-tasa  
NT1 lanbidearen ziozko heriotza-tasa 
RT heriotza
RT suizidioa  

heriotza-tasa, jaioberrien·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

heriotza-tasa, jaiotza aurreko·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

heriotza-tasa, jaiotza ondoko·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

heriotza-tasa, lanaren ziozko·—

USE lanbidearen ziozko heriotza-
tasa (2816)

heriotza-zigorra  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF heriotza-kondena  
BT1 zigor-zehapena  

heriotzagatiko kalte-ordaina  
SN Heriotzarekin zerikusia duten 

gastuetarako esleipen berezia. 
Ez nahasi "bizirik 
dirautenentzako prestazioa" 
terminoarekin.  

MT 2836 gizarte-babesa
UF heriotzaren ziozko kalte-ordaina 

heriotzagatiko sorospena  
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  

heriotzagatiko sorospena  

USE heriotzagatiko kalte-ordaina 
(2836)

heriotzaren ziozko kalte-ordaina  

USE heriotzagatiko kalte-ordaina 
(2836)
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Herri Administrazioaren Europako 
Institutua  

MT 7611 Europako erakundeak
UF HAEI
BT1 Europako erakundea  

Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legea  

USE administrazio-kontratua 
(0436)

Herri Administraziorako langileen 
aukeraketa  

USE administrazio-lehiaketa 
(4421)

Herri Altxorra  

USE Altxorra (2436)  

Herri Errepublika Demokratikoa, 
Koreako·—

USE Ipar Korea (7226)  

Herri Errepublika Demokratikoa, 
Yemengo·—

USE Yemengo HED ohia (7226) 

Herri Errepublika Sozialista, Libiako 
Arabiar·—

USE Libia (7221)

herri-administrazioa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
NT1 administrazio elektronikoa  
NT1 administrazio zentrala  

NT2 ministerioa
NT1 administrazio-babesa
NT1 Administrazioaren eta 

herritarren arteko harremanak  
NT2 administrazio-errekurtsoa  
NT2 administrazio-formalitatea  
NT2 administrazio-gardentasuna
NT2 arartekoa  

NT1 eskualde-administrazioa  
NT1 hautespen bidezko toki-kargua  
NT1 herri-erakundea  
NT1 sektore publikoa eta pribatua 

elkartzea [V4.2]  
NT1 toki-administrazioa  
NT1 zerbitzu publikoa  
RT administrazio-zientzia  
RT herri-botereak
RT zuhurtziarako ahalmena  

herri-administrazioa, nazioarteko·—

USE nazioarteko erakundea (0806) 

herri-administrazioaren erantzukizuna 

USE administrazio-erantzukizuna 
(0436)

herri-artea  
MT 2831 kultura eta erlijioa

BT1 arteak  
RT herri-kultura

herri-auzitegia  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

herri-babesa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF defentsa zibila

biztanleriaren babesa  
segurtasun zibila

BT1 segurtasun publikoa
NT1 biztanleen ebakuazioa  
RT ezbeharrak jotakoentzako 

laguntza
RT gizakiak eragindako 

hondamendia
RT hondamendi naturala

herri-bankua
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  

herri-basoa  

USE Estatuaren basoa (5636)

herri-bidea  

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

herri-bideak mantentzea  

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

herri-bideen artapena  

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

herri-bideen zerbitzua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF estolderia  

herri-bideen artapena  
herri-bideak mantentzea  
herri-bidea  

BT1 hiri-azpiegitura 
BT2 hirigintza

herri-bideetako seinaleak

USE seinaleak (4806)  

herri-botereak  
SN Estatuko edo lurralde-

erkidegoetako agintari eta 
organo guztiak izendatzeko 
erabiliko da.  

MT 0406 esparru politikoa
UF agintaritza publikoa

Estatuko agintariak  
botere eratua  

BT1 erakunde politikoa  
RT herri-administrazioa  
RT sektore publikoa eta pribatua 

elkartzea [V4.2]  

herri-defentsaria, Erkidegoko·—

USE Europako Arartekoa (1006)

herri-defentsaria, Europako·—

USE Europako Arartekoa (1006)

herri-demokrazia  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  

herri-ekimena  

USE eskaera (0421)  

herri-erakundea
SN Zuzenbide publikoko pertsona 

juridikoa, lurralde-erakundeez 
bestelakoa, zerbitzu publikoren 
bat kudeatzen duena edo 
Administrazioari dagokion 
jardueraren bat egiten duena.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF entitate publikoa
establezimendu publikoa  
erakunde autonomoa  
zuzenbide publikoko erakundea 
erakunde publikoa  

BT1 herri-administrazioa  
RT enpresa publikoa  
RT zuzenbide publiko ekonomikoa  

herri-hizkuntza  

USE ama-hizkuntza (3211)  

herri-jabaria  

USE herri-jabetza (1211)  

herri-jabetza  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF herri-ondasunak  

herri-jabaria
Estatuaren ondarea  
nazio-ondarea  
autonomia-erkidegoaren jabetza 
toki-erakundearen jabetza  
Estatuaren jabetza  

BT1 ondasunen jabetza
RT Estatuaren basoa  
RT Estatuaren landa-jabetza  
RT Estatuaren nekazaritza-ustiategia 

herri-jaia  

USE herri-kultura (2831)  

herri-justizia  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

herri-kultura
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF herri-jaia
BT1 kultura  
RT herri-artea  

herri-lanak
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
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NT1 antolamendu hidraulikoa  
NT1 dragatzea  
NT1 drainatzea
NT1 errepidegintza  
NT1 ingeniaritza zibila  
NT1 obra handiak  

herri-lurrak  

USE auzo-ondasuna (5616)  

herri-ogasuna
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF finantza publikoak  
NT1 Altxorra
NT1 aparteko aurrekontua  
NT1 aurrekontu erantsia  
NT1 aurrekontu orokorra  
NT1 aurrekontu-nomenklatura  
NT1 eskualdeko ogasuna  

NT2 eskualde-aurrekontua  
NT1 Estatuaren aurrekontua  
NT1 finantza-erregelamendua
NT1 finantza-konpentsazioa  
NT1 kontabilitate publikoa  
NT1 toki-ogasuna

NT2 toki-aurrekontua  
RT administrazio-kontratazioa  
RT gastu publikoa
RT nazio-zerga  
RT zerga-sistema  
RT zuzenbide publiko ekonomikoa  

herri-ondasunak  

USE herri-jabetza (1211)  

herri-onurako basoa  

USE Estatuaren basoa (5636)

herri-onurako erakundea  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
BT1 sozietatea  

herri-titulartasuneko basoa  

USE Estatuaren basoa (5636)

herri-zorra  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
SN Estatuak egindako zorren 

multzoa.  
NT1 Altxorraren bonua  
NT1 jesapen publikoa  
NT1 zorraren amortizazioa  
NT1 zorraren finkapena  
RT kanpo-zorra
RT kaudimena

herria  

USE landa-aglomerazioa (2846)  

herrialde aberatsa  

USE herrialde industrializatua 
(1611)

herrialde alemandunak

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde anglofonoak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde atzeratuagoa

USE gutxi garatutako herrialdea 
(1611)

herrialde aurreratua  

USE herrialde industrializatua 
(1611)

herrialde azpigaratua  

USE gutxi garatutako herrialdea 
(1611)

herrialde barrurako garraioa  

USE hinterland-erako garraioa 
(4811)

herrialde elkartu gabea, garatzen ari 
den·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

herrialde elkartu gabea, gutxi 
garatutako·—

USE elkartu gabeko herrialdea 
(0811)

herrialde elkartua
MT 0811 lankidetza-politika
UF estatu elkartua  
BT1 lankidetza-politika  
RT elkartze-akordioa  

herrialde emailea  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

herrialde eta lurralde frantsesak, 
itsasoz haraindiko·—

USE IHHL frantsesak (7241) 

herrialde frankofonoak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde frantsesdunak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde garatua  

USE herrialde industrializatua 
(1611)

herrialde gaztelaniadunak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde hispanofonoak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde industrializatu berria  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF oraintsu industrializatutako 

herrialdea
BT1 garapen ekonomikoa  

herrialde industrializatua  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF herrialde aurreratua

herrialde garatua
herrialde aberatsa  

BT1 garapen ekonomikoa  
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko harremanak  

herrialde industrializatuenen taldea 
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Zazpien Taldea  

G7  
G7/G8
G8  

BT1 gobernu arteko erakundea  

herrialde ingelesdunak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde kidea  
SN Europar Batasuna kenduta 

nazioarteko beste edozein 
erakundetako kide den 
herrialdea (edo estatua).  

MT 0811 lankidetza-politika
UF estatu kidea  
BT1 lankidetza-politika  

herrialde lusofonoak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde neutrala  

USE neutraltasuna (0816)

herrialde onuraduna  

USE laguntzaren onuraduna (0811) 

herrialde partaidea  
SN Diru bakarra ezarri duen estatu 

kidea.
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 eurogunea

BT2 diru-eremua
BT3 harreman monetarioak  

herrialde pobrea  

USE gutxi garatutako herrialdea 
(1611)

herrialde portugesdunak  

USE talde linguistikoa (2821)

herrialde sozialista ohiak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Ekialdeko herrialdeak  

NT2 Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa

NT2 SESB  
NT2 Txekoslovakia  

NT1 Jugoslavia
RT trantsizioko ekonomia  
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herrialde-taldeen arteko trukeak  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF eremu arteko merkataritza  
BT1 nazioarteko merkataritza  

herrialdea, Afrikako·—

USE Afrika (7221)

herrialdea, Amerikako·—

USE Amerika (7216)  

herrialdea, Asiako·—

USE Asia (7226)

herrialdea, Balkanetako·—

USE Balkanak (7206)

herrialdea, blokeetatik kanpoko·—

USE ez lerrokatzea (0816)  

herrialdea, EBko·—

USE EB estatu kidea (7231)  

herrialdea, Ekialde Urruneko·—

USE Ekialde Urruna (7226)

herrialdea, Eskandinaviako·—

USE Ipar Europa (7206)

herrialdea, estatu-merkataritza 
duen·—

USE estatu-merkataritza (2006)  

herrialdea, Europako·—

USE Europa (7206)  

herrialdea, garapen-bidean dagoen·—

USE garatzen ari den herrialdea 
(1611)

herrialdea, Hego Asiako·—

USE Hego Asia (7226)  

herrialdea, Hego-ekialdeko Asiako·—

USE Asiako Hego-ekialdea (7226)  

herrialdea, Hirugarren Munduko·—

USE garatzen ari den herrialdea 
(1611)

herrialdea, iparraldeko·—

USE Ipar Europa (7206)

herrialdea, laguntza jasotzen duen·—

USE laguntzaren onuraduna (0811)  

herrialdea, lerrokatu gabeko·—

USE ez lerrokatzea (0816)  

herrialdea, oraintsu 
industrializatutako·—

USE herrialde industrializatu 
berria (1611)  

herrialdea, Persiako Golkoko·—

USE Golkoko herrialdea (7226)  

herrialdea, Sahelgo·—

USE Sahel (7221)

herrialdea, trantsizioan dagoen·—

USE trantsizioko ekonomia (1621)  

herrialdeak, ANASEko·—

USE ASEANgo herrialdeak (7231)

herrialdeak, Comecongo·—

USE ELEKeko herrialdeak (7231)

herrialdeak, Commonwealth-eko·—

USE Commonwealth (7621)  

herrialdeak, EE·—

USE EB estatu kidea (7231)  

herrialdeak, Europako Erkidegoko·—

USE EB estatu kidea (7231)  

herrialdeak, Europar Batasuneko·—

USE EB estatu kidea (7231)  

herrialdeak, gaztelaniaz hitz egiten 
den·—

USE talde linguistikoa (2821)

herrialdeak, Golkoko Lankidetza 
Kontseiluko·—

USE CCGko herrialdeak (7236) 

herrialdeak, ingelesez hitz egiten 
den·—

USE talde linguistikoa (2821)

herrialdeak, MCCAko·—

USE Mercomúngo herrialdeak 
(7231)

herrialdeak, mendebaldeko·—

USE Mendebaldeko Europa (7206) 

herrialdeak, Mendebaldeko Afrikako 
Diru Batasuneko·—

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

herrialdeak, Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuneko·—

USE UEMOAko
herrialdea (7231)  

herrialdeak, portugesa hizkuntza 
ofiziala duten Afrikako·—

USE Afrika lusofonoa 
(7221)

herrialdeak, portugesez hitz egiten den 
Afrikako·—

USE Afrika lusofonoa (7221)

herrialdeak, SEATOko·—

USE Asia Hego Ekialdeko 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

herrialdeak, UMOAko·—

USE UEMOAko herrialdea (7231)  

herrialdeen arteko hitzarmena, EEren 
eta hirugarren·—

USE EE akordioa (1016)  

herrialdeen arteko trukeak  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 nazioarteko merkataritza  

herriaren defentsaria  

USE arartekoa (0436)  

herrien arteko elkarrizketa, 
hegoaldeko·—

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

herrien arteko harremanak, 
hegoaldeko·—

USE hegoaldeko herrien arteko 
lankidetza (0811)  

herrien mugimendua, Europako·—

USE europar mugimendua (0811)

herritarra  
SN Estatu bati subiranotasun edo 

nazionalitatearen bidez lotutako 
pertsona. Termino hau 
estatuaren izenarekin batera 
erabiliko da, behar izanez gero.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazio bateko herritarra  
BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  

herritarra, hirugarren estatu bateko·—

USE atzerritarra (1231)  

herritarra, nazio bateko·—

USE herritarra (1231)  

herritarra, unibertsitate·—

USE irakaskuntza irekia (3211)  

herritarren askatasuna  

USE herritarren eskubideak (1236) 

Herritarren Babeserako eta 
Segurtasunerako Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

herritarren betebeharrak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF herritarren eginbeharrak  

herritarren eginbeharrak  

USE herritarren betebeharrak 
(1236)
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herritarren eskubideak  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF herritarren askatasuna  
BT1 eskubide politikoak  
NT1 boto-eskubidea
NT1 hautagarritasuna  
RT atzerritarra
RT eskubideak kentzea  
RT langile migratzailea  

herritarren Europa  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF barneko merkatuaren alderdi 

soziala  
hiritarren Europa  
Europa soziala  

BT1 Europar Batasunaren sendoketa 
NT1 Europako Konstituzioa  
NT1 Europar Batasuneko Oinarrizko 

Eskubideen Gutuna  
RT Europako gizarte-politika  
RT langileen joan-etorri askea  
RT pertsonen joan-etorri askea  

herritarren segurtasun-gabezia  

USE segurtasun publikoa (0431)

herritarren segurtasuna  

USE segurtasun publikoa (0431)

herritarren sentsibilizazioa  

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

herritarrentzako informazioa  

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

herritartasuna, Batasuneko·—

USE Europako herritartasuna 
(1016)

herrixka  

USE landa-aglomerazioa (2846)  

herstura-politika  
SN Kostuen kontrola: gastu 

publikoen murrizketa, diru-
sarreren eta prezioen kontrola.  

MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
RT alokairu-politika
RT alokairuen txikipena  
RT atzeraldi ekonomikoa  
RT inflazioa  

hertsagarria, plangintza·—

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

hesia, aduana-zergaz besteko·—

USE aduana-zergaz besteko 
oztopoa (2021)  

hesia, aduana-zergazko·—

USE aduana-zergazko oztopoa 

(2021)

hesia, merkataritzako·—

USE trukeen murrizketa (2021)  

Hesse
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

hestebetea

USE haragikia (6026)  

heziketa zibikoa  

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

heziketa, arte-·—

USE arte-hezkuntza (3211)  

heziketa, kontsumitzaileen·—

USE kontsumitzaileentzako 
informazioa (2026)  

heziketako beka, lanbide-·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

heziketako institutua, lanbide-·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

heziketako kualifikazioak ezagutzea, 
lanbide-·—

USE lanbide-kualifikazioak 
ezagutzea (4406)  

hezitzailea

USE irakasleak (3216)  

hezkuntza  
MT 3206 hezkuntza
NT1 atzerritarrentzako hezkuntza  
NT1 etengabeko hezkuntza  
NT1 helduen hezkuntza  
NT1 masen hezkuntza  

hezkuntza askea  

USE hezkuntza ez-formala (3206)  

hezkuntza berezia  
SN Hezkuntza berezia ezohiko 

ezaugarriak dituzten haurrentzat; 
batez ere, adimen urrikoentzat, 
ezinduentzat eta 
adimentsuentzat.  

MT 3211 irakaskuntza
UF gor-mutuentzako ikastetxea  

haur ezinduentzako ikastetxea  
haur gorrentzako ikastetxea  
osabidezko hezkuntza  
supergaituentzako hezkuntza  
irakaskuntza berezia  

BT1 irakaskuntza orokorra  
RT berreskolaratzea  
RT ezindua  

hezkuntza ez-formala  
SN Eskola-orduetatik kanpo baina 

hezkuntza-helburu zehatzekin 
antolatzen diren jarduerak edo 
programak.

MT 3206 hezkuntza
UF hezkuntza askea  

hezkuntza ez-ofiziala  
BT1 metodo pedagogikoa  

hezkuntza ez-ofiziala

USE hezkuntza ez-formala (3206)  

hezkuntza konparatua  
SN Hainbat herrialdetako 

hezkuntzaren teoria eta 
praktiken azterketa 
konparatiboa.

MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT kultur harremanak  

hezkuntza nazionala

USE hezkuntza-politika (3206)  

hezkuntza orokorra, oinarrizko·—

USE lehen irakaskuntza (3211)  

hezkuntza politikoa  

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

hezkuntza, bide-·—

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

hezkuntza, derrigorrezko bigarren·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

hezkuntza, emakumeen·—

USE helduen hezkuntza (3206)  

hezkuntza, gurasoen·—

USE helduen hezkuntza (3206)  

hezkuntza, haur-·—

USE eskolaurreko hezkuntza (3211) 

hezkuntza, helduen etengabeko·—

USE etengabeko hezkuntza (3206)  

hezkuntza, langileen·—

USE helduen hezkuntza (3206)  

hezkuntza, osabidezko·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

hezkuntza, osasunari buruzko·—

USE osasun-hezkuntza (3211)  

hezkuntza, supergaituentzako·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako 
Nazio Batuen Erakundea  

USE UNESCO (7606) 

hezkuntza-arloko lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
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BT1 lankidetza-politika  
RT hezkuntza-politika

hezkuntza-aurrekontua  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika

hezkuntza-gastuak  

USE hezkuntzaren kostua (3206)  

hezkuntza-irratia  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

hezkuntza-laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  

hezkuntza-maila  

USE irakaskuntza-maila (3211)  

hezkuntza-plangintza  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika

hezkuntza-politika  
MT 3206 hezkuntza
UF hezkuntza nazionala  
NT1 alfabetatzea  
NT1 eskola-legeria  
NT1 eskola-trukea  
NT1 eskolatzea  
NT1 Eurydice  
NT1 hezkuntza konparatua
NT1 hezkuntza-aurrekontua  
NT1 hezkuntza-plangintza  
NT1 hezkuntzako estatistika  
NT1 hezkuntzarako irispidea  
NT1 hezkuntzaren demokratizazioa  
NT1 hezkuntzaren kostua  
NT1 ikasketak ezagutzea  
NT1 ikasketen iraupena  

NT2 eskola-uztea
NT1 ikasleen aukeraketa  
NT1 irakaskuntzaren kalitatea
NT1 tituluak ezagutzea  
NT1 tituluen baliokidetasuna  
RT hezkuntza-arloko lankidetza  
RT ikasteko diru-esleipena  
RT irakaskuntzaren antolaketa  
RT kultur politika  

hezkuntza-programa  

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

hezkuntza-sistema  

USE irakaskuntza-sistema (3216)  

hezkuntza-sorospena  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

hezkuntza-telebista

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

hezkuntzako eskola, bigarren·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

hezkuntzako establezimendua, 
zainpeko·—

USE zainpeko hezkuntzako 
ikastetxea (1216)  

hezkuntzako estatistika  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT eskola-mapa

hezkuntzako ikastetxea, bigarren·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

hezkuntzako ikastetxea, helduen·—

USE irakaskuntza irekia (3211)  

hezkuntzarako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gizarte-eskubideak  
RT analfabetismoa  
RT hezkuntzarako irispidea  

hezkuntzarako irispidea  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT hezkuntzarako eskubidea  
RT tratu-berdintasuna  

Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionala, Urrutiko·—

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

Hezkuntzaren Antolamendurako 
Nazioarteko Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF IIPE
BT1 UNESCO

BT2 NBEko erakunde 
espezializatua  

hezkuntzaren demokratizazioa  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza-politika
RT doako irakaskuntza  
RT ikasleria  
RT irakaskuntza publikoa  

hezkuntzaren edukia  

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

hezkuntzaren erreforma  

USE irakaskuntzaren erreforma 
(3216)

hezkuntzaren kalitatea  

USE irakaskuntzaren kalitatea 
(3206)

hezkuntzaren kostua  
MT 3206 hezkuntza

UF hezkuntza-gastuak  
BT1 hezkuntza-politika
RT doako irakaskuntza  
RT eskola-gastuak  

Hezkuntzaren Nazioarteko Bulegoa 
MT 7606 Nazio Batuak
UF IBE
BT1 UNESCO

BT2 NBEko erakunde 
espezializatua  

hezkuntzaren ondoko irakaskuntza, 
bigarren·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

hezkuntzaren psikologia  

USE psikologia (3611)

hezkuntzaren soziologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 soziologia

BT2 gizarte-zientziak  

hezkuntzaren teoria  

USE metodo pedagogikoa (3206)

hezurra  

USE animalia-jatorriko gaia (6011) 

hidraulikoa, ekipamendu·—

USE makina hidraulikoa (6821)

hidraulikoa, eraikuntza·—

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

hidraulikoa, gurpil·—

USE makina hidraulikoa (6821)

hidraulikoa, ingeniaritza·—

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

hidraulikoa, material·—

USE makina hidraulikoa (6821)

hidraulikoa, obra·—

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

hidraulikoa, turbina·—

USE makina hidraulikoa (6821)

hidraulikoa, zubi·—

USE jasoketarako materiala (6821) 

hidraulikoak, nekazaritzako obra·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

hidrobasea

USE aireportua (4826)  
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hidroelektrikoa, egokitzapen·—

USE instalazio hidroelektrikoa 
(6621)

hidroelektrikoa, zentral·—

USE zentral elektrikoa (6621)  

hidrogenazioa  

USE prozesu fisikoa (6411)  

hidrogenazioa, ikatzaren·—

USE ikatzaren tratamendua (6611) 

hidrogeno likidoa  

USE hidrogeno-ekoizpena (6811)

hidrogeno-bonba  

USE arma nuklearra (0821)  

hidrogeno-ekoizpena  
MT 6811 kimika
UF hidrogeno likidoa  
BT1 industria kimikoa  
RT gas naturala  
RT hidrogenoa
RT petrolioa  

hidrogenoa  
MT 6811 kimika
BT1 elementu kimikoa  
RT hidrogeno-ekoizpena  

hidrogeologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 geologia

BT2 Lurraren zientziak  
RT lurpeko ura  

hidrografia  

USE hidrologia (3606)  

hidrokarburoa  
MT 6616 petrolio-industria
UF azetilenoa  

bentzenoa
butilenoa  
estirenoa  
etilenoa
fenola
isoprenoa
metanoa
olefina  
ortoxilenoa  
paraxilenoa
propilenoa  
toluenoa  
xilenoa  

NT1 gas naturala  
NT2 gasaren industria  

NT1 hidrokarburoak biltegiratzea  
NT1 petrolioa  

NT2 itsasoko petrolioa  
NT2 petrolio gordina  

hidrokarburoak biltegiratzea  
MT 6616 petrolio-industria
UF lur gainean biltegiratzea  

biltegi kriogenikoa  
gasometroa
petrolio-terminala  

BT1 hidrokarburoa
RT energia biltegiratzea  

hidrokarburoen bidezko kutsadura 
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF petrolioaren bidezko kutsadura  

marea beltza  
BT1 kutsadura

hidrokarburoen tratamendua  

USE petrolioaren teknologia (6616) 

hidrologia
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF hidrografia

ibaien hidrologia  
limnologia

BT1 Lurraren zientziak  
RT baliabide hidraulikoa  
RT ur geza
RT ura

hidrologia, ibaien·—

USE hidrologia (3606)  

hidroxidoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

hidroxidoa, litio·—

USE gatz kimikoa (6811)  

hierarkikoa, errekurtso·—

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

hierarkikoa, SGBD·—

USE datu-baseak kudeatzeko 
sistema (3236)  

hiesa
MT 2841 osasuna
UF seropositiboa

hartutako immunoeskasiaren 
sindromea

BT1 sexu-transmisiozko gaixotasuna 
BT2 gaixotasun infekziosoa 

BT3 gaixotasuna
RT odol-transfusioa

higadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondamendi naturala 

BT2 ingurumenaren degradazioa  

higiene psikikoa  

USE buru-osasuna (2841)  

higiene publikoa
MT 2841 osasuna
BT1 osasun publikoa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

RT epidemiologia  

higienea, lan-·—

USE lan-osasuna (4416)

higienea, laneko·—

USE lan-osasuna (4416)

higienea, langileen·—

USE lan-osasuna (4416)

higiezin-enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
UF higiezin-sozietatea
BT1 enpresaren jarduera  
RT ondasun higiezinen jabetza  

higiezin-errentamendua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF etxebizitzen alogera  

higiezinen alogera  
higiezinen errentamendua  
etxebizitzen errentamendua  
hiri-errentamendua  

NT1 aloger-kontratua  
NT2 aloger-kontratuaren iraunaldia 
NT2 berreskuratzeko eskubidea  
NT2 merkataritzako 

errentamendua
RT alogera  

higiezin-kontribuzioa  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

higiezin-kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF eraikuntzarako kreditua  

hipoteka-kreditua  
hipoteka-mailegua  
eraikuntzarako mailegua  

BT1 kreditua  
RT eraikuntzarako laguntza  
RT ondasun higiezinen jabetza  

higiezin-sozietate zibila  

USE sozietate zibila (4016)  

higiezin-sozietatea  

USE higiezin-enpresa (4011)  

higiezin-sustatzailea

USE higiezinen sustapena (2846)  

higiezina  

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)
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higiezina, ondasun·—

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

higiezinekin espekulatzea  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF lurrarekin espekulatzea  
BT1 eraikuntza-politika  
RT hiri- eta landa-jabetzaren 

merkatua

higiezinen alogera  

USE higiezin-errentamendua (2846) 

higiezinen errentamendua  

USE higiezin-errentamendua (2846) 

higiezinen gaineko zerga  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

higiezinen gaineko zuzenbide 
erregistrala  

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

higiezinen gaineko zuzenbidea  

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

higiezinen merkatua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 eraikuntza-politika  

higiezinen sustapena  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF higiezin-sustatzailea  
BT1 eraikuntza-politika  

higiezinetako inbertsio-funtsa  

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

higigarri hila, kapital·—

USE nekazaritzako ekipamendua 
(5626)

higigarria, ondasun·—

USE ondasun higigarrien jabetza 
(1211)

higigarrien gaineko zuzenbidea  

USE ondasun higigarrien jabetza 
(1211)

higigarrietako inbertsio kolektiborako 
erakundea, balore·—

USE inbertsio-sozietatea 
(4016)

hil-autoa  

USE heriotza (2826)  

hila, hizkuntza·—

USE hizkuntza bizia (3611)  

hila, kapital higigarri·—

USE nekazaritzako ekipamendua 
(5626)

hildakoa  

USE heriotza (2826)  

hileroko ordainketa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 alokairu-politika

hilerri militarra [V4.2]  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hilerria 

BT2 ekipamendu kolektiboa 
BT3 hirigintza

RT armada

hilerria
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF kolunbarioa  
BT1 ekipamendu kolektiboa 

BT2 hirigintza
NT1 hilerri militarra [V4.2]  
RT heriotza

hileta-elizkizuna  

USE heriotza (2826)  

hileta-errituak  

USE heriotza (2826)  

hileta-ohiturak  

USE heriotza (2826)  

hileta-zerbitzuak  

USE heriotza (2826)  

hiletak  

USE heriotza (2826)  

hilketa, ganadu-·—

USE abere-hilketa (6036)  

hilketarako eskubidea, buru-·—

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

hilkortasun-tasa  

USE heriotza-tasa (2816)  

hilkutxa  

USE heriotza (2826)  

hilobia  

USE heriotza (2826)  

hilobiratzea  

USE heriotza (2826)  

hiltegia  

USE haragiaren industria (6031)  

hiltegiko hondakina  

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

hiltzea

USE heriotza-tasa (2816)  

hiltzeko laguntza pasiboa  

USE heriotza (2826)  

hilzorikoa  

USE heriotza (2826)  

hilzorikoen eskubideak  

USE gaixoen eskubideak (2841)

himnoa
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF nazio-himnoa  
BT1 kultur ondarea 

BT2 kultur politika  
RT Estatuaren ikurra  

himnoa, Europako·—

USE Europaren ikurra (0811)  

himnoa, nazio-·—

USE himnoa (2831)  

hinduismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
RT hinduista
RT zuzenbide hindua  

hinduista
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 erlijio-taldea 

BT2 gizarte- eta kultura-taldea  
RT hinduismoa

hinterland-erako garraioa  
SN Portu baten eraginpeko eremuari 

lotutako garraioa.  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF herrialde barrurako garraioa  
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

hipermedia
SN Hipertestua eta multimedia, 

batera hartuta, "hipermedia" 
dira. Interneten, sareak aukera 
ematen du informazioa 
hipermedia moduan 
eskuratzeko.

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 informatika  
NT1 hipertestua
NT1 multimedia  
RT Internet

hipermerkatua  

USE merkataritzako gune handia 
(2036)
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hipertestua  
SN Hipertestuak idatzizko agiri 

informatizatuak antolatzeko 
modu berezia diseinatzen du, 
atalen arteko lotura dinamikoak 
ezaugarri dituena.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 hipermedia
BT2 informatika  

hipoteka  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF hipoteka-zuzenbidea  
BT1 kontratua 

BT2 zuzenbide zibila  
RT jesapena  
RT kreditu-bermea  
RT ondasunen enbargoa  

Hipoteka Bankua, Espainiako·—

USE hipoteka-kutxa (2416)  

hipoteka-kreditua  

USE higiezin-kreditua (2416)  

hipoteka-kutxa  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF Espainiako Hipoteka Bankua  
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  

hipoteka-mailegua  

USE higiezin-kreditua (2416)  

hipoteka-zuzenbidea  

USE hipoteka (1211)

Hiri Autonomoa, Ceutako·—

USE Ceuta (7211)

Hiri Autonomoa, Melillako·—

USE Melilla (7211)  

hiri barruko migrazioa  
SN Hiriko toki batetik besterako 

migrazioa; adibidez, hirigunetik 
hiriaren kanpoaldera. Ez nahasi 
"hiriarteko migrazioa" 
terminoarekin.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 barne-migrazioa

hiri barruko mugikortasuna  

USE hiri-garraioa (4811)  

hiri berria
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria

BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

hiri erdiko zirkulazioa  

USE hiriko zirkulazioa (4811)  

hiri ertaina
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria

BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

hiri europarra, kulturaren·—

USE Europako kultur agerpena 
(2831)

hiri handia  

USE metropolia (2846)  

hiri inguruko aldea  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF errebala

auzoa  
auzunea  
lohiria
aldiria  

BT1 hiria
BT2 hiri-aglomerazioa 

BT3 aglomerazioa

hiri inguruko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 hiri-garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  

hiri satelitea  
SN Politikaren eta ekonomiaren 

aldetik beste batekin zuzeneko 
mendekotasuna duen hiria.  

MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria

BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

hiri txikia  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria

BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

hiri- eta landa-jabetzaren merkatua 
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
RT higiezinekin espekulatzea  
RT landa-jabetza  
RT lurraren jabetza  

hiri-aglomerazioa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hiriaren erdialdea  

hirigunea
BT1 aglomerazioa
NT1 hiria

NT2 bizitegi-eremua  
NT2 hiri berria  
NT2 hiri ertaina  
NT2 hiri inguruko aldea  
NT2 hiri satelitea  
NT2 hiri txikia  
NT2 hirialdea  

NT3 hirialde behartsua  

NT3 oinezkoen gunea  
NT2 hiriburua
NT2 megalopolia
NT2 metropolia  

hiri-antolamendua  

USE hirigintza (2846)  

hiri-antolamenduko politika  

USE hirigintza (2846)  

hiri-antolamendurako plana  

USE hirigintzako plana (2846)  

hiri-arazoa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza

hiri-azpiegitura  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
NT1 energia elektrikoaren hornidura 
NT1 gas-hornidura
NT1 herri-bideen zerbitzua  
NT1 ur-hornidura
RT azpiegitura ekonomikoa  

hiri-berrikuntza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikinen birgaikuntza  

eraikinen zaharberrikuntza  
BT1 hirigintza

hiri-bidea
MT 4816 lurreko garraioa
BT1 errepide-sarea 

BT2 errepideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

RT hiri-habitata  

hiri-biztanleria  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren banaketa 

geografikoa  
RT hiri-erkidegoa  
RT hiri-habitata  
RT hirialdea  
RT urbanizazioa  

hiri-eremua  

USE hirialdea (2846)  

hiri-erkidegoa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
RT hiri-biztanleria  
RT hirialdea  

hiri-errentamendua  

USE higiezin-errentamendua (2846) 

hiri-garapena  

USE urbanizazioa (2846)  

hiri-garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
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UF hiri barruko mugikortasuna  
hiriarteko garraioa  

BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 hiri inguruko garraioa  
NT1 hiriko zirkulazioa  
NT1 metroa

hiri-habitata  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hiri-ingurunea  
BT1 habitata
RT hiri-bidea  
RT hiri-biztanleria  

hiri-hazkundea  

USE urbanizazioa (2846)  

hiri-hondakin solidoa  

USE etxeko hondakina (5216)

hiri-ingurua  

USE hirialdea (2846)  

hiri-ingurunea  

USE hiri-habitata (2846)  

hiri-kontzentrazioa  

USE urbanizazioa (2846)  

hiri-lurren gaineko kontribuzioa  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

hiri-lurren kontribuzioa  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

hiri-lurzorua  

USE lur eraikigarria (2846)  

hiri-plangintza  

USE hirigintzako plana (2846)  

hiri-soziologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 soziologia

BT2 gizarte-zientziak  

hiria
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiri-aglomerazioa 

BT2 aglomerazioa
NT1 bizitegi-eremua  
NT1 hiri berria  
NT1 hiri ertaina  
NT1 hiri inguruko aldea  
NT1 hiri satelitea  
NT1 hiri txikia  
NT1 hirialdea  

NT2 hirialde behartsua  
NT2 oinezkoen gunea  

NT1 hiriburua
NT1 megalopolia
NT1 metropolia  

hirialde behartsua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza

UF auzo behartsua  
auzo sentibera  

BT1 hirialdea 
BT2 hiria

BT3 hiri-aglomerazioa 
BT4 aglomerazioa

RT auzo-polizia  
RT hurbileko justizia  

hirialdea
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hiri-eremua  

eremu urbanizatua  
hiri-ingurua  

BT1 hiria
BT2 hiri-aglomerazioa 

BT3 aglomerazioa
NT1 hirialde behartsua  
NT1 oinezkoen gunea  
RT eskualde ekonomikoa  
RT hiri-biztanleria  
RT hiri-erkidegoa  

hirian ibiltzeko argia

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

hiriaren erdialdea  

USE hiri-aglomerazioa (2846)  

hiriarteko bidea  

USE errepide-sarea (4816)  

hiriarteko garraioa  

USE hiri-garraioa (4811)  

hiriarteko migrazioa  
SN Hiri batetik besterako migrazioa. 

Ez nahasi "hiri barruko 
migrazioa" terminoarekin.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 barne-migrazioa

hiriburua
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria

BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

hirigintza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
SN Hirien eraketaz eta antolaketaz 

diharduten zientzia eta politika. 
UF hirigintzaren kudeaketa  

hiri-antolamendua  
hiri-antolamenduko politika  

NT1 berdegunea
NT1 ekipamendu kolektiboa  

NT2 aparkalekua  
NT2 autobus-geltokia
NT2 eraikin publikoa  
NT2 gizarte- eta kultura-

ekipamendua
NT2 hilerria  

NT3 hilerri militarra [V4.2]  

NT1 hiri- eta landa-jabetzaren 
merkatua

NT1 hiri-arazoa  
NT1 hiri-azpiegitura  

NT2 energia elektrikoaren 
hornidura

NT2 gas-hornidura
NT2 herri-bideen zerbitzua  
NT2 ur-hornidura

NT1 hiri-berrikuntza  
NT1 hiri-erkidegoa  
NT1 hirigintza-arauak  
NT1 hirigintzako lanbidea  
NT1 hirigintzako plana  
NT1 hiriko ekonomia  
NT1 hiriko eraikuntza  

NT2 legez aurkako eraikuntza  
NT1 industria-lurra  
NT1 landa-erkidegoa  
NT1 lur eraikigarria  

NT2 lurren zatiketa  
NT1 lursailaren prezioa  
NT1 urbanizazioa  
RT arkitektura
RT lekuaren kudeaketa  
RT planoa

hirigintza-arauak  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hirigintzako zuzenbidea  

hirigintzari buruzko legeria  
hirigintzako arauak  
hirigintzako arautegia  

BT1 hirigintza
RT eraikitzeko baimena  
RT eraikuntza-arauak  
RT katastroa  

hirigintzako arauak  

USE hirigintza-arauak (2846)  

hirigintzako arautegia  

USE hirigintza-arauak (2846)  

hirigintzako lanbidea  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF aparejadorea  

arkitektoa
arkitekto teknikoa  

BT1 hirigintza

hirigintzako lizentzia  

USE eraikitzeko baimena (2846)  

hirigintzako plana  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hiri-antolamendurako plana  

hiri-plangintza
BT1 hirigintza

hirigintzako zuzenbidea  

USE hirigintza-arauak (2846)  
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hirigintzaren kudeaketa  

USE hirigintza (2846)  

hirigintzari buruzko legeria  

USE hirigintza-arauak (2846)  

hirigunea  

USE hiri-aglomerazioa (2846)  

hiriko berokuntza  

USE berokuntza (6831)  

hiriko ekonomia  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
RT aglomerazioa
RT ekonomia

hiriko eraikuntza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
NT1 legez aurkako eraikuntza  

hiriko zirkulazioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF hiri erdiko zirkulazioa  
BT1 hiri-garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT ibilgailu motordunek eragindako 

kutsadura
RT zirkulazio-arauak  

hiritarra, banda·—

USE maiztasun-banda (3226)  

hiritarren Europa  

USE herritarren Europa (1016)  

hiru alderdiko konferentzia  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 negoziazio kolektiboa 

BT2 lan-harremanak  

hirugarren belaunaldiko migratzailea  

USE migratzaileen umea (2811)  

hirugarren estatu bateko herritarra  

USE atzerritarra (1231)  

hirugarren herrialdea  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT jatorrizko produktua  
RT kanporako laguntza  

hirugarren herrialdeen arteko 
hitzarmena, EEren eta·—

USE EE akordioa (1016)  

Hirugarren Munduko herrialdea  

USE garatzen ari den herrialdea 
(1611)

hirugarren sektorea  
MT 1621 egitura ekonomikoa

UF zerbitzu-sektorea  
BT1 sektore ekonomikoa  
RT zerbitzu-enpresa  
RT zerbitzua
RT zerbitzuen industria  
RT zerbitzugintza askea  

hirugarrenekiko asegurua  

USE automobilen asegurua (2431)

hirugarrenen asegurua  

USE automobilen asegurua (2431)

hirugiharra  

USE haragikia (6026)  

Hirurogeita Hamazazpien Taldea  

USE 77en Taldea (1611)  

hirusta
MT 6006 landare-produktuak
BT1 bazka-landarea  

hispanofonoak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

histologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  

historia  
MT 3611 giza zientziak
UF historialaria
BT1 gizarte-zientziak  
NT1 Antzinaroaren historia  
NT1 Aro Modernoaren historia
NT1 Erdi Aroaren historia  
NT1 historia garaikidea  
NT1 historia unibertsala  
NT1 Historiaurrea

historia garaikidea  
MT 3611 giza zientziak
UF Aro Garaikidea  
BT1 historia

BT2 gizarte-zientziak  

historia klinikoa  

USE datu medikoak (2841)

historia unibertsala  
MT 3611 giza zientziak
BT1 historia

BT2 gizarte-zientziak  

historia, EBren·—

USE Europako historia (0811)  

historia, EEren·—

USE Europako historia (0811)  

historia, Europaren·—

USE Europako historia (0811)  

historiala  

USE aipamen historikoa (3221)

historialaria  

USE historia (3611)  

Historiaurrea  
MT 3611 giza zientziak
BT1 historia

BT2 gizarte-zientziak  

historiaurreko aztarnategia  

USE toki historikoa (2831)  

historikoa, kokagune·—

USE toki historikoa (2831)  

historikoa, laburpen·—

USE aipamen historikoa (3221)

hitz egitea, Parlamentuan·—

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

hitz egiteko askatasuna  

USE adierazpen-askatasuna (1236) 

hitz egiteko denbora  

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

hitz egiten den Afrikako herrialdeak, 
portugesez·—

USE Afrika lusofonoa (7221)

hitz egiten den herrialdeak, 
gaztelaniaz·—

USE talde linguistikoa (2821)

hitz egiten den herrialdeak, 
ingelesez·—

USE talde linguistikoa (2821)

hitzaldia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
NT1 jendaurreko adierazpena  

hitzarmen bati atxikitzea  

USE akordio bati atxikitzea (0806) 

hitzarmen kolektiboa  
SN Lan-baldintzen gaineko akordio 

idatzia, langileen eta 
enpresaburuen ordezkariek 
egindako negoziazioaren 
emaitza.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

UF akordio kolektiboa  
BT1 lan-harremanak  

hitzarmena, administrazioen arteko 
lankidetza-·—

USE administrazio-lankidetza 
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(0436)

Hitzarmena, Dopatzearen aurkako·—

USE dopatzea (2826)  

hitzarmena, EEren eta hirugarren 
herrialdeen arteko·—

USE EE akordioa (1016)  

hitzarmena, enpresen arteko·—

USE enpresa arteko akordioa 
(4006)

hitzarmena, kultur·—

USE kultur lankidetza (0811)

hitzarmena, nazioarteko·—

USE nazioarteko konbentzioa 
(0806)

Hitzarmena, Yaundeko I.·—

USE Yaundeko Hitzarmena (1016) 

Hitzarmena, Yaundeko II.·—

USE Yaundeko Hitzarmena (1016) 

hizkuntza  
MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntzalaritza

BT2 gizarte-zientziak  
NT1 eleaniztasuna
NT1 elebitasuna  

hizkuntza autonomikoa  

USE eskualdeko hizkuntza (3611)  

hizkuntza bizia  
MT 3611 giza zientziak
UF hizkuntza hila  
BT1 hizkuntzalaritza

BT2 gizarte-zientziak  
NT1 eskualdeko hizkuntza  
NT1 Europako hizkuntza  
NT1 gutxiengoaren hizkuntza  
NT1 hizkuntza ez-europarra  

hizkuntza ez-europarra  
MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntza bizia 

BT2 hizkuntzalaritza
BT3 gizarte-zientziak  

hizkuntza hila  

USE hizkuntza bizia (3611)  

hizkuntza koofiziala  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

hizkuntza ofiziala  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF mintzaira ofiziala  

hizkuntza koofiziala  
komunikazio-hizkuntza
lan-hizkuntza
lingua franca  

nazio-hizkuntza  
harremanetarako hizkuntza  

BT1 erakunde-jarduna  
NT1 hizkuntzen erabilera  

hizkuntza ofiziala duten Afrikako 
herrialdeak, portugesa·—

USE Afrika lusofonoa 
(7221)

hizkuntza, atzerri-·—

USE atzerriko hizkuntza (3211)  

hizkuntza, harremanetarako·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

hizkuntza, herri-·—

USE ama-hizkuntza (3211)  

hizkuntza, keinu-·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

hizkuntza, komunikazio-·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

hizkuntza, lan-·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

hizkuntza, nazio-·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

hizkuntza-eremua  

USE talde linguistikoa (2821)

hizkuntza-gutxiengoa  

USE talde linguistikoa (2821)

hizkuntza-kalitatea, legearen·—

USE legeen idazkuntza (0426)  

hizkuntza-ondarea  

USE kultur ondarea (2831)  

hizkuntza-politika [V4.2]  
SN Lurralde jakin batean hizkuntza 

bat edo gehiago sustatzeko 
hartzen diren neurri 
administratibo edo juridikoen 
multzoa.  

MT 3611 giza zientziak
BT1 hizkuntzalaritza

BT2 gizarte-zientziak  
RT eskualdeen kultura  
RT kultura-aniztasuna  
RT talde linguistikoa  

hizkuntza-prestakuntza  

USE hizkuntzen irakaskuntza 
(3211)

hizkuntza-zona  

USE talde linguistikoa (2821)

hizkuntzalaritza  
MT 3611 giza zientziak

UF fonetika  
gramatika  
lexikologia  
ebakera  
semantika  

BT1 gizarte-zientziak  
NT1 hizkuntza

NT2 eleaniztasuna
NT2 elebitasuna  

NT1 hizkuntza bizia  
NT2 eskualdeko hizkuntza  
NT2 Europako hizkuntza  
NT2 gutxiengoaren hizkuntza  
NT2 hizkuntza ez-europarra  

NT1 hizkuntza-politika [V4.2]  
RT hizkuntzen irakaskuntza  
RT interpretazioa  
RT itzulpena  
RT terminologia
RT transliterazioa  

hizkuntzarengatiko bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT talde linguistikoa  

hizkuntzen erabilera  
SN Hizkuntza ofizialen erabilera 

eraginkorra adierazteko 
erabiliko da.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 hizkuntza ofiziala 
BT2 erakunde-jarduna  

hizkuntzen irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF hizkuntza-prestakuntza
BT1 irakaskuntza orokorra  
NT1 ama-hizkuntza
NT1 atzerriko hizkuntza  
RT eleaniztasuna
RT elebitasuna  
RT hizkuntzalaritza

hizpidea erabiltzeko denbora  

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

hiztegi eleaniztuna  
MT 3221 dokumentazioa
UF itzulpen-hiztegia  
BT1 agiria  

hiztegia  
MT 3221 dokumentazioa
UF lexikoa  

bokabularioa  
BT1 agiria  

hiztegia, akronimoen·—

USE laburduren hiztegia (3221)  
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hiztegia, itzulpen-·—

USE hiztegi eleaniztuna (3221)  

hiztegia, siglen·—

USE laburduren hiztegia (3221)  

hobaria, zerga-·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

hobariduna, mailegu·—

USE korritu-hobaria (2416)

hobekuntza aktiboa  
SN Frankizia-araubidean 

inportatutako salgaiak 
eraldatzea, produktu bukatuak 
Europako Erkidegotik kanpora 
esportatzeko.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF hobekuntza aktiboaren araubidea 
hobekuntza aktiboko trafikoa  

BT1 aduana-araubide etenarazlea 
BT2 Erkidegoaren aduana-

araubidea  
RT berresportazioa  

hobekuntza aktiboaren araubidea  

USE hobekuntza aktiboa (2011)  

hobekuntza aktiboko trafikoa  

USE hobekuntza aktiboa (2011)  

hobekuntza materialerako plana  

USE nekazaritzako garapen-plana 
(5606)

hobekuntza pasiboa  
SN Salgaiak aduana-lurraldetik 

kanpora esportatzea aldi 
baterako, kanpoan eraldatu, 
landu edo konpondu ditzaten, 
gero berriz inportatzeko.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF hobekuntza pasiboaren 
araubidea  
hobekuntza pasiboko trafikoa  

BT1 aduana-araubide etenarazlea 
BT2 Erkidegoaren aduana-

araubidea  
RT berrinportazioa  

hobekuntza pasiboaren araubidea  

USE hobekuntza pasiboa (2011)  

hobekuntza pasiboko trafikoa  

USE hobekuntza pasiboa (2011)  

hobekuntza, basoen·—

USE baso-antolamendua (5636)

hobekuntza, bizi-baldintzen·—

USE bizi-baldintza (2821)  

hobekuntza, ingurumenaren·—

USE ingurumenaren kalitatea 
(5206)

hobekuntza, lan-baldintzen·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

hobekuntza, lanbide-·—

USE lanpostuko prestakuntza 
(4406)

hoc Taldea, Immigraziorako Ad·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

hodi bidezko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraio-mota
NT1 gasbidea
NT1 oliobidea
RT energia-garraioa  

hodi elektrikoa  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

hodi elektronikoa  

USE osagai elektronikoa (6826)

hodi fluoreszentea  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

hodia, neon-·—

USE argiztatzeko materiala (6826)  

hodien lotunea  

USE hoditeria (6821)  

hoditeria
MT 6821 industria mekanikoa
UF txorrotak  

hodien lotunea  
balbula

BT1 material mekanikoa  

Hogeita Lauen Taldea  
SN Gobernu arteko taldea, garatzen 

ari diren herrialdeen interesei 
eragiten dieten nazioarteko diru-
arazoez arduratzen dena.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF 24en Taldea

G-24
BT1 nazioarteko finantzak  

Holanda  

USE Herbehereak (7206)  

Holandarren Antillak  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Herbehereen IHHLak  
NT1 Haizealdeko uharteak  

NT2 Saba
NT2 San Eustakio  
NT2 San Martin  

NT1 Haizebeko uharteak  

NT2 Bonaire
NT2 Curaçao  

holding sozietatea  

USE holding-a (4006)

holding-a  
SN Holding deritzon sozietatearen 

helburua beste enpresa 
batzuetako partaidetzen jabe 
egitea da, enpresa horiek 
menderatzeko edo haien jarduera 
zuzendu ahal izateko.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF konpainia nagusia

konpainia edukitzailea  
kontrol-sozietatea
holding sozietatea

BT1 partaidetza
BT2 kontzentrazio ekonomikoa  

holokaustoa  

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

homeopatia  

USE medikuntza naturala (2841)  

homogeneoa, estatu·—

USE estatu unitarioa (0406)  

homologazioa  
SN Produktu edo zerbitzuek behar 

besteko kalitatea dutela eta bete 
beharreko arauak betetzen 
dituztela onartzeko agintariek 
erabiltzen duten prozedura.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

BT1 normalizazioa 
BT2 arau teknikoak  

NT1 Erkidegoaren ziurtapena  
RT saltzeko baimena  

homologazioa, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren ziurtapena 
(6411)

homologazioa, garraio-tarifen·—

USE tarifen homologazioa (4806)  

homosexuala  

USE sexu-gutxiengoa (1236)

homosexualen diskriminazioa  

USE sexu-joerarengatiko 
bereizkeria (1236)  

hondakin arriskutsuak  
SN Jendeari, animaliei edo 

ingurumenari kalterik ez egiteko 
kontuz erabili behar diren 
hondakinak.  

MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondakina
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hondakin berreskuraezina  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF hondakin erabilezina  
BT1 hondakina
RT hondakinen birziklapena  

hondakin elektronikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF pila erabilia  

aparatu elektroteknikoaren 
hondakina

BT1 hondakina

hondakin erabilezina  

USE hondakin berreskuraezina 
(5216)

hondakin erradioaktiboa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF hondakin nuklearra  
BT1 hondakina
NT1 efluente erradioaktiboa  
RT energia nuklearra  
RT erradiazioaren aurkako babesa  
RT erregaia birprozesatzea
RT kutsadura erradioaktiboa  

hondakin industriala  

USE industria-hondakina (5216)  

hondakin kimikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondakina

hondakin klinikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondakina

hondakin metalikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF txatarra  

metal-hondakina  
automobil-hondakinak  
erabiltzen ez den ibilgailua  
metal-txirbila  

BT1 hondakina

hondakin nuklearra  

USE hondakin erradioaktiboa 
(5216)

hondakin solidoa, hiri-·—

USE etxeko hondakina (5216)

hondakin-ura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ur beltzak  
BT1 hondakina
RT uraren tratamendua  

hondakin-uren hustuketa  

USE saneamendua (5206)  

hondakin-uren tratamendua  

USE uraren tratamendua (5206)  

hondakina  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF zaborra

hondarra
araztegiko lohia  

NT1 arazketa-lohiak  
NT1 etxeko hondakina  
NT1 hondakin arriskutsuak  
NT1 hondakin berreskuraezina  
NT1 hondakin elektronikoa  
NT1 hondakin erradioaktiboa  

NT2 efluente erradioaktiboa  
NT1 hondakin kimikoa  
NT1 hondakin klinikoa  
NT1 hondakin metalikoa
NT1 hondakin-ura
NT1 hondakinen esportazioa  
NT1 industria-hondakina  
NT1 legez aurkako hondakin-isurketa 
NT1 nekazaritzako hondakina  
NT1 olio erabilia  
RT hondakinen kudeaketa  

hondakina, aparatu 
elektroteknikoaren·—

USE hondakin elektronikoa (5216) 

hondakina, baheketaren·—

USE industria-hondakina (5216)  

hondakina, harrikatz-·—

USE industria-hondakina (5216)  

hondakina, hiltegiko·—

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

hondakina, metal-·—

USE hondakin metalikoa (5216)  

hondakina, metalezko·—

USE industria-hondakina (5216)  

hondakina, oliba-·—

USE oliba (6006)

hondakinak biltegiratzea  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 hondakinen kudeaketa  
NT1 hondakinak lurpean biltegiratzea 

hondakinak botatzea  

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

hondakinak gutxitzeko teknologia  

USE teknologia garbia (6411)  

hondakinak itsasora botatzea  

USE hondakinen urperaketa (5206) 

hondakinak lur azpian gordetzea  

USE hondakinak lurpean 
biltegiratzea (5206)  

hondakinak lurpean biltegiratzea  
MT 5206 ingurumen-politika
UF hondakinak lur azpian gordetzea 

hondakinak lurperatzea  
BT1 hondakinak biltegiratzea 

BT2 hondakinen kudeaketa  

hondakinak lurperatzea  

USE hondakinak lurpean 
biltegiratzea (5206)  

hondakinak, automobil-·—

USE hondakin metalikoa (5216)  

hondakindegia  

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

hondakinen aprobetxamendua  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

hondakinen berrerabilera  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

hondakinen berreskurapena  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

hondakinen birziklapena  
SN Ekoizpen- edo kontsumo-ziklo 

batean erabili den material edo 
produktua berriro sartzea ziklo 
berean edo beste batean. 
Material edo produktua 
birziklatzeko prozesuaren 
konplexutasunaren arabera, bi 
mota daude: zuzenekoa, lehen 
mailakoa edo sinplea, eta 
zeharkakoa, bigarren mailakoa 
edo konplexua.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF hondakinen aprobetxamendua  

zaborren birziklapena  
materialen birziklapena  
gaikako bilketa  
hondakinen berreskurapena  
hondakinen berrerabilera  
hondakinen eraldaketa  
hondakinen erabilera  

BT1 hondakinen kudeaketa  
RT birziklapenaren teknologia  
RT hondakin berreskuraezina  
RT paper-orearen eta paperaren 

industria
RT produktu kutsatzailearen ziozko 

gordailua  
RT teknologia garbia  
RT zur-hondakina  

hondakinen erabilera  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)
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hondakinen eraldaketa  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

hondakinen errausketa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF zaborren errausketa  

erraustegia  
BT1 hondakinen ezabaketa 

BT2 hondakinen kudeaketa  

hondakinen esportazioa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF hondarren esportazioa  

hondarren nazioarteko trafikoa  
hondakinen nazioarteko trafikoa 
hondarren mugaz gaindiko 
trafikoa  
hondakinen mugaz gaindiko 
trafikoa  

BT1 hondakina
RT hondakinen kudeaketa  

hondakinen ezabaketa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF zaborren ezabaketa  

zaborrak botatzea  
hondakinak botatzea  
hondakindegia  
hondakinen isurketa  

BT1 hondakinen kudeaketa  
NT1 hondakinen errausketa  
NT1 hondakinen urperaketa  
RT biodegradagarritasuna  

hondakinen isurketa  

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

hondakinen kudeaketa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF hondarren kudeaketa  

hondarren tratamendua  
hondakinen tratamendua  

NT1 hondakinak biltegiratzea  
NT2 hondakinak lurpean 

biltegiratzea  
NT1 hondakinen birziklapena  
NT1 hondakinen ezabaketa  

NT2 hondakinen errausketa  
NT2 hondakinen urperaketa  

RT hondakina
RT hondakinen esportazioa  
RT zarrastelkeriaren aurkako 

borroka

hondakinen mugaz gaindiko trafikoa  

USE hondakinen esportazioa (5216) 

hondakinen nazioarteko trafikoa  

USE hondakinen esportazioa (5216) 

hondakinen tratamendua  

USE hondakinen kudeaketa (5206) 

hondakinen urperaketa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF hondakinak itsasora botatzea  
BT1 hondakinen ezabaketa 

BT2 hondakinen kudeaketa  
RT itsasoaren kutsadura  

hondamendi naturala  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF katastrofe naturala  
BT1 ingurumenaren degradazioa  
NT1 eguraldi txarra  
NT1 higadura
NT1 lehortea
NT1 lurrikara  
NT1 nekazaritzako hondamendia  
NT1 sumendi-erupzioa  
NT1 uholdea
NT1 zikloia
RT arrisku naturala  
RT baldintza atmosferikoak  
RT ezbeharrak jotakoentzako 

laguntza
RT herri-babesa  
RT kalteetarako asegurua  
RT lehen sorospenak  
RT uzta galtzea
RT zindinika  

hondamendi-eremua  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ezbeharrak jotako eskualdea  

ezbeharrak jotako aldea  
BT1 ingurumenaren degradazioa  

hondamendien biktimentzako laguntza 

USE ezbeharrak jotakoentzako 
laguntza (0811)  

hondarra  

USE hondakina (5216)  

hondarra, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

hondarren esportazioa  

USE hondakinen esportazioa (5216) 

hondarren kudeaketa

USE hondakinen kudeaketa (5206) 

hondarren mugaz gaindiko trafikoa  

USE hondakinen esportazioa (5216) 

hondarren nazioarteko trafikoa  

USE hondakinen esportazioa (5216) 

hondarren tratamendua  

USE hondakinen kudeaketa (5206) 

Honduras  
MT 7216 Amerika
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

Honduras Britainiarra  

USE Belize (7216)  

honenbestean ordaindutako soldata  

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

Hong Kong  
SN Txinako administrazio-eskualde 

berezia 1997ko uztailaren 1etik 
aurrera.

MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Urruna  

hooligan-a  

USE kirol-ikuskizunetako 
indarkeria (2826)  

horia, kuia·—

USE fruitu-barazkia (6006)  

horia, sukar·—

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

horizontala, akordio·—

USE entente horizontala (4031)  

horizontala, integrazio·—

USE entente horizontala (4031)  

horma-pintura  

USE eraikuntza-teknika (6831)  

hormigoia  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

hormona  
MT 2841 osasuna
BT1 farmaziako produktua 

BT2 farmazia-industria  

hormonala, nahaste·—

USE gaixotasun endokrinoa (2841) 

hornidura  

USE ematea (2036)  

Hornidura Agentzia, Euratom·—

USE AEEE Hornidura Agentzia 
(1006)

hornidura, argindar-·—

USE energia elektrikoaren 
hornidura (2846)

hornidura, energia-·—

USE energia-hornikuntza (6606)  

hornidura, ureztapenerako ur-·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)
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hornidura-kontratu publikoa  

USE hornidura-kontratua (2006)  

hornidura-kontratua  
MT 2006 merkataritza-politika
UF hornidura-kontratu publikoa  

hornidurei buruzko zuzentaraua 
BT1 administrazio-kontratazioa  

hornidurei buruzko zuzentaraua  

USE hornidura-kontratua (2006)  

horniketa

USE hornikuntza (2016)  

hornikuntza  
MT 2016 truke ekonomikoak
UF horniketa
NT1 autohornikuntza

NT2 autohornikuntza-tasa
NT1 eskasia  
NT1 hornikuntzaren balantzea  
NT1 hornikuntzaren segurtasuna  
RT energia-hornikuntza  
RT hornitzailea

hornikuntza, energiaren·—

USE energia-hornikuntza (6606)  

hornikuntza, kontabilitateko·—

USE kontabilitateko erreserba 
(4026)

hornikuntza, ur-·—

USE ur-hornidura (2846)

hornikuntza-merkatu zentrala  

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

hornikuntzaren balantzea  
SN Hornikuntzak asetzen dituen 

beharrizanen eta benetako 
beharrizanen arteko aldea 
adierazten duen terminoa.  

MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 hornikuntza

hornikuntzaren segurtasuna  
MT 2016 truke ekonomikoak
UF hornikuntzaren zailtasuna  
BT1 hornikuntza

hornikuntzaren zailtasuna  

USE hornikuntzaren segurtasuna 
(2016)

hornitzailea  
MT 2036 banaketa
BT1 merkataritzako banaketa  
RT hornikuntza

hornitzeko buruaskitasuna, 
nekazaritzako elikagaiez·—

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

hornitzeko mendekotasuna, janariz·—

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

hortz-mekanikaria  

USE lanbide paramedikoa (2841)

hortzitua, edari·—

USE edari alkoholduna (6021)  

hosto erorkorreko zuhaitza  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

hosto iraunkorreko zuhaitza  

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

hosto-barazkia  
MT 6006 landare-produktuak
UF zerba  

apioa  
aza  
bruselaza  
azalorea  
endibia
ziazerba  
uraza  
porrua
buru-aza

BT1 barazkia  

hosto-galtzea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT arma kimikoa
RT herbizida  

hostoduna, zuhaitz orratz-·—

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

hotel-erreserba  

USE erreserba (4811)  

hotela

USE ostalaritzaren industria (2826) 

hotelaria

USE ostalaritzako lanbidea (2826)  

hoteleko gela  

USE ostalaritzaren industria (2826) 

hots-kutsadura  

USE kutsadura akustikoa (5216)  

hots-seinalea  

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

hotz industriala  

USE hotzaren industria (6846)  

hotz mina  

USE eguraldi txarra (5216)  

hotz-bolada  

USE eguraldi txarra (5216)  

hotz-instalazioa  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 ekipamendu termikoa  
RT hotzaren industria  

hotza, biltegi·—

USE janariak biltegiratzea (6036)  

hotzaren industria  
MT 6846 askotariko industriak
UF hotz industriala
RT hotz-instalazioa  
RT janarien industria  
RT janarien kontserbazioa  

hotzaren teknika  

USE prozesu fisikoa (6411)  

hovercraft-a  

USE aire-kuxindun ibilgailua 
(4811)

how-a, know-·—

USE ezaguera teknikoak (6411)  

how-aren transmisioa, know-·—

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

hozkailua  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

hozkuntza  

USE prozesu fisikoa (6411)  

hoztea  

USE prozesu fisikoa (6411)  

hoztua, janari·—

USE produktu hoztua (6026)  

hoztutako erreaktorea, gasez·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

Hradec Králové [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Humanitariorako Bulegoa, 
Laguntza·—

USE Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa (1006)  

Humberside, Yorkshire and·—

USE Yorkshire eta Humberside 
(7211)

Hungaria  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Hungariako eskualdeak [V4.2]  
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RT Visegrad-eko Taldea  

Hungaria , Erdialdeko ·—

USE Erdialdeko Hungaria [V4.2] 
(7211)

Hungaria , Ipar ·—

USE Ipar Hungaria [V4.2] (7211)  

Hungariako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Erdialdeko Hungaria [V4.2]  
NT1 Erdialdeko Transdanubioa 

[V4.2]  
NT1 Hego Alföld [V4.2]  
NT1 Hegoaldeko Transdanubioa 

[V4.2]  
NT1 Ipar Alföld [V4.2]  
NT1 Ipar Hungaria [V4.2]  
NT1 Mendebaldeko Transdanubioa 

[V4.2]  
RT Hungaria

Hurbila, Ekialde·—

USE Ekialde Hurbila eta Erdikoa 
(7226)

hurbileko justizia  
MT 1221 justizia
BT1 justiziarako irispidea  
RT biktimentzako laguntza  
RT hirialde behartsua  

hurra  

USE fruitu oskolduna (6006)

hustea, jendez·—

USE despopulazioa (2816)  

hustea, landa-aldeak jendez·—

USE landa-migrazioa (2811)  

husteko arriskua duen aldea  

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

hustuketa, hondakin-uren·—

USE saneamendua (5206)  

hutsa betetzeko iragarkia, lanpostu·—

USE enplegu-eskaintza (4411)

hutsa, beira·—

USE beira (6811)  

hutsaren industria  
MT 6846 askotariko industriak
RT ontziratzea  

hydrocracking-a  

USE petrolioaren finketa (6616)  

I+G

USE ikerketa eta garapena (6416)  

IAAE  

USE Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa (1016)

IAEA  

USE Atomo Energiaren 
Nazioarteko Agentzia (7606)  

IAEA ikuskapena  

USE segurtasun nuklearra (6621)  

IAEE aduana-zerga bateratua  

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

IAEE erabaki orokorra  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren erregelamendua 

BT2 Erkidegoaren egintza  
RT zuzeneko aplikagarritasuna  

IAEE eragiketa-aurrekontua
SN IAEEren jardueretarako beren 

beregi egiten den aurrekontua, 
Europako Erkidegoen 
aurrekontu orokorretik 
apartekoa.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren aurrekontua  
RT IAEE ordainarazpena  

IAEE gomendioa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzentaraua 

BT2 Erkidegoaren egintza  
RT legerien hurbilketa  

IAEE irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren irizpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  

IAEE Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 EE Ituna  

IAEE Kontsulta Batzordea  

USE Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa (1016)

IAEE kreditua  

USE IAEE mailegua (1021)

IAEE laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 Erkidegoaren laguntza 

BT2 sostengu ekonomikoa  
RT IAEE mailegua  

IAEE mailegua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF IAEE kreditua  
BT1 Erkidegoaren mailegua 

BT2 Erkidegoaren finantza-tresna 
BT3 Erkidegoaren finantzaketa 

RT IAEE laguntza

IAEE ordainarazpena  
SN Erkidegoan ikatza eta altzairua 

ekoizteagatik IAEEk egiten 
duen ordainarazpena, 1953an 
ezarria.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa
RT IAEE eragiketa-aurrekontua  

IALK  

USE Ipar Atlantikoko Lankidetza 
Kontseilua (7621)  

IAT  

USE ikuskapen teknikoa (4806)  

IATA
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Aireko Garraioaren Nazioarteko 

Elkartea  
BT1 gobernu arteko erakundea  

ibai-arroa  

USE ur-ibilgua (5211)  

ibai-bidea  

USE sare nabigagarria (4821)

ibai-garraioa  

USE bide nabigagarrietako 
garraioa (4821)  

ibai-portua  

USE portu-instalazioa (4821)  

ibaia

USE ur-ibilgua (5211)  

ibaiadarra

USE ur-ibilgua (5211)  

ibaien hidrologia  

USE hidrologia (3606)  

ibaien kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 uraren kutsadura 

BT2 kutsadura
RT ur-ibilgua  

ibaiko garraiolaria  
SN Ibaiko garraioarekin zerikusia 

duten lanbide guztietarako 
erabiliko da (gabarrazainak, 
gabarrak eramateko ontzietako 
langileak etab.).  

MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF batelaria  

gabarraria  
BT1 bide nabigagarrietako garraioa  

ibaiko komunikazioa  

USE bide nabigagarrietako 
garraioa (4821)  
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ibaiko nabigazioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF barruko nabigazioa  
BT1 bide nabigagarrietako garraioa  
NT1 ADN akordioa  
RT laketontzia
RT nabigazio-askatasuna
RT nabigazio-baimena
RT nabigazio-kodea
RT seinaleak  

ibaiko ontzidia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 bide nabigagarrietako garraioa  
NT1 gabarra
NT1 gabarrak eramateko ontzia  

ibaitik gai arriskutsuak garraiatzeko 
erregelamendua, Rhin·—

USE ADN akordioa 
(4821)

IBE

USE Hezkuntzaren Nazioarteko 
Bulegoa (7606)  

Ibertex  

USE bideotex interaktiboa (3226)  

ibilbide-orria  

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

ibilbidea, aireko·—

USE aireko zirkulazioa (4826)  

ibilgailu astunen zirkulazio-tasa  

USE ardatzeko tasa (4806)  

ibilgailu automobila  

USE automobila (4816)

ibilgailu blindatua  

USE borroka-ibilgailua (0821)

ibilgailu elektrikoa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 ibilgailua 

BT2 garraiobidea  

ibilgailu motordunek eragindako 
kutsadura  

MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT errekuntza-gasa  
RT hiriko zirkulazioa  

ibilgailu motordunen gaineko zerga  

USE zirkulazio-zerga (2446)  

ibilgailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF garraio-materiala

material gurpilduna  
BT1 garraiobidea  
NT1 aire-kuxindun ibilgailua  

NT1 ibilgailu elektrikoa  
NT1 ibilgailuaren ekipamendua  

NT2 gidatzeko gailua  
NT2 segurtasun-gailua  
NT2 seinaleztatzeko gailua  

NT1 kanpin-ibilgailua  
NT1 motordun ibilgailua  
NT1 nekazaritzako ibilgailua  
NT1 pisua eta neurriak  
NT1 zama astunak garraiatzeko 

ibilgailua  

ibilgailua, erabiltzen ez den·—

USE hondakin metalikoa (5216)  

ibilgailua, ezinduentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

ibilgailua, merkataritzako·—

USE industria-ibilgailua (4816)

ibilgailua, motorrez dabilen·—

USE motordun ibilgailua (4811)

ibilgailuak  
MT 4816 lurreko garraioa
UF automobil-parkea  
BT1 errepideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
NT1 autobusa
NT1 automobila  
NT1 industria-ibilgailua  

ibilgailuak gidatzeko irakaskuntza  

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

ibilgailuaren agiriak  
MT 4806 garraio-politika
UF txartel grisa  

txartel berdea  
ibilbide-orria  
banakako kontrol-orria  

BT1 garraioari buruzko arauak  

ibilgailuaren dokumentazioaren 
kontrola  

USE polizia-kontrola (0431)  

ibilgailuaren ekipamendua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF automobilerako osagarria  
BT1 ibilgailua 

BT2 garraiobidea  
NT1 gidatzeko gailua  
NT1 segurtasun-gailua  
NT1 seinaleztatzeko gailua  
RT errepideko segurtasuna  
RT pneumatikoa

ibilgailuaren matrikulazioa  
MT 4806 garraio-politika
UF matrikula-plaka  
BT1 garraioari buruzko arauak  

ibilgailuen alogera  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF automobilen alogera  
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 pleitamendua
RT alogera  

ibilgailuen azterketa teknikoa  

USE ikuskapen teknikoa (4806)  

ibilgailuen jaurtiketa, espazioko·—

USE teknika espaziala (4826)  

ibilgailuen konponketa  

USE mekanika orokorra (6821)  

ibilgailuen seinaleztapena

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

ibilgailuen trafikoa  

USE ibilgailuen zirkulazioa (4816)  

ibilgailuen zirkulazioa  
MT 4816 lurreko garraioa
UF errepideko zirkulazioa  

ibilgailuen trafikoa  
BT1 errepideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
RT aparkalekua  
RT seinaleak  
RT Zirkulazio Kodea  
RT zirkulazioaren kontrola  

ibilgailuen zirkulazioaren gaineko 
zerga  

USE zirkulazio-zerga (2446)  

ibiltaria, saltzaile·—

USE kale-merkataritza (2036)  

ibiltzea, alderrai·—

USE etxerik gabeko pertsona (2826) 

ibiltzeko argia, hirian·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

ICAO  

USE Abiazio Zibilaren Nazioarteko 
Erakundea (7606)

idazkari nagusia  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erakundearen idazkaritza 
BT2 erakunde-egitura  

idazkaria  

USE idazkaritzako langileak (4006) 

idazkaria, EE Justizia Auzitegiko·—

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)
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idazkaria, epaitegiko·—

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

idazkaria, zuzendaritzako·—

USE idazkaritzako langileak (4006) 

idazkaritza esleitzea  

USE idazkaritza-sorospena (0421)  

Idazkaritza, Nazio Batuen·—

USE NBEren Idazkaritza (7606)  

idazkaritza-sorospena  
MT 0421 parlamentua
UF idazkaritza esleitzea  

idazkaritzagatiko kalte-ordaina  
BT1 parlamentaria  

idazkaritzagatiko kalte-ordaina  

USE idazkaritza-sorospena (0421)  

idazkaritzako langileak  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF idazkaria  

zuzendaritzako idazkaria  
BT1 administrazio-lanbidea

idazketa, legearen·—

USE legeen idazkuntza (0426)  

idazlea

USE literatura-lanbidea (2831)

idazmahaiko gaia  

USE bulegoko materiala (6846)  

idazmahaiko gauzak  

USE bulegoko materiala (6846)  

idazmakina  

USE bulegoko makina (6826)

idazteko teknikak  
SN Erabili administrazioko 

idazketarako.  
MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  

ideia bultzatzea, europar·—

USE europar ideiaren sustapena 
(0811)

ideia, europar·—

USE europar mugimendua (0811)

ideologia politikoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF doktrina politikoa  
NT1 anarkismoa
NT1 ekologismoa
NT1 erregezaletasuna
NT1 erregionalismoa  
NT1 euroeskuina
NT1 eurokomunismoa  

NT1 ezkertiartasuna  
NT1 faxismoa
NT1 Internazional Sozialista  
NT1 komunismoa
NT1 kontserbatismoa
NT1 laikotasuna
NT1 Langileen Nazioarteko Elkartea 
NT1 liberalismoa  
NT1 maoismoa
NT1 marxismoa  
NT1 mundialismoa
NT1 nazionalismoa  
NT1 nazionalsozialismoa  
NT1 populismoa
NT1 sozialdemokrazia  
NT1 sozialismoa  
RT afiliazio politikoa  
RT alderdi politikoa  
RT bereizkeria politikoa  
RT politika  
RT zientzia politikoa  

idia  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 behi-azienda 

BT2 azienda  

Idiazabal gazta  

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

IDS  

USE defentsa estrategikoa (0821)

IEB

USE igorpen-eskubide bereziak 
(2406)

IES

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

IESUE  

USE Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2] (1006)

igandeko lana  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF jaieguneko lana  

astegunetatik kanpoko lana  
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

igaro-txartela  

USE zirkulazio-ziurtagiria (2011)  

igarobidea, aireko·—

USE aireko kontrola (4806)  

igarotze-eskubidea  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-zerga  

igarotzeko eskubidea  

USE zortasunak (1211)  

igel-hanka  

USE haragikia (6026)  

igeltsua  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

igeltsuztatzea

USE eraikuntza-teknika (6831)  

igerilekua  

USE kirol-instalazioa (2826)  

igoera  

USE lanbide-sustapena (4421)  

igoera, diruaren balio-·—

USE balio-igoera (2411)  

igoera, soldaten·—

USE alokairuen igoera (4421)  

igogailua  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF eskailera mekanikoa

jasoketa-arrapala  
BT1 eraikuntza-ekipamendua  

igorgailu-hargailua, irrati·—

USE irrati-aparatua (3226)  

igorgailua  

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

igorgailua, irrati-·—

USE irrati-aparatua (3226)  

igorpen interaktiboa  

USE datu-transmisioa (3226)  

igorpen-eskubide bereziak  
MT 2406 harreman monetarioak
UF IEB
BT1 nazioarteko likidezia 

BT2 nazioarteko finantzak  

igorpen-espektrometria  

USE espektrometria (3606)  

igorpen-tarifa  

USE komunikazioen tarifa (3226)  

igorpena  

USE transferentzia (2411)  

igorpena, agiri-·—

USE agiri-hornidura (3221)  
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igorpena, postazko·—

USE posta-zerbitzua (3226)  

igortzea

USE ematea (2036)  

igurikimen ekonomikoa  

USE aurreikuspen ekonomikoa 
(1631)

igurikimena, epe ertainerako·—

USE epe ertainerako aurreikuspena 
(1631)

igurikimena, epe laburrerako·—

USE epe laburrerako 
aurreikuspena (1631)

igurikimena, epe luzerako·—

USE epe luzerako aurreikuspena 
(1631)

iharren mozketa, adar·—

USE laboreak mantentzea (5621)  

ihes-beroa

USE bero-igorpena (5216)  

ihes-gasa

USE errekuntza-gasa (5216)  

ihesa, garun-·—

USE intelektualen exodoa (2811)  

iheslaria  

USE portaera politikoa (0431)  

IHHL  

USE itsasoz haraindiko herrialde 
eta lurraldeak (0436)  

IHHL frantsesak  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
UF itsasoz haraindiko herrialde eta 

lurralde frantsesak  
NT1 Kaledonia Berria
NT1 Mayotte  
NT1 Polinesia Frantsesa  
NT1 Saint-Pierre eta Mikelune  
NT1 Wallis eta Futuna  

IIPE  

USE Hezkuntzaren 
Antolamendurako 
Nazioarteko Erakundea (7606) 

ijezkailua  

USE siderurgiako makina (6816)  

ijezketa

USE xafla (6411)  

ijezketa-trena  

USE siderurgiako makina (6816)  

ijezteko makina  

USE siderurgiako makina (6816)  

ijeztua, altzairu·—

USE altzairua (6816)  

ijeztua, produktu·—

USE xafla (6411)  

ijitoa  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 talde etnikoa 

BT2 gizarte- eta kultura-taldea  
RT nomadismoa  

ikasketa-gastuak  

USE eskola-gastuak (3216)  

ikasketa-titulua  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF batxilergoa

Europako batxilergoa  
eskola-ziurtagiria  
ikasketa-ziurtagiria  
diploma
unibertsitate-diploma  
doktoretza
unibertsitate-gradua
eskola-graduatua  
eskola-graduduna  
lizentzia  
titulu akademikoa  
batxiler-titulua  
doktore-titulua  
lizentziadun-titulua  
unibertsitate-titulua  

BT1 eskola-lana
RT tituluak ezagutzea  
RT tituluen baliokidetasuna  

ikasketa-ziurtagiria  

USE ikasketa-titulua (3216)

ikasketak bertan behera uztea  

USE eskola-uztea (3206)  

ikasketak etetea  

USE eskola-uztea (3206)  

ikasketak ezagutzea  
MT 3206 hezkuntza
UF ikasketen baliozkotzea  
BT1 hezkuntza-politika

ikasketak luzatzea  

USE ikasketen iraupena (3206)

ikasketen baliozkotzea  

USE ikasketak ezagutzea (3206)  

ikasketen iraupena  
MT 3206 hezkuntza
UF eskolaldia  

eskolaldia luzatzea  

ikasketak luzatzea  
BT1 hezkuntza-politika
NT1 eskola-uztea
RT nahitaezko irakaskuntza  

ikaskuntza  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-lana
RT ikasteko metodoa [V4.2]  

ikasle-egoitza  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF unibertsitate-egoitza  
BT1 eskola-bizitza  

ikasle-kopurua  

USE ikasleria (3216)  

ikasle-trukea  

USE eskola-trukea (3206)  

ikaslea  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 eskola-ingurunea 

BT2 eskola-bizitza  
NT1 atzerritar ikaslea  

ikasleen arteko trukea  

USE eskola-trukea (3206)  

ikasleen aukeraketa  
MT 3206 hezkuntza
UF numerus clausus-a  

hautaproba  
unibertsitatean sartzeko 
azterketa  

BT1 hezkuntza-politika
RT goi-mailako irakaskuntza  

ikasleen lana  

USE eskola-lana (3216)

ikasleen mugikortasuna  

USE eskola-mugikortasuna (3216)

ikasleen presentzia  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF eskola-absentismoa  

ikastarora joatea  
eskolara agertzea  
eskolara ez agertzea  

BT1 eskola-bizitza  
RT eskola-mapa

ikasleria  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF ikasle-kopurua  

eskola-populazioa
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  
RT hezkuntzaren demokratizazioa  

ikasliburua  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF testuliburua  

eskola-liburua
BT1 irakaskuntzako materiala  
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RT agiria  

ikasmateriala  

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

ikastaroa, posta bidezko·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

ikastaroa, udako unibertsitate-·—

USE irakaskuntza irekia (3211)  

ikastarora joatea  

USE ikasleen presentzia (3216)  

ikastegia  

USE ikastetxea (3211)  

ikasteko diru-esleipena  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF eskolarako diru-esleipena  

ikasteko laguntza  
beka
lanbide-heziketako beka  
ikertzeko beka  
ikasteko mailegua  
hezkuntza-sorospena
ikasteko diru-laguntza  

BT1 eskola-bizitza  
RT hezkuntza-politika

ikasteko diru-laguntza  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

ikasteko laguntza  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

ikasteko mailegua  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

ikasteko material informatizatua  

USE software didaktikoa (3216)  

ikasteko metodoa [V4.2]  
MT 4406 enplegua
UF ikasteko teknika  
BT1 etengabeko lanbide-prestakuntza

BT2 lanbide-heziketa  
NT1 arin irakurtzeko metodoa [V4.2] 
NT1 mnemoteknia [V4.2]  
RT ikaskuntza
RT metodo pedagogikoa  

ikasteko metodoa, buruz·—

USE mnemoteknia [V4.2] (4406)  

ikasteko teknika  

USE ikasteko metodoa [V4.2] 
(4406)

ikasteko teknika, buruz·—

USE mnemoteknia [V4.2] (4406)  

ikastetxe pilotua  

USE pedagogia berria (3206)

ikastetxea  
MT 3211 irakaskuntza
UF eskola-zentroa  

ikastegia  
eskola  

NT1 atzerrian ezarritako eskola  
NT1 Eskola Nazionala  
NT1 eskola-barnetegia  
NT1 europar eskola  
NT1 nazioarteko eskola  

ikastetxea, bigarren hezkuntzako·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

ikastetxea, espainiar·—

USE atzerrian ezarritako eskola 
(3211)

ikastetxea, gor-mutuentzako·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

ikastetxea, haur ezinduentzako·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

ikastetxea, haur gorrentzako·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

ikastetxea, helduen hezkuntzako·—

USE irakaskuntza irekia (3211)  

ikastuna  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 behargina 

BT2 gizarte- eta lanbide-kategoria
RT lanbide-ikaskuntza  

ikatz-industria  

USE ikatzaren industria (6611)  

ikatz-politika  

USE ikatzari buruzko politika 
(6611)

ikatz-ustiategia  

USE ikatzaren meatzaritza (6611)  

ikatza  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF harrikatz-aglomeratua  

zentral termikorako ikatza  
harrikatza

BT1 ikatzaren industria  
NT1 kokea
NT1 lignitoa  
RT erregai fosila

ikatza, zentral termikorako·—

USE ikatza (6611)  

Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Goi Agintaritza  

IAEE Kontsulta Batzordea  

IAAE  
BT1 Europako Erkidegoak 

BT2 Europar Batasuna  

ikatzaren gasifikazioa  

USE ikatzaren tratamendua (6611) 

ikatzaren hidrogenazioa  

USE ikatzaren tratamendua (6611) 

ikatzaren industria  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF ikatz-industria

harrikatzaren industria  
NT1 ikatza  

NT2 kokea
NT2 lignitoa  

NT1 ikatzaren meatzaritza  
NT1 ikatzaren tratamendua  
NT1 ikatzari buruzko politika  
NT1 karbonoaren kimika  

ikatzaren likidotzea

USE ikatzaren tratamendua (6611) 

ikatzaren meatzaritza  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF meatze-arroa  

ikatz-ustiategia  
harrikatz-meategia  

BT1 ikatzaren industria  

ikatzaren tratamendua  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF ikatzaren gasifikazioa  

ikatzaren hidrogenazioa  
ikatzaren likidotzea  

BT1 ikatzaren industria  

ikatzari buruzko politika  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF ikatz-politika  
BT1 ikatzaren industria  
RT energia-politika  

ikatzezko zentrala  

USE zentral elektrikoa (6621)  

ikerketa
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
NT1 animaliekin esperimentatzea  
NT1 asmakuntza
NT1 berrikuntza
NT1 enpresaren barruko ikerketa  
NT1 gizakiekin esperimentatzea  
NT1 ikerketa aplikatua  
NT1 ikerketa militarra  
NT1 ikerketa zientifikoa  

NT2 aurkikuntza zientifikoa  
NT1 ikerketaren antolaketa  
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NT1 ikerketaren emaitza  
NT1 ikertzeko metodoa  

NT2 analisi kuantitatiboa  
NT2 arretaren printzipioa  
NT2 azterketa kualitatiboa  

NT3 trazabilitatea  
NT2 behaketa
NT2 ebaluatzeko metodoa  
NT2 kausen analisia  
NT2 konparaziozko analisia  
NT2 simulazioa  

NT1 industria-ikerketa  
NT1 landa-ikerketa  
NT1 oinarrizko ikerketa  
NT1 peritu-lan zientifikoa  
NT1 unibertsitate-ikerketa

ikerketa aplikatua  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikerketa teknikoa  

ikerketa teknologikoa  
BT1 ikerketa  
RT energia biguna  
RT teknologia
RT zientzia aplikatuak  

ikerketa dokumentala  

USE bilaketa dokumentala (3221)  

Ikerketa Espazialen Europako 
Erakundea  

MT 7611 Europako erakundeak
UF ESRO  
BT1 Europako erakundea  

ikerketa eta garapen teknologikoak  

USE ikerketa eta garapena (6416)  

ikerketa eta garapena  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF I+G

ikerketa eta garapen 
teknologikoak  

BT1 ikerketa-politika  

ikerketa eta garapenerako esparru-
programa  

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

ikerketa judiziala  
MT 1221 justizia
UF aldez aurreko jarduketak  

aurretiazko eginbideak  
ikertze-deklarazioa  

BT1 zigor-prozedura
BT2 prozedura judiziala  

ikerketa koordinatzeko agentzia, 
Europako·—

USE Eureka (6416)  

ikerketa militarra  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  
RT armagintza
RT armamentua
RT zientzia militarra  

ikerketa nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 politika nuklearra 

BT2 industria nuklearra  
RT Ikerketa Nuklearrerako 

Europako Kontseilua  

Ikerketa Nuklearrerako Europako 
Kontseilua  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CERN
BT1 Europako erakundea  
RT ikerketa nuklearra  

ikerketa pedagogikoa  

USE pedagogia berria (3206)

ikerketa teknikoa  

USE ikerketa aplikatua (6416)

ikerketa teknologikoa  

USE ikerketa aplikatua (6416)

Ikerketa Zentro Bateratua  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF IES
Elementu Transuranidoen 
Institutua  
Energia Institutua  
Erreferentziako Material eta 
Neurrien Institutua  
Prospektiba Teknologikoaren 
Institutua  
Osasunerako eta 
Kontsumitzaileen Babeserako 
Institutua  
Ingurumen Institutua
Herritarren Babeserako eta 
Segurtasunerako Institutua  
IPTS
IRMM
ISPC  

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT prospektiba teknologikoa  

ikerketa zientifiko eta teknikoaren 
arloko Europako lankidetza  

MT 6416 ikerketa eta jabetza 
intelektuala

UF COST
BT1 ikerketa-politika  

Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako 
Batzordea  

MT 6416 ikerketa eta jabetza 
intelektuala

UF CREST
BT1 Erkidegoaren ikerketa-politika 

BT2 ikerketa-politika  

ikerketa zientifikoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  
NT1 aurkikuntza zientifikoa  
RT lankidetza zientifikoa  
RT zooteknia  

ikerketa, abere-·—

USE zooteknia (5631)

ikerketa, eragiketen·—

USE kudeatzeko teknika (4021)  

ikerketa, funtsezko·—

USE oinarrizko ikerketa (6416)  

ikerketa, gizarte-·—

USE analisi soziologikoa (2821)  

ikerketa, meatzaritzako·—

USE meatze-prospekzioa (6611)  

ikerketa, nekazaritzako·—

USE agronomiako ikerketa (5606)  

ikerketa-aurrekontua  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikerketarako kreditua  

ikerketa-gastuak  
BT1 ikerketa-politika  
RT aurrekontua  
RT EE ikerketa-gastua  

ikerketa-aurrekontua, Erkidegoaren·—

USE EE ikerketa-gastua (1021)  

ikerketa-batzordea  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-batzordea 

BT2 Parlamentuaren osaera  
RT balorazio-ahalmena  
RT kontrolatzeko ahalmena  
RT parlamentu-kontrola  

ikerketa-ekintza  

USE ikerketa-programa (6416)

ikerketa-ekipamendua  

USE aparatu zientifikoa (6821)  

ikerketa-enpresa  

USE ikerketa-zentroa (6416)  

ikerketa-erakundea  

USE ikerketa-zentroa (6416)  
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ikerketa-gastuak  

USE ikerketa-aurrekontua (6416)

ikerketa-laborategia  

USE ikerketa-zentroa (6416)  

ikerketa-langileak  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikertzailea  
BT1 ikerketa-politika  

ikerketa-politika  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikerketaren sustapena  

zientzia-politika  
politika teknologikoa  

NT1 aurrerapen zientifikoa  
NT1 Erkidegoaren ikerketa-politika  

NT2 Ikerketa Zientifiko eta 
Teknikorako Batzordea  

NT1 Eureka
NT1 ikerketa eta garapena  
NT1 ikerketa zientifiko eta 

teknikoaren arloko Europako 
lankidetza  

NT1 ikerketa-aurrekontua  
NT1 ikerketa-langileak
NT1 ikerketa-programa  
NT1 ikerketa-proiektua
NT1 ikerketa-zentroa  
NT1 industriaren eta ikerketaren 

arteko harremanak  
NT1 lanbide zientifikoa  
RT ekoizpen-politika  
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
RT industria-politika  
RT lankidetza zientifikoa  
RT parke teknologikoa  
RT zientzia-trukea  

ikerketa-programa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikerketa-ekintza  
BT1 ikerketa-politika  
RT EE ikerketa-gastua  
RT jarduteko programa  

ikerketa-programa bateratua  

USE Erkidegoaren ikerketa-
politika (6416)  

ikerketa-proiektua  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa-politika  
RT jarduteko programa  

ikerketa-zentroa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ikerketa-enpresa  

zientzia-erakundea  

ikerketa-erakundea  
ikerketa-laborategia  

BT1 ikerketa-politika  
RT ikerketaren antolaketa  

ikerketarako kreditua  

USE ikerketa-aurrekontua (6416)

ikerketaren antolaketa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  
RT ikerketa-zentroa  

ikerketaren emaitza  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  
RT ebaluazio teknologikoa  

ikerketaren sustapena  

USE ikerketa-politika (6416)  

ikerketari buruzko txostena  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 txostena

BT2 agiria  

ikertzaile-trukea  

USE zientzia-trukea (0811)  

ikertzailea

USE ikerketa-langileak (6416)

ikertze-deklarazioa  

USE ikerketa judiziala (1221)  

ikertzeko beka  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

ikertzeko metodoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF metodologia
BT1 ikerketa  
NT1 analisi kuantitatiboa  
NT1 arretaren printzipioa  
NT1 azterketa kualitatiboa  

NT2 trazabilitatea  
NT1 behaketa
NT1 ebaluatzeko metodoa  
NT1 kausen analisia  
NT1 konparaziozko analisia  
NT1 simulazioa  
RT estatistika  
RT kasuen azterketa  
RT pisuak eta neurriak
RT teledetekzioa  

ikus-arteak  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF argazkigintza  
BT1 arteak  
NT1 zinematografia  

ikus-entzunezko agiria  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
RT ikus-entzunezkoen industria  
RT zinemaren industria  

ikus-entzunezko koprodukzioa  
MT 3226 komunikazioa
UF telebistarako koprodukzioa  
BT1 ikus-entzunezkoen ekoizpena 

BT2 programen industria 
BT3 komunikazioaren industria 

ikus-entzunezko materiala  
MT 3226 komunikazioa
NT1 euskarri grabatua  

NT2 audio-kasetea
NT2 bideo-diskoa
NT2 bideokasetea
NT2 diskoa

NT1 grabagailua  
NT1 grabazioaren euskarria  

NT2 euskarri magnetikoa  
NT2 euskarri optikoa  

NT1 irrati-aparatua  
NT1 soinua erreproduzitzeko 

aparatua  
NT1 telebista-aparatua  
RT zinematografia  

ikus-entzunezko programa  
MT 3226 komunikazioa
UF irrati-programa

telebista-programa  
BT1 programen industria 

BT2 komunikazioaren industria  

ikus-entzunezkoen ekoizpena  
MT 3226 komunikazioa
BT1 programen industria 

BT2 komunikazioaren industria  
NT1 ikus-entzunezko koprodukzioa  
RT artegintza  
RT kultur salbuespena

ikus-entzunezkoen industria  
MT 3226 komunikazioa
UF ikus-entzunezkoen sektorea  
BT1 komunikazioaren industria  
RT euskarri grabatua  
RT grabazioaren euskarria  
RT ikus-entzunezko agiria  
RT musika

ikus-entzunezkoen pirateria  
MT 3226 komunikazioa
BT1 ikus-entzunezkoen politika 

BT2 komunikazio-politika  
RT egile-eskubideak  

ikus-entzunezkoen politika  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazio-politika  
NT1 Europako ikus-entzunezkoen 

esparrua
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NT1 ikus-entzunezkoen pirateria  
NT1 komunikazioen tarifa  

NT2 posta-tarifa  
NT1 programen joan-etorri askea  

ikus-entzunezkoen sektorea  

USE ikus-entzunezkoen industria 
(3226)

ikus-eremua  

USE errepideko segurtasuna (4806)

ikusezina, eragiketa·—

USE ikusezinen balantza (2406)  

ikusezina, transakzio·—

USE ikusezinen balantza (2406)  

ikusezina, truke·—

USE ikusezinen balantza (2406)  

ikusezinen balantza  
MT 2406 harreman monetarioak
UF truke ikusezina  

eragiketa ikusezina  
transakzio ikusezina  

BT1 ordainketa-balantza  

ikuskapen teknikoa  
MT 4806 garraio-politika
UF kontrol teknikoa  

ibilgailuen azterketa teknikoa  
IAT

BT1 garraioari buruzko arauak  

ikuskapena, Euratom·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

ikuskapena, haragien·—

USE janarien ikuskapena (2841)

ikuskapena, IAEA·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

ikuskapena, ingurumen-·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

ikuskapena, kontuen·—

USE kontuen egiaztapena (4026)  

ikuskapena, osasun-·—

USE osasun-kontrola (2841)  

ikuskapena, tributu-·—

USE zerga-kontrola (2446)  

ikuskapena, zerga-·—

USE zerga-kontrola (2446)  

ikuskaritza, ingurumenari buruzko·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

ikuskatzailea, arrantza-·—

USE arrantzaren kontrola (5641)  

ikuskatzailea, kontu-·—

USE kontularia (4026)

ikuskatzailea, Ogasuneko·—

USE zerga-kontrola (2446)  

ikuskatzailea, zerga-·—

USE zerga-kontrola (2446)  

ikuskizuna, zezen-·—

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

ikuskizunak  
SN Kirol-ikuskizunak eta 

animaliekin egiten diren 
ikuskizunak ez dira termino 
honekin izendatuko.  

MT 2831 kultura eta erlijioa
UF dantzaldia

balleta
zirkua
kontzertua  
dantza
opera
antzerkia  

BT1 arteak  

ikuspegi juridikoa  

USE legeria (1206)  

ikustaldi judiziala  

USE judizioa (1221)  

ikustaldia, kausaren·—

USE judizioa (1221)  

ikusteko eskubidea, abokatua·—

USE defentsaren eskubideak (1221) 

ikuztegi-lisategia  

USE arropa-garbiketa (6846)

ilarra

USE lekaduna (6006)

ile-apainketa eta edergintza  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 zerbitzuen industria 

BT2 askotariko industria  

Ile-de-France  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Paris  

Parisko eskualdea  
BT1 Frantziako eskualdeak  

ilegaltasuna  

USE legezkotasuna (0406)  

ilelarrua  

USE animalia-larrua (6011)

Illes Balears

USE Balear uharteak (7211)  

immigratzailea

USE migratzailea (2811)  

immigrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazioa

immigrazioa, legez aurkako·—

USE legez kanpoko migrazioa 
(2811)

Immigraziorako Ad hoc Taldea  

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

immunoeskasiaren sindromea, 
hartutako·—

USE hiesa (2841)

immunologia  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza-zientziak  

IMO  

USE Nazioarteko Itsas Erakundea 
(7606)

IMPEL sarea  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

Imperiali sistema  

USE aulkien banaketa (0416)  

in vitro ernalketa  
MT 2806 familia
UF obozitoak ematea  

gorputzetik kanpoko ernalketa  
BT1 ugalketa artifiziala  

in-a, cash·—

USE banku-jarduera elektronikoa 
(2416)

inausketa  

USE laboreak mantentzea (5621)  

inbentarioa, baliabideen·—

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

inbertsio kolektiborako erakundea, 
balore higigarrietako·—

USE inbertsio-sozietatea 
(4016)

inbertsio pribatua  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  

inbertsio publikoa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  
RT jesapen publikoa  
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inbertsio-aitorpena  

USE inbertsioei buruzko arauak 
(2426)

inbertsio-bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  
RT Europako Inbertsio Bankua  
RT inbertsio-politika  
RT inbertsioa  

inbertsio-beharrizanak  

USE inbertsioa (2426)  

inbertsio-funts erkidea  

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

inbertsio-funtsa, higiezinetako·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

inbertsio-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT inbertsioa  
RT inbertsiorako kreditua  

inbertsio-ondasuna  

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

inbertsio-politika  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  
NT1 inbertsio-proiektua  
NT1 inbertsioaren errenta  
NT1 inbertsioei buruzko arauak  
NT1 inbertsioen bermea  
NT1 inbertsioen sustapena  
RT egitura-politika  
RT enpresaren politika  
RT esku hartzeko politika  
RT inbertsio-bankua  
RT inbertsio-sozietatea
RT inbertsiorako kreditua  
RT inbertsiorako laguntza  
RT industria-politika  
RT politika ekonomikoa  

inbertsio-proiektua  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsio-politika 

BT2 inbertsioa  
RT plangintza ekonomikoa  

inbertsio-sozietatea  
SN Balore higigarrietan batera 

inbertitu nani duten pertsona 
fisiko batzuek osatua.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF inbertsio-funts erkidea  

higiezinetako inbertsio-funtsa  
balore higigarrietako inbertsio 

kolektiborako erakundea  
karterako sozietatea  
ezarpen kolektiboko sozietatea  

BT1 kapital-sozietatea
BT2 merkataritzako sozietatea 

BT3 sozietatea  
RT inbertsio-politika  
RT inbertsioa  
RT kapitalen ezarketa  

inbertsioa
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF kapital-inbertsioa  

inbertsio-beharrizanak  
NT1 atzerri-inbertsioa  
NT1 atzerrian egindako inbertsioa  
NT1 Erkidegoaren inbertsioa  
NT1 eskualde-inbertsioa  
NT1 inbertsio pribatua  
NT1 inbertsio publikoa  
NT1 inbertsio-politika  

NT2 inbertsio-proiektua  
NT2 inbertsioaren errenta  
NT2 inbertsioei buruzko arauak  
NT2 inbertsioen bermea  
NT2 inbertsioen sustapena  

NT1 nazioarteko inbertsioa  
NT1 zuzeneko inbertsioa  
RT aurrezpena  
RT inbertsio-bankua  
RT inbertsio-kostua  
RT inbertsio-sozietatea
RT inbertsiorako kreditua  
RT kapitalen ezarketa  
RT merkataritzari lotutako inbertsio-

neurriak  

inbertsioa berrindartzea  

USE inbertsioen sustapena (2426)

inbertsioa, arrisku-·—

USE arrisku-kapitala (2421)

inbertsioa, froga-zamaren·—

USE froga (1221)  

inbertsioa, kapital-·—

USE inbertsioa (2426)  

Inbertsioak Bermatzeko Alde 
Anitzeko Erakundea  

USE Munduko Bankua (7606) 

inbertsioaren errenta  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF inbertsioaren errentagarritasuna 
BT1 inbertsio-politika 

BT2 inbertsioa  
RT errenta
RT errenta aldakorreko balorea  
RT errenta finkoko balorea  
RT kapital-sozietatea
RT mozkina  

inbertsioaren errentagarritasuna  

USE inbertsioaren errenta (2426)  

inbertsioaren sustapena  

USE inbertsioen sustapena (2426)

inbertsioei buruzko arauak  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF inbertsio-aitorpena  
BT1 inbertsio-politika 

BT2 inbertsioa  
RT finantza-arauak  

Inbertsioei buruzko Desadostasunak 
Konpontzeko Nazioarteko Zentroa  

USE Munduko Bankua 
(7606)

inbertsioen babesa  

USE inbertsioen bermea (2426)  

inbertsioen bermea  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF inbertsioen babesa  
BT1 inbertsio-politika 

BT2 inbertsioa  
RT EE aurrekontu-erreserba  

inbertsioen sustapena  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
UF inbertsiorako pizgarria  

inbertsioaren sustapena  
inbertsioa berrindartzea  

BT1 inbertsio-politika 
BT2 inbertsioa  

RT korritu-hobaria  
RT zerga-pizgarria  

inbertsiorako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT inbertsio-kostua  
RT inbertsio-politika  
RT inbertsioa  

inbertsiorako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT inbertsio-politika  

inbertsiorako pizgarria  

USE inbertsioen sustapena (2426)

inboluzionismoa  

USE estatu-kolpea (0431)

INCB

USE Drogak Kontrolatzeko 
Nazioarteko Batzordea (7606) 

Incoterms
SN Merkataritzako terminoak 

interpretatzeko nazioarteko 
arauak.  
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MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritzako baldintzei 

buruzko arauak  
BT1 nazioarteko merkataritza  

indaba  

USE lekaduna (6006)

indar armatuak  

USE armada (0821)  

indar armatuen profesionalizazioa  

USE armada profesionala (0821)

indar nuklear estrategikoa  

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

indar nuklearra, tarteko·—

USE euromisila (0816)  

indar-murriztapen orekatuak, aldi 
bereko·—

USE indarren txikipena (0816)  

indar-puntua  

USE material elektrikoa (6826)  

indargabetzea  
SN Lege edo manu bat beste baten 

bidez deuseztatu edo aldatzea.  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 justizia-sistema  

indargabetzea, legea·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

indarkeria  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-arazoa  
NT1 etxeko indarkeria  
NT1 gazte-indarkeria  

NT2 eskolako indarkeria  
RT kriminologia
RT pertsonen aurkako delitua  

indarkeria politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF gerrilla

iraultza  
BT1 segurtasun publikoa
NT1 bahiketa politikoa  
NT1 errefuxiatu politikoa  
NT1 estatu-kolpea  
NT1 gerra zibila  

NT2 etnien arteko gatazka  
NT1 pertsonen desagerpena  
NT1 preso politikoa
NT1 terrorismoa
NT1 tortura

indarkeria, ezkontidearen aurkako·—

USE etxeko indarkeria (2826)

indarkeria, haurren aurkako·—

USE haurren babesa (2826)

indarkeriarik eza  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak
RT kontzientzia-eragozpena

indarra, aireko·—

USE aireko armada (0821)  

indarra, aireko eta itsasoko·—

USE abiazio militarra (0821)  

indarra, disuasio-·—

USE disuasioa (0821)

indarra, gauza epaituaren·—

USE epaiaren betearazpena (1221) 

indarra, lan-·—

USE biztanleria aktiboa (4411)  

indarra, lehorreko·—

USE lehorreko armada (0821)  

indarra, segurtasun-·—

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

indarrak, larrialdietako·—

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

indarrak, Nazio Batuen·—

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

indarrak, NBEko·—

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

indarrak, okupazio-·—

USE okupazio militarra (0816)  

indarrak, ordena publikoko·—

USE polizia (0431)  

indarraldia, legearen·—

USE legearen aplikazioa (1206)  

indarren hedapena
MT 0821 defentsa
UF tropak bidaltzea  

tropak kokatzea  
BT1 defentsa-politika  

indarren txikipena  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF MBFR akordioa  

desmilitarizazioa  
MBFR  
aldi bereko indar-murriztapen 
orekatuak  

BT1 armagabetzea
BT2 nazioarteko segurtasuna  

indartua, gehiengo·—

USE gehiengo kualifikatua (0416)

independentea, parlamentari·—

USE inskribatu gabea (0421)

independentzia ekonomikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF autonomia ekonomikoa  

mendekotasun ekonomikoa  
BT1 nazio-independentzia  
RT elkarren mendekotasun 

ekonomikoa
RT garatzen ari den herrialdea  

independentzia politikoa  

USE nazio-independentzia (0806)  

independentzia teknologikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF mendekotasun teknologikoa
BT1 nazio-independentzia  
RT ezaguera teknikoak  
RT garatzen ari den herrialdea  
RT giltza eskura fabrika  
RT teknologia-transferentzia  

independentzia-gerra  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF nazio-askapenerako gerra  
BT1 gerra

BT2 nazioarteko gatazka  
RT nazio-independentzia  

indexaketa, agirien·—

USE agirien indexazioa (3221)  

indexaketa, alokairuen·—

USE alokairuen indexazioa (4421)  

indexaketa, prezioen·—

USE prezioen indexazioa (2451)  

India
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Hego Asia  

Indiako ozeanoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF Indiako Ozeanoko eskualdea  
BT1 ozeanoa 

BT2 ingurune geofisikoa  

Indiako Ozeanoko eskualdea  

USE Indiako ozeanoa (5211)  

indiarra  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

indigena  

USE biztanleria autoktonoa (2816) 
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indigena, biztanleria·—

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

indioilarra  

USE eskortako hegaztia (5631)

indize zentrala  

USE prezioen indizea (2451)  

indizea, bizi-kostuaren·—

USE bizi-kostua (1611)  

indizea, ekoizpen-·—

USE ekoizpen-estatistika (6406)

indizea, kutsadura-·—

USE kutsadura-gradua (5206)  

indizea, langabezia-·—

USE langabezia (4406)  

indizea, ugaltze-·—

USE jaiotza-tasa (2816)  

Indonesia
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak
NT1 Bali
NT1 Borneo
NT1 Irian Jaya  
NT1 Java
NT1 Molukak
NT1 Sulawesi  
NT1 Sumatra  
NT1 Timor  

indultua  

USE zigorraren preskripzioa (1216) 

industri produktuen kalitatearen 
kontrola  

SN Industria-produktuek zenbait 
arau betetzen dituztela 
egiaztatzea fabrikazioaren 
faseetan.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF kalitatearen egiaztapena  
purutasunaren egiaztapena  

BT1 fabrikazio industriala  
RT azterketa kualitatiboa  
RT kalitate-zirkulua  

industria aeroespaziala  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 industria mekanikoa
RT astronomia
RT espazio-politika  
RT espazioaren militarizazioa  
RT espazioaren zientzia  
RT espazioko ibilgailua  
RT industria-ikerketa  
RT puntako industria  
RT satelitea  

industria aeronautikoa  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 industria mekanikoa
RT aireko garraioa  
RT hegazkina  
RT puntako industria  
RT teknologia berria  

industria arina  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-egitura  

industria arteko azterketa  

USE input-output analisia (1631)  

industria astuna  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-egitura  

industria berriztatzea  

USE industriaren berrantolaketa 
(6806)

industria ekologikoa  

USE teknologia garbia (6411)  

industria elektrikoa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
NT1 energia elektrikoa  
NT1 energia hidroelektrikoa  
NT1 instalazio hidroelektrikoa  
NT1 zentral elektrikoa  

industria elektromekanikoa  

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

industria elektronikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
NT1 aparatu elektronikoa  
NT1 bulegoko makina  
NT1 ekipamendu elektronikoa  
NT1 erradiazio-aparatua  
NT1 mikroelektronika  
NT1 osagai elektronikoa  
RT elektronika  
RT informatika  

industria elektroteknikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF gai elektromekanikoa  

ekipamendu elektromekanikoa
ekipo elektromekanikoa  
industria elektromekanikoa  
material elektromekanikoa  
ekoizpen elektromekanikoa  

NT1 argiztatzeko materiala  
NT1 etxetresna elektrikoa  
NT1 kable elektrikoa  
NT1 makina elektrikoa  

NT2 industriako makina elektrikoa 
NT1 material elektrikoa  

NT2 metagailu elektrikoa  
NT1 material elektromagnetikoa  
RT elektroteknia  
RT joko automatikoa  

industria eraldatzailea  

USE eraldaketaren industria (6806) 

industria ertaina  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria txiki eta ertainak 

BT2 industria-egitura  

industria esportatzailea  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-egitura  
RT esportazio-politika

Industria eta Nabigazioko Ganbera, 
Merkataritza,·—

USE merkatazaritza- eta industria-
ganbera (2006)  

Industria Garapenerako Nazio 
Batuen Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF ONUDI  

UNIDO
BT1 Nazio Batuen sistema  

Industria Garatzeko Zentroa  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
UF CDI
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

industria garbia  

USE teknologia garbia (6411)  

industria grafikoa  

USE inprimaketa (3226)  

industria kimikoa  
MT 6811 kimika
UF ekoizpen kimikoa  
NT1 beiraren industria  

NT2 beira
NT2 beira-zuntza  

NT1 hidrogeno-ekoizpena  
NT1 istripu kimikoa  
NT1 kautxuaren industria  

NT2 kautxu naturala  
NT2 kautxu sintetikoa  
NT2 pneumatikoa

NT1 oinarrizko industria kimikoa  
NT2 gai plastikoen industria  

NT3 gai plastikoa  
NT4 polimeroa

NT2 koloragarrien industria  
NT3 koloragarria  

NT2 ongarrien industria  
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NT2 pestiziden industria  
NT2 pintura eta berniza  

NT1 produktu kimikoa  
RT biokimika
RT elektrokimika  
RT farmazia-industria  
RT kimika
RT kimika industriala  
RT kutsadura kimikoa  
RT petrokimika

industria kokatzeko lehentasunezko 
aldea

USE zona franko industriala 
(6806)

industria mekanikoa  
MT 6821 industria mekanikoa
NT1 automobilen industria  
NT1 bizikleta eta motozikleten 

industria
NT1 erremintak  
NT1 industria aeroespaziala  
NT1 industria aeronautikoa  
NT1 makina-erreminten industria  
NT1 mekanika orokorra  
NT1 ontzigintza  
NT1 trenbide-industria  
RT industria-ikerketa  

industria metalurgikoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF metalaren teknologia  
NT1 arotzeria metalikoa  
NT1 azpiproduktu metalikoa  
NT1 bernoak eta torlojuak  
NT1 burdingintza
NT1 elektrometalurgia  
NT1 forjako produktua  
NT1 hautsen metalurgia  
NT1 latorrigintza eta labanagintza  
NT1 metalen estaldura  
NT1 metalen lanketa  
NT1 metalezko altzariak  
NT1 metalezko produktua  

industria nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
NT1 politika nuklearra  

NT2 ikerketa nuklearra  
NT1 segurtasun nuklearra

NT2 erradiazioaren aurkako babesa 
NT2 erradioaktibitatea  
NT2 istripu nuklearra  

NT1 teknologia nuklearra  
NT2 erreaktorea hozteko sistema  
NT2 erregaia aberastea  
NT2 erregaia birprozesatzea
NT2 fisio nuklearra  
NT2 fusio nuklearra
NT2 kimika nuklearra  
NT2 saio nuklearra  

RT energiaren bakezko erabilera  
RT erregai nuklearra  
RT fisika nuklearra  

industria petrokimikoa  

USE petrokimika (6616)  

industria siderurgikoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF altzairu-fabrika  

altzairuaren industria  
altzairutegia  
altzairugintza elektrikoa  
isurketa jarraitua  
enpresa siderurgikoa  
faktoria siderurgikoa  
altzairugintza  
siderurgia
galdategia

NT1 siderurgiako makina  
NT1 siderurgiako produktua  

NT2 altzairu bereziak  
NT2 altzairua  
NT2 burdinurtua

RT gutxieneko erreferentzia-prezioa 

industria txiki eta ertainak  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-egitura  
NT1 industria ertaina  
NT1 industria txikia  
RT enpresa txiki eta ertainak  

industria txikia  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria txiki eta ertainak 

BT2 industria-egitura  

industria, altzairuaren·—

USE industria siderurgikoa (6816)

industria, ardoaren·—

USE edarien industria (6031)  

industria, argitalpen-·—

USE argitaratzea (3226)  

industria, armamentuen·—

USE armagintza (0821)  

industria, bizikleten·—

USE bizikleta eta motozikleten 
industria (6821)

industria, doitasunezko tresnen·—

USE doitasunezko mekanika (6821) 

industria, erauzpen-·—

USE mea-erauzketa (6611)  

industria, Europako·—

USE Europako industria-esparrua 
(6806)

industria, harremanak irakaskuntza/·—

USE eskolaren eta industriaren 
arteko harremanak (3216)  

industria, harremanak 
unibertsitatea/·—

USE eskolaren eta industriaren 
arteko harremanak (3216)  

industria, harrikatzaren·—

USE ikatzaren industria (6611)  

industria, ikatz-·—

USE ikatzaren industria (6611)  

industria, ingurumenaren·—

USE ingurumenaren ekonomia 
(5206)

industria, itsasontzien·—

USE ontzigintza (6821)  

industria, jantzien·—

USE jantzigintza (6841)  

industria, jantzigintzaren·—

USE jantzigintza (6841)  

industria, kartoiaren·—

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

industria, kontserbaren·—

USE kontserbagintza (6031)  

industria, larru-zurraketaren·—

USE larruaren industria (6841)  

industria, larrugintzaren·—

USE larrugintza (6841)  

industria, manufaktura-·—

USE eraldaketaren industria (6806) 

industria, modaren·—

USE jantzigintza (6841)  

industria, motozikleten·—

USE bizikleta eta motozikleten 
industria (6821)

industria, nekazaritza-·—

USE nekazaritzako industria (6031) 

industria, nekazaritzako produktuak 
eraldatzeko·—

USE nekazaritzako industria 
(6031)

industria, paperaren·—

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

industria, petrolioaren·—

USE petrolio-industria (6616)  
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industria, software-aren·—

USE software-a (3236)  

industria, turismo-·—

USE turismoa (2826)  

industria, zementuaren·—

USE zementua (6831)  

industria, zeramikaren·—

USE zeramika (6846)  

industria, zerrategien·—

USE zerrategia (6836)  

industria, zur-·—

USE zuraren industria (6836)

industria- eta merkataritza-mozkina  

USE mozkina (4026)  

industria-amortizazioa  

USE amortizazioa (4026)  

industria-arriskua  
SN Lantegi batean egon daitekeen 

arriskua, gutxi-asko aurreikus 
daitekeena, inguruko 
biztanleengan, ondasunetan edo 
ingurumenean berehalako eragin 
larria izan dezakeena.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF leherketa-arriskua  

sute-arriskua
arrisku teknologikoa
arrisku toxikoa  

BT1 arriskuen prebentzioa 
BT2 ingurumen-politika

RT gizakiak eragindako 
hondamendia

RT industriak eragindako kutsadura 

industria-azpiegitura  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
NT1 giltza eskura fabrika  
NT1 industria-ekipamendua  
NT1 industria-eraikina  
RT azpiegitura ekonomikoa  

industria-bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  
RT industria-kreditua  

industria-berrikuntza  

USE berrikuntza (6416)  

industria-birmoldaketa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF industriaren birmoldaketa  

enpresen birmoldaketa  
industria-sektorearen 
birmoldaketa

BT1 industriaren berrantolaketa 
BT2 industria-politika  

RT birmoldaketa ekonomikoa  
RT birmoldaketarako laguntza  
RT deslokalizazioa [V4.2]  
RT enpleguaren birmoldaketa  
RT industriarako laguntza  
RT lanbide-birmoldaketa  

industria-efluentea  

USE industria-hondakina (5216)  

industria-egitura  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
NT1 artisautza  

NT2 eskulangintzako ekoizpena  
NT1 eraldaketaren industria  
NT1 industria arina  
NT1 industria astuna  
NT1 industria esportatzailea
NT1 industria txiki eta ertainak  

NT2 industria ertaina  
NT2 industria txikia  

NT1 puntako industria  
RT enpresa  
RT enpresaburua
RT enpresaren egitura  
RT industria-ekonomia  
RT industria-enpresa  
RT merkatazaritza- eta industria-

ganbera

industria-ekipamendua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF ekipamendu industriala  

industria-materiala
BT1 industria-azpiegitura 

BT2 industria-politika  
RT nekazaritzako ekipamendua  

industria-ekoizpena  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
NT1 azpiproduktua  
NT1 industria-produktua  

NT2 ordezko produktua  
NT2 produktu birziklatua  
NT2 produktu erdibukatua  
NT2 produktu manufakturatua  

NT1 produktu berria  
RT industria-ekonomia  
RT industria-enpresa  

industria-ekonomia  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF industria-gizartea  
BT1 ekonomia
RT ekoizpen-politika  
RT industria-egitura  

RT industria-ekoizpena  
RT industria-plangintza
RT industria-politika  

industria-enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresaren jarduera  
RT industria-egitura  
RT industria-ekoizpena  

industria-entsegua  

USE entsegua (6411)

industria-eraikina  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF fabrika

industria-instalazioa
BT1 industria-azpiegitura 

BT2 industria-politika  

industria-eremua  

USE industriaren kokapena (6806) 

industria-eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde ekonomikoa  
NT1 gainbeherako industria-

eskualdea
RT industria-plangintza
RT industriaren kokapena  

industria-espioitza  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 fabrikazio industriala  
RT pirateria informatikoa
RT zerbitzu sekretua  

industria-estatistika  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
RT ekoizpen-estatistika  
RT estatistika  
RT estatistika ekonomikoa  
RT merkataritzako estatistika  

industria-estrategia, Europako·—

USE Erkidegoaren industria-
politika (6806)  

industria-garapena  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF industriaren hazkundea  

industriaren sustapena  
BT1 industria-politika  
RT garapen ekonomikoa  
RT garapen-eskualdea  
RT hazkunde-ardatza  
RT industria-integrazioa  

industria-garapeneko eremua  

USE zona franko industriala (6806) 
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industria-gizartea  

USE industria-ekonomia (1621)  

industria-hedapeneko eremua  

USE zona franko industriala (6806) 

industria-hondakina  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF hondakin industriala  

metalezko hondakina  
industria-efluentea  
baheketaren hondakina  
harrikatz-hondakina  

BT1 hondakina
RT azpiproduktu metalikoa  
RT teknologia garbia  

industria-ibilgailua  
MT 4816 lurreko garraioa
UF kamioia

zisterna-kamioia  
atoia  
merkataritzako ibilgailua  

BT1 ibilgailuak 
BT2 errepideko garraioa 

BT3 lurreko garraioa  

industria-ikerketa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  
RT industria aeroespaziala  
RT industria mekanikoa
RT industria-iraultza
RT industria-lankidetza  

industria-inbertsioa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industriaren finantzaketa 

BT2 industria-politika  
RT industria-kapitala  

industria-instalazioa  

USE industria-eraikina (6806)

industria-integrazioa  
SN Integrazio ekonomikoaren 

aldeko ahaleginean hainbat 
herrialdetako industriak elkarren 
osagarriak izango direla 
bermatzen duten mekanismoak. 

MT 1606 politika ekonomikoa
UF industrien osagarritasuna  
BT1 integrazio ekonomikoa 

BT2 politika ekonomikoa  
RT industria-garapena  

industria-iraultza  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
RT aldaketa teknologikoa  
RT industria-ikerketa  

industria-jabetza  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF asmatzailearen eskubideak  
BT1 jabetza intelektuala  
NT1 diseinua eta eredua  
NT1 faltsifikatzea  
NT1 marka  

NT2 Europako marka  
NT2 marka erregistratua  
NT2 marken zuzenbidea  
NT2 merkataritzako marka  

NT1 patente-lizentzia  
NT1 patentea  

NT2 Europako patentea  
NT2 patenteen zuzenbidea  

RT industria-politika  
RT jabetza intelektualaren 

eskubideei buruzko akordioa  
RT lehia-politika

industria-jardueretarako lizentzia 
fiskala, merkataritza- eta·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

industria-kapitala  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea
RT industria-inbertsioa  

industria-kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT energiaren erabilera  

industria-kreditua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF industria-mailegua  
BT1 industriaren finantzaketa 

BT2 industria-politika  
RT industria-bankua  

industria-landarea  
MT 6006 landare-produktuak
NT1 azukre-kanabera  
NT1 lupulua
NT1 sendabelarra
NT1 tabakoa  
NT1 usain-landarea  
RT laborantza industriala  

industria-lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
NT1 osagarritasun-akordioa  
RT Europako industria-esparrua  
RT ezaguera teknikoak  
RT industria-ikerketa  
RT industria-politika  
RT industrien arteko harremanak  
RT normalizazioa  

RT teknologia-transferentzia  

industria-lurra  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF industria-lurzorua  
BT1 hirigintza
RT lurraren jabetza  
RT ondasun higiezinen jabetza  

industria-lurzorua  

USE industria-lurra (2846)  

industria-mailegua  

USE industria-kreditua (6806)

industria-materiala  

USE industria-ekipamendua (6806) 

industria-plangintza  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
RT ekoizpenaren plangintza  
RT industria-ekonomia  
RT industria-eskualdea  

industria-poligonoa  

USE industriaren kokapena (6806) 

industria-politika  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
NT1 Erkidegoaren industria-politika  

NT2 Europako industria-esparrua  
NT1 industria-azpiegitura  

NT2 giltza eskura fabrika  
NT2 industria-ekipamendua  
NT2 industria-eraikina  

NT1 industria-estatistika  
NT1 industria-garapena  
NT1 industria-iraultza
NT1 industria-plangintza
NT1 industria-prezioa  

NT2 prezio frankoa  
NT1 industria-proiektua  
NT1 industrializazioa  
NT1 industriaren berrantolaketa  

NT2 industria-birmoldaketa
NT2 industriaren berregituraketa  

NT1 industriaren finantzaketa  
NT2 industria-inbertsioa  
NT2 industria-kreditua  

NT1 industriaren kokapena  
NT2 industriagunea  
NT2 zona franko industriala  

NT1 industriaren modernizazioa  
NT1 industrien arteko harremanak  
NT1 parke teknologikoa  
RT egitura-politika  
RT enpresaren politika  
RT enpresentzako laguntza  
RT eskualde-lankidetza  
RT ikerketa-politika  
RT inbertsio-politika  
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RT industria-ekonomia  
RT industria-jabetza
RT industria-lankidetza  
RT politika ekonomikoa  
RT zerga-pizgarria  

industria-prezioa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
NT1 prezio frankoa  

industria-produktua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-ekoizpena  
NT1 ordezko produktua  
NT1 produktu birziklatua  
NT1 produktu erdibukatua  
NT1 produktu manufakturatua  

industria-proiektua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
RT lan-baldintza  

industria-robota  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF robota
BT1 robotizazioa 

BT2 fabrikazio industriala  

industria-sekretua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 fabrikazio industriala  
RT lanbide-sekretua  

industria-sektorea  

USE bigarren sektorea (1621)  

industria-sektorearen birmoldaketa  

USE industria-birmoldaketa (6806) 

industria-sustapena  

USE industrializazioa (6806)  

industriagunea  
SN Kokapen geografikoari dagokio. 
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industriaren kokapena 

BT2 industria-politika  
RT alde kutsatua  
RT kontzentrazio ekonomikoa  

industriak eragindako kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT industria-arriskua  

industriako demokrazia  

USE langileen parte-hartzea (4426) 

industriako makina elektrikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
BT1 makina elektrikoa 

BT2 industria elektroteknikoa

industriala, almidoi·—

USE almidoia (6026)  

industriala, bero·—

USE berokuntza (6831)  

industriala, diseinu·—

USE diseinua eta eredua (6416)

industriala, ekipamendu·—

USE industria-ekipamendua (6806) 

industriala, eredu·—

USE prototipoa (6411)  

industriala, gozogintza·—

USE gozogintza (6031)  

industriala, hondakin·—

USE industria-hondakina (5216)  

industriala, hotz·—

USE hotzaren industria (6846)  

industriala, okindegi·—

USE okindegia (6031)

industrialaria

USE enpresaburua (4006)

industrialdea  

USE industriaren kokapena (6806) 

industrializatutako herrialdea, 
oraintsu·—

USE herrialde industrializatu 
berria (1611)  

industrializazio-politika

USE industrializazioa (6806)  

industrializazioa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF industrien sorkuntza  

industrializazio-politika  
industria-sustapena  

BT1 industria-politika  
RT enpresaren sorkuntza  
RT garapen-politika  

industriarako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT industria-birmoldaketa
RT industriaren berregituraketa  

RT industriaren modernizazioa  

industriaren aldaketa  

USE industriaren berregituraketa 
(6806)

industriaren berrantolaketa  
SN Industriaren arlo bati edo 

industriarteko eremuari 
aplikatzen zaio. Ez erabili 
fabrika baten barruko 
birmoldaketa adierazteko.  

MT 6806 industria-politika eta -
egitura

UF industria berriztatzea
BT1 industria-politika  
NT1 industria-birmoldaketa
NT1 industriaren berregituraketa  
RT aldaketa teknologikoa  
RT teknologia berria  

industriaren berregituraketa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF industriaren aldaketa  

berregituratze-plana  
BT1 industriaren berrantolaketa 

BT2 industria-politika  
RT berregituraketarako laguntza  
RT enplegu-ezabaketa  
RT enpresentzako laguntza  
RT industriarako laguntza  
RT lanpostu-aldaketa

industriaren birmoldaketa  

USE industria-birmoldaketa (6806) 

industriaren eta ikerketaren arteko 
harremanak  

MT 6416 ikerketa eta jabetza 
intelektuala

BT1 ikerketa-politika  

industriaren finantzaketa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
NT1 industria-inbertsioa  
NT1 industria-kreditua  
RT finantzaketa-politika  
RT kreditu-politika  

industriaren hazkundea  

USE industria-garapena (6806)

industriaren kokalekua  

USE industriaren kokapena (6806) 

industriaren kokalekuaren aukeraketa 

USE industriaren kokapena (6806) 

industriaren kokapena  
SN Leku jakin batean industriak 

kokatzea, kontuan izanik 
azpiegitura, laneskua, 
lehengaiak etab.  
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MT 6806 industria-politika eta -
egitura

UF industria-eremua  
industriaren kokalekuaren 
aukeraketa  
fabrikaren kokalekua  
industriaren kokalekua  
industria-poligonoa  
industrialdea  

BT1 industria-politika  
NT1 industriagunea  
NT1 zona franko industriala  
RT banaketa geografikoa
RT industria-eskualdea  
RT jardueraren ezarketa  

industriaren modernizazioa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
RT enpresaren modernizazioa  
RT garapenerako programa 

integratua  
RT industriarako laguntza  
RT modernizaziorako laguntza  

industriaren sustapena  

USE industria-garapena (6806)

industrien arteko harremanak  
SN Industrien arteko ondasun- eta 

zerbitzu-fluxua.  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-politika  
RT industria-lankidetza  

industrien deslokalizazioa  

USE deslokalizazioa [V4.2] (4006)  

industrien osagarritasuna

USE industria-integrazioa (1606)  

industrien sorkuntza  

USE industrializazioa (6806)  

infekziosoa, izokinaren anemia·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

infekziosoa, nekrosi 
hematopoietiko·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

infiltrazio-ura  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

inflazio-tasa  

USE inflazioa (1611)  

inflazioa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF estagflazioa  

inflazioaren aurkako borroka  
inflazio-tasa  

BT1 ziklo ekonomikoa  
RT alokairuen igoera  
RT deflazioa
RT herstura-politika  
RT kreditu-politika  
RT politika monetarioa  
RT prezioen kontrola  

inflazioaren aurkako borroka  

USE inflazioa (1611)  

infobidea  

USE informazioaren autobidea 
(3231)

infogunea  

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

informala, ekonomia·—

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

informatika  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
NT1 elkarreragina  
NT1 errealitate birtuala  
NT1 hipermedia

NT2 hipertestua
NT2 multimedia  

NT1 informatika aplikatua  
NT2 etxeko informatika  
NT2 informatika dokumentala  
NT2 informatika industriala  

NT3 ordenagailuz lagundutako 
fabrikazioa  

NT3 robotika
NT2 informatika juridikoa  
NT2 kalkulu zientifikoa  
NT2 kudeaketako informatika  
NT2 medikuntzako informatika  
NT2 ofimatika  

NT3 kalkulu-orria  
NT3 ordenagailuz lagundutako 

argitalpena  
NT3 testu-tratamendua  

NT2 ordenagailuz lagundutako 
diseinua

NT1 informatikako lanbidea  
NT1 informatikaren eragina  
NT1 sintesizko irudia  
NT1 telematika  
RT industria elektronikoa  
RT irakaskuntza automatizatua
RT mikroelektronika  

informatika aplikatua  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika  
NT1 etxeko informatika  
NT1 informatika dokumentala  

NT1 informatika industriala  
NT2 ordenagailuz lagundutako 

fabrikazioa  
NT2 robotika

NT1 informatika juridikoa  
NT1 kalkulu zientifikoa  
NT1 kudeaketako informatika  
NT1 medikuntzako informatika  
NT1 ofimatika  

NT2 kalkulu-orria  
NT2 ordenagailuz lagundutako 

argitalpena  
NT2 testu-tratamendua  

NT1 ordenagailuz lagundutako 
diseinua

RT banku-jarduera elektronikoa  
RT diru elektronikoa  
RT informazioaren zientzia  
RT teknologia berria  
RT zibernetika  

informatika dokumentala  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF dokumentazio automatizatua  

dokumentazio informatizatua  
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  
RT agirien kudeaketa
RT argitalpen elektronikoa  
RT dokumentazio-sistema

informatika industriala  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  
NT1 ordenagailuz lagundutako 

fabrikazioa  
NT1 robotika
RT automatizazioa  

informatika juridikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  

informatika, familia-·—

USE etxeko informatika (3236)  

informatika-erabiltzailea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 sistema informatikoa  
NT1 erabiltzaileentzako laguntza  

informatika-zentroa  

USE kalkulu-zentroa (3236)  

informatika-zuzenbidea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
NT1 kriminalitate informatikoa  

NT2 pirateria informatikoa
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RT bizitza pribatuaren babesa  
RT informaziorako irispidea  

informatikako euskarri fisikoa  

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

informatikako euskarri logikoa  

USE software-a (3236)  

informatikako lanbidea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF analista  

informatikaria  
operadorea
programatzailea  
sistemetako teknikaria  

BT1 informatika  

informatikako materiala  

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

informatikako osagai fisikoa  

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

informatikako programa  

USE software-a (3236)  

informatikako programazioa  

USE software-a (3236)  

informatikaren aplikazioa  

USE informatizazioa (3236)  

informatikaren eragina  
SN Informatikaren erabilerak 

gizartean duen eragin 
mesedegarri eta 
kaltegarrietarako erabiliko da. 
Adibidez, informatikaren 
eraginpean daude enplegua, 
bizitza pribatuaren babesa eta 
zerbitzuak erabiltzeko aukera.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 informatika  

informatikaren industria  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
NT1 ekipamendu informatikoa  

NT2 handitze-txartela  
NT2 ordenagailua

NT3 mikroordenagailua
NT2 unitate periferikoa  

NT3 disko-irakurgailua
NT3 eskanerra
NT3 inprimagailua  
NT3 pantaila

NT1 software-a
NT2 birus informatikoa  
NT2 datu-baseak kudeatzeko 

sistema  

NT2 programazio-hizkuntza
NT2 sistema eragilea  

RT elektronika  
RT informazioaren euskarria  
RT informazioaren industria  
RT ofimatika  

informatikaria  

USE informatikako lanbidea (3236) 

informatikoa, bateragarritasun·—

USE sistemen interkonexioa (3236) 

informatikoa, delitu·—

USE kriminalitate informatikoa 
(3236)

informatikoa, entzuketa·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

informatikoa, espioitza·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

informatikoa, kudeaketarako 
sistema·—

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

informatikoa, segurtasun·—

USE datuen babesa (3236)  

Information System, Management·—

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

informatizatua, dokumentazio·—

USE informatika dokumentala 
(3236)

informatizatua, ikasteko material·—

USE software didaktikoa (3216)  

informatizazioa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF informatikaren aplikazioa  
BT1 sistema informatikoa  

informazio deszentralizatua  

USE informazioaren zentralizazioa 
(3231)

informazio estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

informazio eta zainketarako sarea, 
ingurumenari buruzko·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

informazio sailkatua  

USE estatu-sekretua (3231)

informazio teknikoa  

USE informazioa (3231)  

informazio zentralizatua  

USE informazioaren zentralizazioa 
(3231)

informazio zientifiko eta 
teknologikoaren arloko 
lankidetzarako gobernu arteko 
programa

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNISIST  
BT1 UNESCO

BT2 NBEko erakunde 
espezializatua  

informazio-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 eskubide politikoak  
NT1 prentsa-askatasuna  
RT informaziorako eskubidea  
RT komunikazioaren kontrola  
RT zentsura  

informazio-basea, kudeaketarako·—

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

informazio-bidea  

USE informazioa (3231)  

informazio-bulegoa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema
RT informazioa

informazio-erabiltzailea  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema
RT informaziorako irispidea  

informazio-gida  

USE gidaliburua (3221)

informazio-iturria  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioa
RT bilaketa dokumentala  

informazio-kanpaina  

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

informazio-kontsulta  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioa

informazio-politika  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
NT1 informazio-zuzenbidea  
NT1 informazioaren gizartea  
NT1 informazioaren industria  
NT1 informazioaren zentralizazioa  
NT1 informaziorako irispidea  

NT2 atzerapen digitala [V4.2]  
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NT2 bapestekotasuna  
NT3 estatu-sekretua  

NT2 zabalkunde murriztua  
RT informazioaren zientzia  

informazio-sarea  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioa
NT1 informazioaren autobidea  
RT telekomunikazioa  

informazio-sistema  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF informazio-sistema 

automatizatua  
lineako informazio-sistema

BT1 informazioa
RT datu-basea
RT dokumentazio-sistema
RT geografia-informazioko sistema 
RT Internet
RT komunikabidea
RT komunikazio-sistema

informazio-sistema automatizatua  

USE informazio-sistema (3231)  

informazio-sistema, lineako·—

USE informazio-sistema (3231)  

informazio-transferentzia  

USE informazio-trukea (3231)  

informazio-trukea  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF informazio-transferentzia  
BT1 informazioa
RT argitalpen-trukea  
RT datuen jakinarazpena  
RT Internet

informazio-zerbitzua  

USE zerbitzu sekretua (0821)  

informazio-zuzenbidea  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF prentsa-zuzenbidea  

erantzuteko eskubidea  
BT1 informazio-politika  
RT egile-eskubideak  
RT komunikabideen aniztasuna  
RT prentsa-askatasuna  
RT zentsura  

informazioa  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF informazio teknikoa  

informazio-bidea  
NT1 informazio-iturria
NT1 informazio-kontsulta

NT1 informazio-sarea  
NT2 informazioaren autobidea  

NT1 informazio-sistema  
NT1 informazio-trukea  
NT1 informazioaren arloko lanbidea  
NT1 informazioaren euskarria  
NT1 jendaurreko iragarkia  
NT1 kopiagintza
RT informazio-bulegoa
RT informazioaren zientzia  

informazioa, bapesteko·—

USE bapestekotasuna (3231)

informazioa, herritarrentzako·—

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

informazioa, publizitate-·—

USE publizitatea (2031)  

informazioa, zientzia-·—

USE zientzia-argitalpena (3226)  

informazioaren analisia  
MT 3221 dokumentazioa
UF datu-analisia  

agirien azterketa  
azterketa dokumentala  

BT1 dokumentazioa  
NT1 agirien indexazioa  
NT1 katalogazioa
NT1 laburpena  
NT1 sailkapena  

informazioaren arloko lanbidea  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF agirizaina  

liburuzaina
interpretea  
terminologoa
itzultzailea  

BT1 informazioa
RT informazioaren zientzia  
RT interpretazioa  
RT itzulpena  

informazioaren autobidea  
SN Sare digitalek komunikaziorako 

eta informazio-trukerako 
eskaintzen dituzten zerbitzuen 
multzoa.  

MT 3231 informazioa eta 
informazioaren tratamendua

UF infobidea
BT1 informazio-sarea 

BT2 informazioa
RT informazioaren zabalkundea  
RT Internet
RT multimedia  
RT sare informatikoa  

informazioaren deszentralizazioa  

USE informazioaren zentralizazioa 

(3231)

informazioaren euskarria  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioa
RT agiria  
RT informatikaren industria  
RT informaziorako irispidea  

informazioaren gizartea  
SN Agiri orokorretarako baino ez 

erabili. Gainerakoetan, erabili 
deskribatzaile espezifikoagoak.  

MT 3231 informazioa eta 
informazioaren tratamendua

BT1 informazio-politika  
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2]  

informazioaren industria  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazio-politika  
RT informatikaren industria  
RT informazioaren tratamendua  
RT komunikazioaren industria  

informazioaren monopolioa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazioaren kontrola 

BT2 komunikazio-politika  
RT Estatuaren monopolioa  
RT kontzentrazio ekonomikoa  

informazioaren sarea, nekazaritzako 
kontabilitate-·—

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  

Informazioaren Segurtasunerako 
Europako Agentzia , Sareen eta ·—

USE Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

informazioaren teknologia  
MT 3226 komunikazioa
UF komunikazioaren teknologia  
BT1 komunikazioaren industria  
RT puntako industria  
RT teknologia berria  

informazioaren tratamendua  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
NT1 adimen artifiziala  
NT1 estrategia ekonomikoa  
NT1 interpretazioa  
NT1 itzulpen automatikoa  
NT1 itzulpena  
NT1 terminologia
NT1 transliterazioa  
NT1 zientzia-zabalkundea  
RT ekipamendu elektronikoa  
RT informazioaren industria  
RT informazioaren zentralizazioa  
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RT informazioaren zientzia  
RT ofimatika  

informazioaren zabalkunde 
selektiboa  

MT 3221 dokumentazioa
BT1 informazioaren zabalkundea 

BT2 dokumentazioa  

informazioaren zabalkundea  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazioa  
NT1 informazioaren zabalkunde 

selektiboa  
RT administrazio-gardentasuna
RT Erkidegoaren informazioaren 

zabalkundea
RT estrategia ekonomikoa  
RT informazioaren autobidea  
RT informaziorako irispidea  
RT Internet
RT kulturaren zabalkundea  
RT multimedia  

informazioaren zentralizazioa  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF informazioaren deszentralizazioa 

informazio zentralizatua  
informazio deszentralizatua  

BT1 informazio-politika  
RT informazioaren tratamendua  

informazioaren zientzia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF dokumentalismoa
BT1 zientzia aplikatuak  
RT dokumentazio-sistema
RT dokumentazioa  
RT informatika aplikatua  
RT informazio-politika  
RT informazioa
RT informazioaren arloko lanbidea  
RT informazioaren tratamendua  

informazioaren zirkulazioa  

USE informaziorako irispidea 
(3231)

informaziorako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gizarte-eskubideak  
RT informazio-askatasuna
RT informaziorako irispidea  

informaziorako eta behaketarako 
Europako sarea, ingurumenaren 
gaineko·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

informaziorako irispidea  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua

UF informazioaren zirkulazioa  
BT1 informazio-politika  
NT1 atzerapen digitala [V4.2]  
NT1 bapestekotasuna  

NT2 estatu-sekretua  
NT1 zabalkunde murriztua  
RT administrazio-gardentasuna
RT datuen jakinarazpena  
RT dokumentazio-sistema
RT Erkidegoaren informaziorako 

irispidea
RT informatika-zuzenbidea  
RT informazio-erabiltzailea  
RT informazioaren euskarria  
RT informazioaren zabalkundea  
RT informaziorako eskubidea  

Ingalaterra
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Erresuma Batuko eskualdeak  
NT1 East Anglia
NT1 Ekialdeko Midlands  
NT1 Hego-ekialdeko Ingalaterra  
NT1 Hego-mendebaldeko Ingalaterra 
NT1 Ipar Ingalaterra  
NT1 Ipar-mendebaldeko Ingalaterra
NT1 Mendebaldeko Midlands  
NT1 Yorkshire eta Humberside  

ingelesdunak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

ingelesez hitz egiten den herrialdeak  

USE talde linguistikoa (2821)

ingeniaria  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF goi-mailako teknikaria  
BT1 lanbide teknikoa  

ingeniaritza  

USE teknologia (6411)  

ingeniaritza genetikoa  
SN Gene berriak sortzea osagai 

genetikoak aldatuz edo gehituz. 
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF biogenetika

manipulazio genetikoa  
BT1 bioteknologia 

BT2 teknologia
NT1 genetikoki eraldatutako 

organismoa
NT2 abere transgenikoa  
NT2 landare transgenikoa  

NT1 klonazioa
RT bioetika  
RT genetika
RT zelula ama [V4.2]  

ingeniaritza hidraulikoa  

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

ingeniaritza zibila  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 herri-lanak  
RT fabrika-obra  

ingeniaritza zibileko obra  

USE fabrika-obra (4806)  

ingeniaritza, entzimen·—

USE prozesu bioteknologikoa 
(6411)

ingeniaritza, itsasontzi-·—

USE ontzigintza (6821)  

ingurabidea  

USE autobia (4816)  

inguru fisikoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF ingurune fisikoa  
NT1 atmosfera  

NT2 ozonoa
NT1 biosfera

NT2 dibertsitate biologikoa  
NT1 ekosistema  

NT2 biotopoa
NT2 itsasoko ekosistema
NT2 lurreko ekosistema  

NT1 oreka ekologikoa  
NT1 ur-ingurunea

NT2 itsas ingurunea  
NT3 itsas hondoa

NT4 kostako hondoa  
NT4 zapalda kontinentala  

NT3 itsasertza  
NT2 ura

NT3 bainu-ura
NT3 edateko ura  
NT3 infiltrazio-ura  
NT3 izotza  
NT3 lurpeko ura  
NT3 lurrazaleko ura  
NT3 ur gazia
NT3 ur geldia  
NT3 ur geza

RT ingurumen-politika
RT Lurraren zientziak  

ingurua, hiri-·—

USE hirialdea (2846)  

ingurua, mahai-·—

USE kongresuko akta (3221)  

inguruabar aringarria  

USE aringarria (1216)  
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inguruabar astungarria  

USE astungarria (1216)  

inguruaren babesa, natur·—

USE paisaiaren babesa (5206)

Ingurumen Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

ingurumen-araua  
SN Kutsadura edo ingurumenaren 

gaineko eragina zenbaterainokoa 
izan daitekeen zehaztea, osasun 
publikoa babesteko segurtasun-
tartea jarriz.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenaren kalitateari 

buruzko araua  
ingurumen-kalitateari buruzko 
araua  
ingurumenari buruzko araua  

BT1 ingurumen-zuzenbidea
BT2 ingurumen-politika

NT1 arau biologikoa  
RT kalitate-araua  

ingurumen-arauak  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumen-arautegia  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumen-arloko murriztapenak 
dituen nekazaritza-aldea  

SN Ingurumen arloko aginduak 
betez ustiatu behar den 
nekazaritza-aldea.  

MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritzako eskualde-politika 

BT2 nekazaritza-politika  

ingurumen-azterlana  

USE ingurumenari buruzko 
ikerketa (5206)  

ingurumen-delitua  

USE delitu ekologikoa (1216)  

ingurumen-ebaluazioa  

USE ingurumen-eragina (5206)

ingurumen-eragina  
MT 5206 ingurumen-politika
UF balantze ekologikoa  

ekobalantzea
ingurumenaren gaineko eragina 
ingurumen-ebaluazioa  

BT1 ingurumen-politika
RT eraginari buruzko azterlana  

ingurumen-erantzukizuna, 
enpresaren·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

ingurumen-hezkuntza  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenaren aldeko 

sentsibilizazioa
BT1 ingurumen-politika

ingurumen-ikuskapena  

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

ingurumen-jarraipeneko kontrola  

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

ingurumen-kalitateari buruzko araua  

USE ingurumen-araua (5206)

ingurumen-kaltea  

USE ingurumenaren degradazioa 
(5216)

ingurumen-kuota  

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

ingurumen-lankidetza  
SN Ingurumena babesteko 

lankidetza.  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT ingurumenaren babesa  

ingurumen-legeak  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumen-politika  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenaren kudeaketa  

ingurumenari buruzko politika  
NT1 arriskuen prebentzioa  

NT2 arrisku naturala  
NT2 industria-arriskua  

NT1 baliabideen kudeaketa  
NT2 baliabideen ebaluazioa  
NT2 baliabideen ordezpena  
NT2 baliabideen ustiapena

NT3 baliabideak agortzea  
NT3 baliabideen gehiegizko 

ustiapena  
NT3 itsas hondoen ustiapena  
NT3 itsasoen ustiapena  

NT1 Erkidegoaren ingurumen-
politika  

NT1 ingurumen-eragina
NT1 ingurumen-hezkuntza  
NT1 ingurumen-zuzenbidea

NT2 ingurumen-araua  
NT3 arau biologikoa  

NT2 ingurumenari egindako 
kalteengatiko erantzukizuna  

NT1 ingurumenaren ekonomia  
NT1 ingurumenaren kalitatea  
NT1 ingurumenaren zaintza  
NT1 ingurumenari buruzko ikerketa  

NT2 ingurumenari buruzko 
estatistikak  

NT1 ingurumenerako ekonomia-
tresna

NT2 kutsatzeko baimen 
negoziagarria

NT2 produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua  

NT2 zerga ekologikoa  
NT1 kutsaduraren kostua  
NT1 lekuaren kudeaketa  
NT1 zarrastelkeriaren aurkako 

borroka
RT baso-politika  
RT ekologia
RT garapen iraunkorra  
RT inguru fisikoa  
RT mugimendu ekologista

ingurumen-politika, enpresaren·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

ingurumen-zaintza  

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

ingurumen-zuzenbidea  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenaren zuzenbidea  

ingurumen-legeak
ingurumenari buruzko legeria  
ingurumenari buruzko arautegia 
IMPEL sarea
ingurumen-arauak  
ingurumen-arautegia
ingurumenari buruzko arauak  

BT1 ingurumen-politika
NT1 ingurumen-araua  

NT2 arau biologikoa  
NT1 ingurumenari egindako 

kalteengatiko erantzukizuna  

ingurumena azidotzea  

USE azidotzea (5216)  

ingurumena babesteko tresna 
ekonomikoa  

USE ingurumenerako ekonomia-
tresna (5206)

ingurumenaren aldeko sentsibilizazioa 

USE ingurumen-hezkuntza (5206)  

ingurumenaren artapena  

USE ingurumenaren babesa (5206) 

ingurumenaren aurkako delitua  

USE delitu ekologikoa (1216)  

ingurumenaren aurkako krimena  

USE delitu ekologikoa (1216)  

ingurumenaren babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF naturaren artapena  

ingurumenaren artapena  
naturaren zaintza  
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naturaren babesa  
NT1 baliabideen artapena  
NT1 eremu babestua  

NT2 natur erreserba  
NT2 parke nazionala  

NT1 faunaren babesa  
NT2 animalien babesa  
NT2 ehizari buruzko arauak  

NT1 floraren babesa  
NT1 intsektuen aurkako borroka  
NT1 itsasertzaren babesa  
NT1 lurrikaren prebentzioa  
NT1 paisaiaren babesa  
NT1 suteen aurkako borroka  
NT1 uren babesa  
RT gizakiak eragindako 

hondamendia
RT ingurumen-lankidetza
RT ingurumenari buruzko 

estatistikak  
RT lurzoruaren babesa  
RT oreka ekologikoa  

ingurumenaren degradazioa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ingurumen-kaltea

ingurumenaren narriadura  
NT1 alde kutsatua  
NT1 alde sentikorra  
NT1 basamortutzea
NT1 baso-soiltzea  
NT1 euri azidoa  
NT1 gizakiak eragindako 

hondamendia
NT1 hondamendi naturala

NT2 eguraldi txarra  
NT2 higadura
NT2 lehortea
NT2 lurrikara  
NT2 nekazaritzako hondamendia  
NT2 sumendi-erupzioa  
NT2 uholdea
NT2 zikloia

NT1 hondamendi-eremua
NT1 hosto-galtzea  
NT1 korrosioa
NT1 laboreen suntsiketa  
NT1 sutea  

ingurumenaren ekonomia  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenaren industria  
BT1 ingurumen-politika
RT ekonomia

ingurumenaren gaineko eragina  

USE ingurumen-eragina (5206)

ingurumenaren gaineko 
informaziorako eta behaketarako 
Europako sarea  

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

ingurumenaren hobekuntza  

USE ingurumenaren kalitatea 
(5206)

ingurumenaren industria  

USE ingurumenaren ekonomia 
(5206)

ingurumenaren kalitatea  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenaren hobekuntza  
BT1 ingurumen-politika
RT bizi-kalitatea  

ingurumenaren kalitateari buruzko 
araua  

USE ingurumen-araua (5206)

ingurumenaren kudeaketa  

USE ingurumen-politika (5206)

ingurumenaren narriadura  

USE ingurumenaren degradazioa 
(5216)

ingurumenaren zaintza  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumenari buruzko 

ikuskaritza
ingurumen-jarraipeneko
kontrola
ingurumen-ikuskapena
kutsaduraren zainketa  
ingurumen-zaintza  

BT1 ingurumen-politika
RT Europako Ingurumen Agentzia  

ingurumenaren zientzia  

USE ekologia (3606)  

ingurumenaren zuzenbidea  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumenari buruzko araua  

USE ingurumen-araua (5206)

ingurumenari buruzko arauak  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumenari buruzko arautegia  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumenari buruzko estatistikak 
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumenari buruzko ikerketa 

BT2 ingurumen-politika
RT estatistika  
RT ingurumenaren babesa  

ingurumenari buruzko ikerketa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumen-azterlana  
BT1 ingurumen-politika
NT1 ingurumenari buruzko 

estatistikak  

RT arrantza-ikerketa  
RT ekologia

ingurumenari buruzko ikuskaritza  

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

ingurumenari buruzko informazio eta 
zainketarako sarea  

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

ingurumenari buruzko legeria  

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

ingurumenari buruzko politika  

USE ingurumen-politika (5206)

ingurumenari egindako 
kalteengatiko erantzukizuna  

MT 5206 ingurumen-politika
UF kalte ekologikoengatiko 

erantzukizuna  
BT1 ingurumen-zuzenbidea

BT2 ingurumen-politika
RT delitu ekologikoa  
RT erantzukizun kriminala  
RT erantzukizun zibila  
RT nazioarteko erantzukizuna  
RT zeinek kutsatu, hark ordaindu 

printzipioa  

Ingurumenari eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen Konferentzia 

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNCED  
BT1 Nazio Batuen sistema  

ingurumenerako ekonomia-tresna  
SN Eragile ekonomikoak 

ingurumenaren aldeko aukerak 
egitera bultzatzen dituen tresna. 
Kostuei eta abantailei ekiten die, 
ingurumenaren aldeko aukera 
eginez gero kostu txikiagoak eta 
onura handiagoak lortu ahal izan 
daitezen.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF ingurumena babesteko tresna 

ekonomikoa
BT1 ingurumen-politika
NT1 kutsatzeko baimen negoziagarria 
NT1 produktu kutsatzailearen ziozko 

gordailua  
NT1 zerga ekologikoa  

ingurune fisikoa  

USE inguru fisikoa (5211)

ingurune geofisikoa  
MT 5211 natur ingurunea
NT1 aintzira  
NT1 basamortua
NT1 eskualde polarra

NT2 Antartika  
NT2 Artikoa

NT1 estuarioa  
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NT1 itsasoa
NT2 Itsaso Beltza  
NT2 Itsaso Gorria
NT2 Kaspiar itsasoa  
NT2 Mediterraneo itsasoa  

NT3 Egeo itsasoa  
NT3 Itsaso Adriatikoa  
NT3 Itsaso Jonikoa
NT3 Liguriako itsasoa
NT3 Tirreniar itsasoa  

NT1 mendia
NT1 ordokia
NT1 ozeanoa  

NT2 Indiako ozeanoa  
NT2 Ozeano Antartikoa  
NT2 Ozeano Artikoa  
NT2 Ozeano Atlantikoa  

NT3 Ipar itsasoa  
NT3 Irlandako itsasoa  
NT3 Itsaso Baltikoa  
NT3 Mantxako kanala  
NT3 Norvegiako itsasoa  

NT2 Ozeano Barea  
NT1 uhartea
NT1 ur-ibilgua  
NT1 zona aridoa  

ingurunea, familia-·—

USE familia (2806)  

ingurunea, gizarte-·—

USE gizarte-klasea (2821)  

ingurunea, hiri-·—

USE hiri-habitata (2846)  

ingurunea, lan-·—

USE lan-ingurua (4416)

ingurunea, lanbide-·—

USE lan-ingurua (4416)

ingurunea, landa-·—

USE landa-habitata (2846)

ingurunea, unibertsitate-·—

USE eskola-ingurunea (3216)  

inkesta ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF abaguneko inkesta  
BT1 analisi ekonomikoa
RT estatistika  
RT gizarte-inkesta  
RT kontsumoari buruzko inkesta  

inkesta estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

inkesta, abaguneko·—

USE inkesta ekonomikoa (1631)

inkesta, Gallup·—

USE iritzi-zundaketa (2821)  

inkesta, hauteskunde-·—

USE boto-asmoa (0416)

inkesta, iritzi publikoari buruzko·—

USE iritzi-zundaketa (2821)  

inkesta, telefono bidezko·—

USE iritzi-zundaketa (2821)  

inkesta, zundaketa bidezko·—

USE zundaketa (1631)

inkomunikazioa, atxilotuaren·—

USE espetxe-erregimena (1216)  

inkunablea  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  

inperialismoa
SN Nazio batek beste bati ezartzen 

dion mendekotasun politiko, 
ekonomiko edo kulturala.  

MT 0816 nazioarteko oreka
UF hegemonia
BT1 kanpo-politika

inportatzeagatiko ordainarazpena  
SN Inportazioaren gaineko karga 

ordainaraztea, inportatzen diren 
produktuen prezioa barne-
merkatuari egokitzeko.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 inportazio-politika
RT nekazaritzako ordainarazpena  

inportatzeko debekua  

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

inportatzeko lizentzia  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF inportazio-baimena

inportazio-ziurtagiria
BT1 aduana-agiria 

BT2 aduana-arauak  
RT inportazio-politika

inportatzeko oztopoa  

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

inportazio- eta esportazio-prezioen 
arteko erlazioa  

USE truke-baldintzak (2016)  

inportazio-araubide autonomoa  

USE inportazio-politika (2006)  

inportazio-araubidea  

USE inportazio-politika (2006)  

inportazio-baimena

USE inportatzeko lizentzia (2011)  

inportazio-karga  

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

inportazio-monopolioa  
MT 4031 lehia
BT1 monopolioa

BT2 lehiaren murrizketa  
RT inportazioa

inportazio-politika  
MT 2006 merkataritza-politika
UF inportazio-araubide autonomoa  

inportazio-araubidea  
NT1 inportatzeagatiko 

ordainarazpena  
NT1 inportazioen ordezpena  
NT1 inportazioen zaintza  
NT1 inportaziorako itzulketa  
NT1 inportaziorako kreditua  
RT inportatzeko lizentzia  
RT inportazio-prezioa
RT inportazioen gaineko karga  
RT inportazioen murrizketa  
RT protekzionismoa

inportazio-prezioa  
MT 2451 prezioak
UF sarrerako prezioa  
BT1 merkatuko prezioa  
RT inportazio-politika

inportazio-zerga

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

inportazio-zerga berezia  

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

inportazio-ziurtagiria

USE inportatzeko lizentzia (2011)  

inportazioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 merkataritzako trukea  
NT1 berrinportazioa  
NT1 Erkidegoaren inportazioa  
RT aduanako balioa  
RT inportazio-monopolioa
RT inportazioen gaineko karga  
RT konpentsazio-karga
RT praktika askea  

inportazioa, aldi baterako·—

USE aldi baterako onarpena (2011) 

inportazioa, frankizia-araubideko·—

USE aduana-frankizia (2011)  
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inportazioen etendura  

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

inportazioen gaineko karga  
MT 2446 zerga-sistema
UF inportazio-karga  

inportazioen gaineko karga 
berezia  
inportazio-zerga
inportazio-zerga berezia  
inportazioen gaineko zerga 
berezia  

BT1 kontsumoaren gaineko zerga  
RT inportazio-politika
RT inportazioa
RT inportazioen murrizketa  

inportazioen gaineko karga berezia  

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

inportazioen gaineko zerga berezia  

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

inportazioen mugaketa  

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

inportazioen murrizketa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritza-trafikoaren 

desbideratzea  
inportazioen mugaketa  
inportatzeko oztopoa  
inportatzeko debekua  
inportazioen etendura  

BT1 trukeen murrizketa  
RT inportazio-politika
RT inportazioen gaineko karga  
RT jatorrizko produktua  

inportazioen ordezpena  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 inportazio-politika

inportazioen zaintza  
MT 2006 merkataritza-politika
UF Erkidegoaren zaintza  
BT1 inportazio-politika

inportazioko aduana-zorra  

USE aduana-zorra (2011)  

inportazioko konpentsazio-kopurua  

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

inportaziorako itzulketa  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 inportazio-politika

inportaziorako kreditua  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 inportazio-politika

inprimagailua  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF laser inprimagailua  
BT1 unitate periferikoa 

BT2 ekipamendu informatikoa 
BT3 informatikaren industria  

inprimagailua, laser·—

USE inprimagailua (3236)  

inprimaketa  
MT 3226 komunikazioa
UF fotokonposizioa  

industria grafikoa  
offset-a
tipografia  

BT1 liburugintza
BT2 komunikazioaren industria  

RT argitalpena  
RT arte ederrak  
RT monografia

inprimakia  

USE formularioa (3221)  

input-output analisia  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF sarrera-irteeren azterketa  

industria arteko azterketa  
azterketa sektoriala  
input-output taula

BT1 analisi ekonomikoa
RT kontabilitatea
RT sektorekako plangintza  

input-output taula  

USE input-output analisia (1631)  

inskribatu gabea  
SN Inongo talde politikotan ez 

dagoen parlamentaria. Europako 
Parlamentuan "inskribatu 
gabeko diputatuak" esaten zaie. 

MT 0421 parlamentua
UF inskribatu gabeko diputatua  

talde mistoa  
parlamentari lokabea  
parlamentari independentea  

BT1 Parlamentuaren osaera  

inskribatu gabeko diputatua  

USE inskribatu gabea (0421)

inskribatua, hautesle·—

USE hautesleria (0416)  

inskribatzea, hauteskunde-zentsuan·—

USE hautesleen inskripzioa (0416) 

inskripzioa, aurrekontuko·—

USE aurrekontuko diru-izendapena 
(2436)

inskripzioa, merkataritzako 
sozietateen·—

USE merkataritzako sozietatea 
erregistratzea (4006)  

instalazio eta zerbitzuak, 
ezinduentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

instalazio eta zerbitzuak, 
minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

instalazio hidroelektrikoa  
SN Instalazio hidroelektrikoa 

egiteko lanen multzoa.  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF egokitzapen hidroelektrikoa  
BT1 industria elektrikoa  
RT energia-zentralaren kokapena  

instalazio militarra  

USE base militarra (0821)  

instalazio nuklearra

USE zentral nuklearra (6621)  

instalazio nuklearraren itxiera  

USE energia-zentralaren itxiera 
(6606)

instalazio nuklearren segurtasuna  

USE segurtasun nuklearra (6621)  

instalazioa, aireportuko·—

USE aireportua (4826)  

instalazioa, arazketa-·—

USE uraren tratamendua (5206)  

instalazioa, arte-·—

USE artelana (2831)  

instalazioa, bero-·—

USE berokuntza (6831)  

instalazioa, biltegiratze-·—

USE biltegiratzea (2036)  

instalazioa, industria-·—

USE industria-eraikina (6806)

instalaziorako laguntza  

USE kokatzeko sorospena (5611)  

Institutu Europarra, Florentziako 
Unibertsitate·—

USE Florentziako Europar 
Institutua (7611)  
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Institutu Nazionala, Urrutiko 
Batxilergoko·—

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

Institutua , Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako ·—

USE Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2] (1006)

institutua, batxilergoko·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

institutua, bigarren irakaskuntzako·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

Institutua, Elementu 
Transuranidoen·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

Institutua, Energia·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

Institutua, Erreferentziako Material eta 
Neurrien·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

institutua, goi-mailako 
irakaskuntzako·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

Institutua, Herritarren Babeserako eta 
Segurtasunerako·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

Institutua, Ingurumen·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

institutua, irakaskuntza ertaineko·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

institutua, kreditu-·—

USE kreditu-erakundea (2416)

institutua, lanbide-heziketako·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

Institutua, Osasunerako eta 
Kontsumitzaileen Babeserako·—

USE Ikerketa Zentro 
Bateratua (1006)  

Institutua, Prospektiba 
Teknologikoaren·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

institutua, unibertsitate-·—

USE unibertsitatea (3211)  

instituzioa, kirol-·—

USE kirol-erakundea (2826)  

instituzioa, nazioarteko·—

USE nazioarteko erakundea (0806) 

instituzionala, EE antolakunde·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

instrukzio militarra  

USE prestakuntza militarra (0821) 

instrukzioa, auziaren·—

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

instrukzioko epailea  

USE epailea (1226)  

instrukzioko sekretua  

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

INTAL  

USE Latinoamerikaren 
Integraziorako Erakundea 
(7616)

INTAS  

USE Estatu Independenteen 
Erkidegoa (7621)  

integratua, garapen-eragiketa·—

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

integratua, garraio-sistema·—

USE garraio-sistema adimenduna 
(4811)

integratua, zirkuitu·—

USE osagai elektronikoa (6826)

Integratuen Europako Sistema, Kontu 
Ekonomiko·—

USE Europako Kontabilitate 
Sistema (1626)  

integratuko eremua, ekintza·—

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

integraturako programa, garapen·—

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

integratzea, gizartean·—

USE gizarteratzea (2826)  

integrazio bereizia  

USE lankidetza indartua (1016)  

integrazio bertikala  

USE entente bertikala (4031)

integrazio ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
NT1 globalizazioa
NT1 industria-integrazioa  
RT aduana-batasuna  
RT batasun ekonomikoa  
RT eskualde-integrazioa  
RT Europako integrazioa  
RT garapen integratua  
RT integrazio monetarioa  
RT lankidetza ekonomikoa  
RT merkataritza askeko eremua  
RT merkatu bateratua  

Integrazio Ekonomikorako 
Erdialdeko Amerikako Bankua  

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

UF BCIE
BT1 garapen-bankua 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

RT Amerikako erakundea  

integrazio horizontala  

USE entente horizontala (4031)  

integrazio monetarioa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 harreman monetarioak  
RT Europako integrazioa  
RT integrazio ekonomikoa  

integrazio politikoa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza politikoa 

BT2 lankidetza-politika  
NT1 politiken hurbilketa  
RT eskualde-integrazioa  
RT Europako batasun politikoa  

integrazioa, etorkinen·—

USE etorkinen gizarteratzea (2811) 

integrazioa, gizarte-·—

USE gizarteratzea (2826)  

integrazioa, kultur·—

USE akulturazioa (2831)  

integrazioa, mugaldeko·—

USE mugaz gaindiko lankidetza 
(0811)

integrazioa, mugaz gaindiko·—

USE mugaz gaindiko lankidetza 
(0811)

intelektuala  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-egitura  
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intelektuala, kapital ·—

USE kapital intelektuala [V4.2] 
(4021)

intelektualak, baliabide·—

USE kapital intelektuala [V4.2] 
(4021)

intelektualeko eskubidea, jabetza·—

USE jabetza intelektuala (6416)  

intelektualen exodoa  
SN Unibertsitate-prestakuntza duten 

pertsonek lan-baldintza hobeak 
eskaintzen dizkieten herrialde 
edo eskualdeetara emigratzea.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF garun-ihesa
BT1 emigrazioa 

BT2 migrazioa

inteligentzia-zerbitzua  

USE zerbitzu sekretua (0821)  

interaktiboa, bideografia·—

USE bideotex interaktiboa (3226)  

interaktiboa, igorpen·—

USE datu-transmisioa (3226)  

interbentzionismo publikoa  

USE esku hartzeko politika (1606)  

interdiktua  

USE presako prozedura (1221)  

interes ekonomikoen adierazpena  

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

interes ekonomikoko elkartea  

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

interes ekonomikoko multzoa  

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

interes kolektiboa
MT 1221 justizia
UF interes lausoa  
BT1 legebidezko interesa 

BT2 onargarritasuna
BT3 prozedura judiziala  

interes kolektiboko enpresa  
SN Ondasunak ekoitzi edo 

zerbitzuak egiten ditu, eta 
beraren helburu nagusia 
lanpostuak sortu edo 
iraunaraztea da.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
BT1 sozietatea  
RT enplegu-politika  
RT lanbideratzeko enpresa  

interes lausoa  

USE interes kolektiboa (1221)  

interes orokorreko zerbitzua  
SN Herri-agintariek interes 

orokorrekotzat jotzen dituzten 
eta horregatik zerbitzu 
publikoak bezalako betebeharrak 
dituzten zerbitzu-jarduerak 
izendatzen ditu, 
merkataritzakoak edo 
bestelakoak. Ez nahasi "zerbitzu 
publikoa" deskribatzailearekin, 
azken hori zerbitzua egiten duen 
erakundeari aplikatzen baitzaio. 

MT 2026 kontsumoa
BT1 zerbitzua

BT2 ondasun eta zerbitzuak  
RT zerbitzu publikoa  
RT zerbitzugintza  

interes-taldea  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF presio-taldea

lobby-a  
BT1 politika  
RT iritzi-mugimenduak
RT jendaurreko bilkura  
RT Parlamentuko taldea  
RT populismoa

interesduna, alderdi·—

USE legebidezko interesa (1221)  

intereseko errekurtsoa, legearen·—

USE Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

intereseko Europako elkartea, 
ekonomia-·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

Intereseko Europako Taldearen 
Harremanetarako Batzordea, 
Ekonomia·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

intereseko europar taldea, ekonomia-
·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

interferentzia elektromagnetikoa  

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

interkonexioa, sistema irekien·—

USE sistemen interkonexioa (3236) 

intermodala, garraio·—

USE garraio konbinatua (4811)  

internauta
SN Interneten erabiltzailea.  
MT 3226 komunikazioa
UF zibernauta  
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

Internazional Sozialista  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  

internazionalizazioa, ekonomiaren·—

USE globalizazioa (1606)  

Internet  
MT 3226 komunikazioa
UF weba
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema
NT1 bilaketa-tresna  
NT1 estraneta  
NT1 eztabaidagunea  
NT1 internauta  
NT1 Internet gunea  
NT1 Interneteko helbidea [V4.2]  
NT1 Interneteko sarbide-hornitzailea 
NT1 intraneta  
NT1 nabigazio-programa  
RT administrazio elektronikoa  
RT enpresa sortu berria  
RT hipermedia
RT informazio-sistema  
RT informazio-trukea  
RT informazioaren autobidea  
RT informazioaren zabalkundea  
RT liburutegi birtuala  
RT merkataritza elektronikoa

Internet gunea  
SN Interneteko guneen sorreraz, 

bilakaeraz eta mantentzeaz ari 
diren agiriak indexatzeko 
bakarrik erabiliko da, ez guneen 
errepertorioa aipatzeko.  

MT 3226 komunikazioa
UF web orria

web gunea
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

Interneteko domeinu-izena  

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

Interneteko gunea  

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

Interneteko helbidea [V4.2]  
MT 3226 komunikazioa
UF Interneteko domeinu-izena  

Interneteko orria  
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Interneteko gunea  
URL

BT1 Internet
BT2 telekomunikazioa 

BT3 komunikazio-sistema

Interneteko merkataritza  

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

Interneteko orria  

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

Interneteko publizitatea  

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

Interneteko sarbide-hornitzailea  
SN Bezeroei Interneterako sarbidea 

eskaintzen dien erakundea.  
MT 3226 komunikazioa
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

Interpol
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 polizia-lankidetza

BT2 lankidetza-politika  

interpretazio-errekurtsoa  

USE judizio aurreko arazoa (1221) 

interpretazioa  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF aldibereko interpretazioa  
BT1 informazioaren tratamendua  
RT hizkuntzalaritza
RT informazioaren arloko lanbidea  

interpretazioa, aldibereko·—

USE interpretazioa (3231)  

interpretazioa, EE judizio aurreko·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

interpretazioa, epailearen·—

USE zuzenbidearen interpretazioa 
(1206)

interpretazioa, legearen·—

USE zuzenbidearen interpretazioa 
(1206)

interpretea  

USE informazioaren arloko 
lanbidea (3231)

intimitaterako eskubidea  

USE bizitza pribatuaren babesa 
(1236)

intoxikazioa, janariengatiko·—

USE janarien bidezko intoxikazioa 

(2841)

intraneta  
SN Telekomunikazio eta 

teleinformatikako barne-sarea, 
erakunde bakar batek erabiltzen 
duena, Interneten bezalako 
protokolo eta teknikekin.  

MT 3226 komunikazioa
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

intsektizida  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 produktu fitosanitarioa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 
RT intsektua  

intsektizida-hondakina  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsatzailea 

BT2 agente kaltegarria  
RT pestizida  

intsektua
MT 5211 natur ingurunea
UF otia  

tximeleta  
BT1 fauna

BT2 basa-bizitza  
RT intsektizida  
RT intsektuen aurkako borroka  

intsektua, gaixotasuna transmititzen 
duen·—

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

intsektuen aurkako borroka  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumenaren babesa  
RT gaixotasun endemikoa  
RT gaixotasun tropikala
RT gaixotasun-transmisorea  
RT intsektua  
RT laboreen suntsiketa  
RT nekazaritzako hondamendia  

intsolazioa  

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

intsumisioa  
SN Betebehar militarrak eta ordezko 

gizarte-zerbitzua egiteari uko 
egitea.  

MT 0821 defentsa
BT1 soldadutza

BT2 armada
RT desobedientzia zibila  

intxaur-olioa  

USE landare-olioa (6016)  

intxaurra  

USE fruitu oskolduna (6006)

iodoa  
MT 6811 kimika
BT1 halogenoa 

BT2 elementu kimikoa  

ioduroa  

USE gatz kimikoa (6811)  

ionizatua, janari·—

USE produktu irradiatua (6026)  

ionizazioa  

USE irradiazioa (6036)  

Ipar Afrika  
MT 7221 Afrika
UF Iparraldeko Afrika  
NT1 Egipto  
NT1 Magreb Handia  

NT2 Libia
NT2 Magreb

NT3 Aljeria  
NT3 Maroko
NT3 Tunisia

Ipar Alföld [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

Ipar Amerika  
MT 7216 Amerika
UF Amerika anglosaxoia
NT1 Bermuda
NT1 Estatu Batuak  
NT1 Kanada
NT1 Mexiko
NT1 Saint-Pierre eta Mikelune  

Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF NAFTA  
Iparraldeko Merkatu Batua  
Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Tratatua  

BT1 Amerikako erakundea  
RT NAFTAko herrialdea

Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Tratatua  

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundea  

USE NATO (7621)

Ipar Atlantikoko Lankidetza 
Kontseilua  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

UF IALK
BT1 gobernu arteko erakundea  
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RT Bakearen aldeko Elkartea  

Ipar Brabant  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Ipar Egeo [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

Ipar Estonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Estoniako eskualdeak [V4.2]  

Ipar Europa  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Eskandinavia  

Iparraldeko Europa  
Eskandinaviako herrialdea  
iparraldeko herrialdea  

NT1 Danimarka
NT1 Faroe uharteak  
NT1 Finlandia
NT1 Groenlandia
NT1 Islandia
NT1 Norvegia  
NT1 Suedia  

Ipar Finlandia  

USE Laponia (7211)  

Ipar Holanda  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Ipar Hungaria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

Ipar Ingalaterra  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

Ipar Irlanda  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Erresuma Batuko eskualdeak  

Ipar Irlandako Erresuma Batua, 
Britainia Handiko eta·—

USE Erresuma Batua (7206) 

Ipar itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Ozeano Atlantikoa 

BT2 ozeanoa 
BT3 ingurune geofisikoa  

Ipar Jutland  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Iparraldeko Jutland  
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Ipar Korea  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Korea (HED)

Koreako Herri Errepublika 
Demokratikoa

BT1 Ekialde Urruna  

Ipar Norrland  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Övre Norrland  
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Norrbotten [V4.2]  
NT1 Västerbotten [V4.2]  

Ipar poloa  

USE Artikoa (5211)  

Ipar Portugal  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Portugalgo eskualdeak  

Ipar Renania-Westfalia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

Ipar Rhodesia  

USE Zambia (7221)  

Ipar-ekialdeko Estonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Estoniako eskualdeak [V4.2]  

Ipar-erdialdeko Suedia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Norra Mellansverige  
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Dalarna [V4.2]  
NT1 Gävleborg [V4.2]  
NT1 Värmland [V4.2]  

Ipar-mendebaldeko Atlantikoko 
Arrantza-tokietarako Erakundea  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

UF CIPAN
Ipar-mendebaldeko Atlantikoko 
Arrantza-tokietarako 
Nazioarteko Batzordea  
NAFO

BT1 gobernu arteko erakundea  

Ipar-mendebaldeko Atlantikoko 
Arrantza-tokietarako Nazioarteko 
Batzordea  

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

Ipar-mendebaldeko Ingalaterra  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

iparraldea, Finlandiako·—

USE Laponia (7211)  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
elkarrizketa  

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Iparraldearen eta Hegoaldearen 
arteko harremanak  

MT 0806 nazioarteko politika
UF Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko Konferentzia  
Iparraldearen eta Hegoaldearen 
arteko lankidetza  
Iparraldearen eta Hegoaldearen 
arteko elkarrizketa  
Brandt Txostena  

BT1 nazioarteko politika  
RT garatzen ari den herrialdea  
RT Hainbat Zuntz Motari buruzko 

Akordioa
RT herrialde industrializatua  
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko merkataritza  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
Konferentzia  

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
lankidetza  

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Iparraldearen eta Hegoaldearen 
arteko merkataritza  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 nazioarteko merkataritza  
RT Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko harremanak  

Iparraldeko Afrika  

USE Ipar Afrika (7221)  

Iparraldeko Europa  

USE Ipar Europa (7206)

iparraldeko herrialdea  

USE Ipar Europa (7206)

Iparraldeko Jutland  

USE Ipar Jutland (7211)
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Iparraldeko Kontseilua  
MT 7611 Europako erakundeak
UF Eskandinaviako Kontseilua  
BT1 Europako erakundea  
RT Iparraldeko Kontseiluko 

herrialdeak  

Iparraldeko Kontseiluko 
herrialdeak

MT 7236 geografia politikoa
NT1 Danimarka
NT1 Finlandia
NT1 Islandia
NT1 Norvegia  
NT1 Suedia  
RT Iparraldeko Kontseilua  

Iparraldeko Merkatu Batua  

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

IPTS  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

irabazia

USE mozkina (4026)  

irabaziak lortzeko asmorik gabeko 
erakundea  

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

irabaziak lortzeko xederik gabeko 
elkartea

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

irabaziak lortzeko xederik gabeko 
sozietatea  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF irabaziak lortzeko xederik 

gabeko elkartea  
irabazirik gabeko erakundea  
irabaziak lortzeko asmorik 
gabeko erakundea  

BT1 sozietatea  
NT1 fundazioa  
RT gizarte-ekonomia  
RT ongintzako erakundea  

irabazien gaineko zerga  

USE mozkinen gaineko zerga 
(2446)

irabazirik gabeko erakundea  

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

irabiatua, esne·—

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

iragaitza  
SN Garraioan herrialde baten 

lurraldea zeharkatzea, abiagunea 

eta helmuga herrialde horretatik 
kanpo daudela.  

MT 4811 garraioaren antolaketa
UF salgaien joan-etorria  

bidaiarien joan-etorria  
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

iragankorrak, EE neurri·—

USE EE trantsizio-aldia (1016)  

iragarki-ohola

USE jendaurreko iragarkia (3231)  

iragarki-posta elektronikoa, eskatu 
gabeko·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

iragarkia, lanpostu hutsa betetzeko·—

USE enplegu-eskaintza (4411)

iragarkia, lizitazioaren·—

USE lizitazioa (2006)  

iragarkiak jendaurrean jartzea  

USE jendaurreko iragarkia (3231)  

iragarpen meteorologikoa  

USE meteorologia (3606)  

iraina  

USE difamazioa (1216)  

iraizpen kolektiboa  
MT 4406 enplegua
BT1 iraizpena 

BT2 enpleguaren amaiera  

iraizpena  
MT 4406 enplegua
BT1 enpleguaren amaiera  
NT1 arazo ekonomikoen ziozko 

iraizpena  
NT1 bidegabeko iraizpena  
NT1 birlaneratzeko laguntza [V4.2]  
NT1 iraizpen kolektiboa  
NT1 iraizpenagatiko kalde-ordaina  
RT aldaketa teknologikoa  
RT enpleguaren segurtasuna  
RT enpresaren transferentzia  

iraizpenagatiko kalde-ordaina  
MT 4406 enplegua
BT1 iraizpena 

BT2 enpleguaren amaiera  
RT kalte-ordaina  

Irak
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

irakasgaia  

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
NT1 doako irakaskuntza  
NT1 irakaskuntza konfesionala  
NT1 irakaskuntza laikoa  
NT1 irakaskuntza pribatua
NT1 irakaskuntza publikoa  
NT1 nahitaezko irakaskuntza  

irakaskuntza automatizatua  
SN Ordenagailua erabiltzen duen 

irakaskuntza-teknika.  
MT 3206 hezkuntza
UF ordenagailuz lagundutako 

irakaskuntza
ordenagailu bidezko 
irakaskuntza
irakaskuntza programatua  

BT1 metodo pedagogikoa  
RT informatika  
RT software didaktikoa  

irakaskuntza berezia  

USE hezkuntza berezia (3211)  

irakaskuntza ertaina  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

irakaskuntza ertaineko institutua  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

irakaskuntza irekia  
MT 3211 irakaskuntza
UF helduen hezkuntzako ikastetxea 

udako unibertsitate-ikastaroa  
udako unibertsitatea  
unibertsitate herritarra  

BT1 unibertsitatea
BT2 goi-mailako irakaskuntza 

BT3 irakaskuntza-maila
RT pedagogia berria  

irakaskuntza konfesionala  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza

irakaskuntza laikoa  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza
RT laikotasuna

irakaskuntza orokorra  
MT 3211 irakaskuntza
NT1 arte-hezkuntza  
NT1 gizarte-hezkuntza  
NT1 gorputz-hezkuntza
NT1 hezkuntza berezia
NT1 hizkuntzen irakaskuntza  

NT2 ama-hizkuntza
NT2 atzerriko hizkuntza  

NT1 jakintza-alor anitzeko 
irakaskuntza

NT1 oinarrizko hezkuntza  
NT1 osasun-hezkuntza
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NT1 sexu-hezkuntza
NT1 zentzatzeko hezkuntza  
NT1 zientzien irakaskuntza  
RT irakaskuntzako programa  

irakaskuntza paramedikoa  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 lanbide-irakaskuntza  
RT lanbide paramedikoa  

irakaskuntza pribatua  
MT 3211 irakaskuntza
UF eskola askea  

eskola pribatua  
BT1 irakaskuntza
RT irakaskuntza-askatasuna  

irakaskuntza programatua  

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

irakaskuntza publikoa  
MT 3211 irakaskuntza
UF eskola publikoa  
BT1 irakaskuntza
RT hezkuntzaren demokratizazioa  
RT irakaskuntza-askatasuna  

irakaskuntza teknikoa  
MT 3211 irakaskuntza
UF gaikuntza teknikoa  

prestakuntza teknikoa  
BT1 lanbide-irakaskuntza  

irakaskuntza xedeaniztuna  

USE jakintza-alor anitzeko 
irakaskuntza (3211)  

irakaskuntza zibikoa  

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

irakaskuntza, arte-·—

USE arte-hezkuntza (3211)  

irakaskuntza, balio anitzeko·—

USE jakintza-alor anitzeko 
irakaskuntza (3211)  

irakaskuntza, bigarren hezkuntzaren 
ondoko·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

irakaskuntza, enpresa-kudeaketaren·—

USE kudeatzaileen prestakuntza 
(3211)

irakaskuntza, funtsezko·—

USE oinarrizko hezkuntza (3211)  

irakaskuntza, haur-·—

USE eskolaurreko hezkuntza (3211) 

irakaskuntza, ibilgailuak gidatzeko·—

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

irakaskuntza, oinarrizko·—

USE lehen irakaskuntza (3211)  

irakaskuntza, ordenagailu bidezko·—

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

irakaskuntza, ordenagailuz 
lagundutako·—

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

irakaskuntza, posta bidezko·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

irakaskuntza, unibertsitate-·—

USE unibertsitatea (3211)  

irakaskuntza-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gizarte-eskubideak  
RT irakaskuntza pribatua
RT irakaskuntza publikoa  

irakaskuntza-maila  
MT 3211 irakaskuntza
UF hezkuntza-maila
NT1 bigarren irakaskuntza  
NT1 eskolaurreko hezkuntza  

NT2 haur-eskola
NT1 goi-mailako irakaskuntza  

NT2 unibertsitatea
NT3 irakaskuntza irekia

NT1 lehen irakaskuntza  
NT1 unibertsitate ondoko 

irakaskuntza
RT eskola-lana
RT kultura  

irakaskuntza-sistema  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF hezkuntza-sistema

eskola-sistema  
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  
RT irakaskuntzako materiala  

irakaskuntza/industria harremanak  

USE eskolaren eta industriaren 
arteko harremanak (3216)  

irakaskuntzako baliabidea  

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

irakaskuntzako institutua, bigarren·—

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

irakaskuntzako institutua, goi-
mailako·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

irakaskuntzako langileen prestakuntza 

USE irakasleen prestakuntza (3211) 

irakaskuntzako materiala  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF ekipamendu didaktikoa  

ikasmateriala  
eskola-materiala  
irakaskuntzako baliabidea  

NT1 ikasliburua  
NT1 software didaktikoa  
RT irakaskuntza-sistema

irakaskuntzako programa  
SN Ikastetxeetan, ikasketa-ziklo 

bakoitzeko ikasgaiak eta horiek 
irakasteko epeak zehaztea.  

MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF hezkuntzaren edukia  

irakasgaia  
prestakuntza-programa  
hezkuntza-programa  
eskola-programa

BT1 irakaskuntzaren antolaketa  
RT irakaskuntza orokorra  

irakaskuntzaren administrazioa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF eskola-administrazioa  

unibertsitate-administrazioa  
eskola-kontseilua  

BT1 eskola-bizitza  

irakaskuntzaren antolaketa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
NT1 eskola-egutegia  
NT1 eskola-mapa
NT1 eskola-orientazioa
NT1 eskolarako adina  
NT1 ikasleria  
NT1 irakaskuntza-sistema
NT1 irakaskuntzako programa  
NT1 irakaskuntzaren erreforma  
NT1 lanbide-orientazioa  
RT hezkuntza-politika

irakaskuntzaren erreforma  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF hezkuntzaren erreforma  
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  

irakaskuntzaren eta lanbide-
jardueraren arteko harremanak  

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

irakaskuntzaren kalitatea  
MT 3206 hezkuntza
UF hezkuntzaren kalitatea  
BT1 hezkuntza-politika

irakasle-elkartea  

USE funtzionarioen sindikatua 
(4426)

irakasle-trukea  

USE eskola-trukea (3206)  
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irakaslea

USE irakasleak (3216)  

irakasleak  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF katedraduna  

hezitzailea  
maisu-maistrak  
irakaslea  

BT1 eskola-ingurunea 
BT2 eskola-bizitza  

irakasleen prestakuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF irakaskuntzako langileen 

prestakuntza
prestakuntza pedagogikoa  

BT1 lanbide-irakaskuntza  

irakineko erreaktorea, ur·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

irakurgailua, CD-·—

USE disko-irakurgailua (3236)

irakurgailua, diskete-·—

USE disko-irakurgailua (3236)

irakurketa optikoa  

USE karaktere-irakurgailu optikoa 
(3221)

irakurtzeko metodoa , arin ·—

USE arin irakurtzeko metodoa 
[V4.2] (4406)

Iran
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 LPEEko herrialdeak  

irasagarra  

USE fruitu pipitaduna (6006)

iraultza

USE indarkeria politikoa (0431)  

iraultza berdea  

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

iraultzailea, gobernu·—

USE matxinatuen gobernua (0406) 

iraunaldia, errentamendu-
kontratuaren·—

USE aloger-kontratuaren 
iraunaldia (2846)  

iraunkorra, diputazio·—

USE parlamentu-ganbera (0421)

iraunkorra, enplegu·—

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

Iraunkorra, Europako Toki eta 
Eskualde Agintaritzen Biltzar·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

iraunkorra, garraio·—

USE mugikortasun iraunkorra 
(4806)

iraunkorra, kontsumo-ondasun·—

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

iraunkorra, kontsumo-ondasun ez-·—

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

iraunkorra, Nazio Batuetako 
batzorde·—

USE NBE batzorde iraunkorra 
(7606)

Iraunkorra, Tartekaritzako Auzitegi·—

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

iraunkorreko zuhaitza, hosto·—

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

iraupena, bizitzaren·—

USE bizi-itxaropena (2816)  

iraupena, kredituaren·—

USE kreditu-politika (2416)

iraupena, legegintzaldiaren·—

USE legegintzaldia (0421)  

iraupena, mandatuaren·—

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

iraupena, produktuaren bizitzaren·—

USE produktuaren iraupena (2026) 

iraupeneko ekonomia  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT iraupeneko nekazaritza  

iraupeneko nekazaritza  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  
RT autokontsumoa
RT iraupeneko ekonomia  

irauteko gutxieneko diru-sarrera  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF gutxieneko sarrera bermatua  

gutxieneko gizarte-sarrera  
gutxieneko gizarte-sarrera 
bermatua

BT1 gizarte-politika  
RT bizi-maila  
RT errenta
RT langabezia  

RT pobretasuna

IRBM

USE misil balistikoa (0821)  

irekia, koordinazio-metodo ·—

USE koordinazio-metodo irekia 
[V4.2] (1011)

irekia, eskola·—

USE pedagogia berria (3206)

irekiaren politika, merkatu·—

USE likideziaren kontrola (2411)  

irekien interkonexioa, sistema·—

USE sistemen interkonexioa (3236) 

irekiera, gutun-azal itxien·—

USE lizitazioa (2006)  

irekiko eragiketa, merkatu·—

USE likideziaren kontrola (2411)  

irekitzeko ordua, dendak·—

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

irenspena, enpresen·—

USE enpresen bat-egitea (4006)  

irentzea

USE sexu-mutilazioa (2826)  

Irian Jaya  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 Indonesia

BT2 ASEANgo herrialdeak

irina, animalia-·—

USE zereal ordezkoa (5631)  

irina, arrain-·—

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

irispidea, jabetzarako·—

USE jabetza eskuratzea (1211)  

irispidea, osasun-laguntzarako·—

USE osasunerako eskubidea (1236) 

iritzi publikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
NT1 irudi publikoa  
NT1 sentsibilizazio-kanpaina  
RT populismoa

iritzi publikoari buruzko inkesta  

USE iritzi-zundaketa (2821)  

iritzi-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF pentsamendu-askatasuna  
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BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT iritzi-mugimenduak
RT kontzientzia-eragozpena
RT sindikatua

iritzi-eskaera  

USE irizpena (0426)  

iritzi-joerak  

USE iritzi-mugimenduak (0431)  

iritzi-mugimenduak  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
SN Gizarteko edozein iritzi-joera. 

Ez nahasi "gizarte-mugimendua" 
termino murritzagoarekin.  

UF iritzi-joerak  
mugimendu politikoak eta 
gizarte-mugimenduak  

NT1 arrazakeriaren aurkako 
mugimendua

NT1 bakezaletasuna
NT1 desobedientzia zibila  

NT2 gose-greba
NT1 disidentea
NT1 disidentzia
NT1 elkarte-mugimendua  
NT1 gazte-mugimendua
NT1 gehiengo isila  
NT1 giza eskubideen aldeko 

mugimendua
NT1 gizarte-mugimendua  
NT1 globalizazioaren aurkako 

mugimendua
NT1 indarkeriarik eza  
NT1 langile-mugimendua
NT1 militarismoa  
NT1 mugimendu abertzalea  
NT1 mugimendu autonomiazalea  
NT1 mugimendu ekologista
NT1 mugimendu feminista
NT1 nekazari-mugimendua
RT europar mugimendua
RT interes-taldea  
RT iritzi-askatasuna  
RT kontsumitzaileen mugimendua
RT sentsibilizazio-kanpaina  

iritzi-zundaketa  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF iritzi publikoari buruzko inkesta 

telefono bidezko inkesta  
Gallup inkesta  

BT1 analisi soziologikoa  
RT boto-asmoa
RT zundaketa

irizpen arrazoitua  

USE irizpena (0426)  

irizpen arrazoitua, EP·—

USE EP irizpena (1011)  

irizpen-eskaera  

USE irizpena (0426)  

irizpena  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF aldeko irizpena  

irizpen arrazoitua  
irizpen-eskaera  
iritzi-eskaera  
irizpena eskatzea  

BT1 legegintzako prozedura  

irizpena eskatzea  

USE irizpena (0426)  

irizpena, aldeko·—

USE irizpena (0426)  

irizpena, Batzordearen·—

USE EE irizpena (1011)  

irizpena, Ekonomia eta Gizarte 
Lantaldearen·—

USE EGL irizpena (1011)  

irizpena, Europako Parlamentuaren·—

USE EP irizpena (1011)  

irizpena, Kontseiluaren·—

USE EE irizpena (1011)  

irizpena, nahitaezko·—

USE EP irizpena (1011)  

irizpidea, adjudikaziorako·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

irizpidea, egokitasun-·—

USE hautagarritasun-irizpidea 
(1021)

irizpidea, Erkidegoaren 
finantzaketarako·—

USE hautagarritasun-irizpidea 
(1021)

irizpidea, kalitate-·—

USE produktuaren kalitatea (2026) 

Irlanda  
MT 7236 geografia politikoa
UF Eire  

Irlandako Errepublika  
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Irlandako eskualdeak  

Irlandako Errepublika  

USE Irlanda (7206)  

Irlandako Erresuma Batua, Britainia 
Handiko eta Ipar·—

USE Erresuma Batua (7206) 

Irlandako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Connacht
NT1 Leinster  
NT1 Munster
NT1 Ulster-Donegal
RT Irlanda

Irlandako itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Ozeano Atlantikoa 

BT2 ozeanoa 
BT3 ingurune geofisikoa  

IRMM  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

irradiatua, janari·—

USE produktu irradiatua (6026)  

irradiazioa  
SN Janariak izpi ionizatzaileen 

bidez kontserbatzeko prozedura. 
MT 6036 janarien teknologia
UF ionizazioa  
BT1 janarien kontserbazioa 

BT2 janarien teknologia  
RT produktu irradiatua  

irrati igorgailu-hargailua  

USE irrati-aparatua (3226)  

irrati komertziala  

USE merkataritzako 
komunikabidea (3226)  

irrati librea  

USE toki-komunikabidea (3226)  

irrati pribatua  

USE komunikabide pribatua (3226) 

irrati-aparatua
MT 3226 komunikazioa
UF irrati-igorgailua

irrati igorgailu-hargailua  
irrati-hargailua  

BT1 ikus-entzunezko materiala  
RT irratia

irrati-emanaldia  

USE irratia (3226)  

irrati-hargailua  

USE irrati-aparatua (3226)  

irrati-igorgailua  

USE irrati-aparatua (3226)  

irrati-maiztasuna  

USE maiztasun-banda (3226)  
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irrati-programa  

USE ikus-entzunezko programa 
(3226)

irrati-telefonoa  

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

irratia
MT 3226 komunikazioa
UF irrati-emanaldia  
BT1 masa-komunikabidea

BT2 komunikabidea
RT irrati-aparatua  
RT programen industria  

irratia, eskola-·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

irratia, hezkuntza-·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

irratia, tokiko·—

USE toki-komunikabidea (3226)  

Irratiaren Europar Batasuna  
MT 7611 Europako erakundeak
UF UER
BT1 Europako erakundea  

irregularra, ekonomia·—

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

irteerako kapitala  

USE hasierako kapitala (2426)

irteeren azterketa, sarrera-·—

USE input-output analisia (1631)  

irteteko baimena, espetxetik·—

USE espetxe-erregimena (1216)  

irudi grafikoa  
MT 3221 dokumentazioa
UF komikia  

obra irudiduna  
BT1 agiria  

irudi publikoa  
SN Erakunde, pertsona edo zerbitzu 

batek iritzi publikoaren aurrean 
duen irudia.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 iritzi publikoa  

irudiduna, obra·—

USE irudi grafikoa (3221)  

irukina, zeta-·—

USE zeta (6011)  

irundegia  

USE ehungintza (6841)  

iruzkina, lege-testu bati buruzko·—

USE lege-iruzkina (3221)  

iruzur egitea  

USE iruzurra (1216)  

iruzurra  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF iruzur egitea  

iruzurraren aurkako borroka  
iruzurraren prebentzioa  
iruzurraren jazarpena  

BT1 jabetzaren aurkako delitua 
BT2 arau-haustea  

RT aduanako iruzurra  
RT Europar Batasunaren aurkako 

iruzurra
RT faltsifikatzea  
RT Iruzurraren Aurkako Europako 

Bulegoa
RT jarduera ekonomikoaren 

moraltasuna
RT legez kontrako trafikoa  

iruzurra, tributu-·—

USE zerga-iruzurra (1216)  

iruzurraren aurkako borroka  

USE iruzurra (1216)  

Iruzurraren Aurkako Europako 
Bulegoa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF OLAF  
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  
RT iruzurra

iruzurraren jazarpena  

USE iruzurra (1216)  

iruzurraren prebentzioa  

USE iruzurra (1216)  

iruzurrezko ezkontza  

USE itxurazko ezkontza (1231)  

iruzurrezko porrota  

USE porrota (4006)  

ISE

USE Europako Institutu Sindikala 
(7611)

ISEA  

USE Itsas Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

isiltasuna gorde beharra  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

isiltasuna gordetzeko betebeharra  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

islamiarra  

USE musulmana (2821)  

islamikoa, zuzenbide·—

USE zuzenbide musulmana (1206)  

islamismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
RT musulmana  
RT zuzenbide musulmana  

Islandia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

ISO
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
UF Estandarizaziorako Nazioarteko 

Erakundea
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  
RT nazioarteko araua  

ISO araua  

USE nazioarteko araua (6411)  

isoglukosa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 azukrea

isoglukosaren kotizazioa  

USE azukrearen kotizazioa (1021)  

isolamendu akustikoa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikinaren isolamendua 

BT2 eraikuntza-ekipamendua  
RT isolatzailea  
RT zarata  

isolamendu termikoa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 eraikinaren isolamendua 

BT2 eraikuntza-ekipamendua  
RT energia termikoa  
RT energia-aurrezpena  
RT isolatzailea  

isolatua, merkataritza·—

USE merkataritza lokabea (2036)  

isolatzailea  
MT 6811 kimika
BT1 parakimika
RT isolamendu akustikoa  
RT isolamendu termikoa

isolazionismoa  
SN Nazioarteko aferetan parte 

hartzeari uko egiten dion 
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herrialdearen jarrera edo 
doktrina.

MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 kanpo-politika

isoprenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

isotopo erradioaktiboa  

USE kimika nuklearra (6621)

ISPA  

USE Aurreatxikitzeko Egitura 
Tresna (1021)

ISPC

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

ispilua, atzerako·—

USE segurtasun-gailua (4811)

Israel
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Hurbila eta Erdikoa  

Issen Lurraldea, Afar eta·—

USE Djibuti (7221)

istripu erradioaktiboa  

USE istripu nuklearra (6621)

istripu kimikoa  
SN Epe labur edo ertainean 

jendearen osasunari edota 
ingurumenari kalte egin 
diezaieketen substantziak 
askatzean gertatzen den 
ezbeharra edo egoera 
arriskutsua. Esate baterako, 
suteak, leherketak, eta sarritan 
pertsona askoren gaixotasunak, 
lesioak, ezintasuna edo heriotza 
eragin ditzaketen substantzia 
toxikoen ihes edo jarioak.  

MT 6811 kimika
BT1 industria kimikoa  

istripu nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF istripu erradioaktiboa  

kalte nuklearra  
arrisku nuklearra  
arrisku erradioaktiboa  

BT1 segurtasun nuklearra 
BT2 industria nuklearra  

RT arriskuen prebentzioa  
RT efluente erradioaktiboa  
RT istripuzko kutsadura  
RT kutsadura erradioaktiboa  

istripu-arriskuen estaldura  

USE istripu-asegurua (2431)

istripu-asegurua  
MT 2431 aseguruak

UF istripu-arriskuen estaldura  
BT1 asegurua
RT garraio-istripua  

istripua, laneko·—

USE lan-istripua (4416)

istripuagatiko kalte-ordaina, laneko·—

USE lan-istripuetarako asegurua 
(2836)

istripuen prebentzioa  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT garraio-istripua  

istripuen prebentzioa, etxeko·—

USE etxeko istripua (2826)

istripuzko kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT arriskuen prebentzioa  
RT istripu nuklearra  

isun hertsatzailea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 isuna

BT2 zigor-zehapena  

isuna
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF diru-zigorra  
BT1 zigor-zehapena  
NT1 isun hertsatzailea

isuri kutsagarria  

USE kutsadura (5216)  

isurkari-ontzia  

USE zisterna-ontzia (4821)  

isurketa jarraitua  

USE industria siderurgikoa (6816)

isurketa negoziagarriak  

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

isurketa, efluente erradioaktiboen·—

USE efluente erradioaktiboa (5216) 

isurketa, hondakinen·—

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

isurketa, itsasorako·—

USE itsasontziek eragindako 
kutsadura (5216)  

isurketa, kutsatzaileen·—

USE kutsadura (5216)  

isurketa-kanona  

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

isurketen gaineko zerga  

USE zerga ekologikoa (5206)  

Italia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Italiako eskualdeak  

Italiako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Abruzzi
NT1 Aostako Harana  
NT1 Basilicata  
NT1 Calabria  
NT1 Campania
NT1 Emilia-Romagna  
NT1 Friuli-Venezia Giulia  
NT1 Lazio
NT1 Liguria
NT1 Lombardia  
NT1 Marche
NT1 Molise
NT1 Piemonte  
NT1 Puglia
NT1 Sardinia  
NT1 Sizilia  
NT1 Toskana  
NT1 Trentino-Alto Adige  

NT2 Bolzanoko probintzia 
autonomoa

NT2 Trentoko probintzia 
autonomoa

NT1 Unbria
NT1 Venezia  
RT Italia

itsas aeronautika  

USE itsas indarra (0821)  

itsas aintzira

USE aintzira (5211)  

itsas armada  
MT 0821 defentsa
UF gerrako marina  
BT1 armada

itsas arrantza  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-lekua  
NT1 itsas zabaleko arrantza  
NT1 itsasbazterreko arrantza  
RT itsas baliabidea  

itsas asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 garraio-asegurua 

BT2 asegurua
RT itsas garraioa  

itsas baliabidea  
MT 5211 natur ingurunea
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UF itsasoko baliabidea  
BT1 baliabide naturala  
RT arrantza-baliabidea  
RT itsas arrantza  
RT itsas hondoa
RT itsasoen ustiapena  
RT itsasoko zulaketa  
RT marea-energia  
RT olatuen energia  
RT ozeanografia  
RT petrolioa  

itsas eremua  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

NT1 barruko urak  
NT1 Erkidegoko urak  
NT1 golkoa
NT1 itsasartea  
NT1 nazioarteko urak  
RT arrantza-eremua  
RT arrantza-politika  
RT zapalda kontinentala  

itsas garraioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF itsasoko zirkulazioa
NT1 itsas kabotajea  
NT1 itsas kanala  

NT2 Panamako kanala  
NT2 Suezko kanala  

NT1 itsas konferentzia  
NT1 itsas politika  
NT1 itsas zuzenbidea  

NT2 itsasontziko bandera  
NT2 komenentziako bandera  

NT1 itsasoko nabigazioa  
NT1 itsasontzia  

NT2 ferry-a  
NT2 laketontzia
NT2 ontzi izotz-hauslea [V4.2]  
NT2 zama-ontzia  
NT2 zisterna-ontzia  

NT1 merkataritzako ontzidia  
RT aire-kuxindun ibilgailua  
RT CIF prezioa  
RT itsas asegurua  
RT ontzigintza  
RT ontziko prezio frankoa  
RT zirkulazioaren kontrola  

itsas garraioaren segurtasuna  

USE itsasoko segurtasuna (4806)

itsas hondoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsas ingurunea 

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

NT1 kostako hondoa  
NT1 zapalda kontinentala  

RT itsas baliabidea  
RT itsasoen ustiapena  
RT ozeanografia  

itsas hondoen ustiapena  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 baliabideen ustiapena 

BT2 baliabideen kudeaketa 
BT3 ingurumen-politika

RT itsaspeko baliabide minerala  

itsas indarra  
MT 0821 defentsa
UF itsas aeronautika

gerrako itsasontzia  
gerra-ontzia
gerrako ontzidia  

BT1 armamentua
NT1 hegazkin-ontzia  
NT1 itsaspekoa
RT merkataritzako ontzidia  

itsas ingurunea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ur-ingurunea

BT2 inguru fisikoa  
NT1 itsas hondoa

NT2 kostako hondoa  
NT2 zapalda kontinentala  

NT1 itsasertza  
RT itsasoko espeziea

itsas jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 epai-jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  

itsas kabotajea  
SN Inguru bereko edo Erkidego 

barruko bi porturen arteko 
merkataritzako nabigazioa.  

MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas garraioa  

itsas kanala  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas garraioa  
NT1 Panamako kanala  
NT1 Suezko kanala  
RT barruko ur-ibilgua  

Itsas Kodea

USE nabigazio-kodea (4806)  

itsas konferentzia  
SN Ontzi-jabeen kartela. NBEren 

jokaera-kodearen helburua da 
itsas konferentzien osaera, 
trafikoa kideen artean banatzeko 
modua eta ezartzen dituzten 
pleitak arautzea.  

MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas garraioa  
RT jokaera-kodea  

itsas kutsadura  

USE itsasoaren kutsadura (5216)

itsas politika  
SN Itsas garraioari eta itsas portuei 

dagokie.
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas garraioa  

itsas portua  

USE portu-instalazioa (4821)  

Itsas Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF ISEA
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

itsas urak  

USE nazioarteko urak (1231)  

itsas zabaleko arrantza  
MT 5641 arrantza
UF arrantza handia  

altura handiko arrantza  
BT1 itsas arrantza 

BT2 arrantza-lekua  

itsas zabaleko polizia  

USE itsasoko zaintza (1231)  

itsas zabaleko zaintza  

USE itsasoko zaintza (1231)  

itsas zuzenbidea  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas garraioa  
NT1 itsasontziko bandera  
NT1 komenentziako bandera  
RT garraio-zuzenbidea  
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  
RT nabigazio-askatasuna
RT nazioarteko zuzenbide publikoa 

itsas zuzenbidea, nazioarteko·—

USE itsasoari buruzko zuzenbidea 
(1231)

itsasalde atlantikoa  

USE Arku Atlantikoa (1616)  

itsasartea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazioarteko itsasartea  
BT1 itsas eremua 

BT2 itsasoari buruzko zuzenbidea 
BT3 nazioarteko zuzenbide 

publikoa

itsasartea, nazioarteko·—

USE itsasartea (1231)  
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itsasbazterreko arrantza  
MT 5641 arrantza
UF baxurako arrantza  

itsasertzeko arrantza  
BT1 itsas arrantza 

BT2 arrantza-lekua  
RT kostako hondoa  

itsasertza  
MT 5211 natur ingurunea
UF kosta
BT1 itsas ingurunea 

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

RT kostako eskualdea  

itsasertzaren babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF Kostei buruzko Legea  

kostaldeen babesa  
BT1 ingurumenaren babesa  

itsasertzeko arrantza

USE itsasbazterreko arrantza 
(5641)

itsasertzen kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  
RT jurisdikziopeko urak  

itsasgarria  
MT 6811 kimika
UF kola

lekeda  
produktu itsasgarria

BT1 parakimika

itsasgarria, produktu·—

USE itsasgarria (6811)  

itsaskigintza  

USE akuikultura (5641)

itsaslasterra, Golkoko·—

USE Ozeano Atlantikoa (5211)  

Itsaso Adriatikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Mediterraneo itsasoa 

BT2 itsasoa
BT3 ingurune geofisikoa  

Itsaso Baltikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Ozeano Atlantikoa 

BT2 ozeanoa 
BT3 ingurune geofisikoa  

Itsaso Beltza  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsasoa

BT2 ingurune geofisikoa  

Itsaso Gorria  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsasoa

BT2 ingurune geofisikoa  

Itsaso Jonikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Mediterraneo itsasoa 

BT2 itsasoa
BT3 ingurune geofisikoa  

itsaso zabala  

USE nazioarteko urak (1231)  

itsaso zabaleko zamaketa-plataforma  

USE itsasoko instalazioa (6616)  

itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF barruko itsasoa  
BT1 ingurune geofisikoa  
NT1 Itsaso Beltza  
NT1 Itsaso Gorria
NT1 Kaspiar itsasoa  
NT1 Mediterraneo itsasoa  

NT2 Egeo itsasoa  
NT2 Itsaso Adriatikoa  
NT2 Itsaso Jonikoa
NT2 Liguriako itsasoa
NT2 Tirreniar itsasoa  

itsasoa, barruko·—

USE itsasoa (5211)

itsasoa, jurisdikziopeko·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

itsasoaren kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF itsas kutsadura  
BT1 uraren kutsadura 

BT2 kutsadura
RT hondakinen urperaketa  
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  

itsasoari buruzko zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazioarteko itsas zuzenbidea  
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
NT1 ekonomia-eremu esklusiboa  
NT1 itsas eremua  

NT2 barruko urak  
NT2 Erkidegoko urak  
NT2 golkoa
NT2 itsasartea  
NT2 nazioarteko urak  

NT1 itsasoetako askatasuna  
NT1 itsasoko zaintza  
NT1 jurisdikziopeko urak  
NT1 nabigazio-askatasuna
NT1 ondoko eremua  
NT1 uhartedia  
RT arrantza-eskubidea  

RT itsas zuzenbidea  
RT itsasertzen kutsadura  
RT itsasoaren kutsadura  
RT itsasoen ustiapena  
RT itsasontziek eragindako 

kutsadura
RT kutsaduraren aurkako borroka  

itsasoen ustiapena  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 baliabideen ustiapena 

BT2 baliabideen kudeaketa 
BT3 ingurumen-politika

RT ekonomia-eremu esklusiboa  
RT itsas baliabidea  
RT itsas hondoa
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  

itsasoetako askatasuna  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF itsasoetako askatasunaren 

printzipioa  
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

itsasoetako askatasunaren printzipioa  

USE itsasoetako askatasuna (1231) 

itsasoko arraina  
MT 5641 arrantza
BT1 arraina 

BT2 arrantza-baliabidea  

itsasoko baliabidea  

USE itsas baliabidea (5211)

itsasoko ekosistema  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ekosistema 

BT2 inguru fisikoa  

itsasoko espeziea  
MT 5211 natur ingurunea
UF itsasoko fauna  

itsasoko flora  
BT1 basa-bizitza  
RT itsas ingurunea  

itsasoko fauna  

USE itsasoko espeziea (5211)  

itsasoko flora  

USE itsasoko espeziea (5211)  

itsasoko indarra, aireko eta·—

USE abiazio militarra (0821)  

itsasoko instalazioa  
MT 6616 petrolio-industria
UF off-shore materiala  

itsaso zabaleko zamaketa-
plataforma
erauzketa-plataforma  
zulaketa-plataforma  
ur gaineko plataforma  
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petrolio-plataforma  
BT1 petrolio-industria  
RT itsasoko zulaketa  

itsasoko nabigazioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas garraioa  
RT nabigazio-askatasuna
RT nabigazio-baimena
RT nabigazio-kodea
RT seinaleak  

itsasoko petrolioa  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolioa 

BT2 hidrokarburoa

itsasoko pirateria  

USE pirateria (1216)  

itsasoko segurtasuna  
MT 4806 garraio-politika
UF itsasontzien segurtasuna  

ontzien segurtasuna  
itsas garraioaren segurtasuna  

BT1 garraioaren segurtasuna 
BT2 garraio-politika  

RT itsasoko zaintza  

itsasoko ugaztuna  
MT 5211 natur ingurunea
UF zetazeoa  
BT1 ugaztun basatia 

BT2 fauna
BT3 basa-bizitza  

NT1 balea
NT1 foka

itsasoko ura  

USE ur gazia (5211)  

itsasoko zaintza  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF itsas zabaleko polizia  

itsas zabaleko zaintza  
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

RT itsasoko segurtasuna

itsasoko zirkulazioa  

USE itsas garraioa (4821)  

itsasoko zulaketa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mearen ustiapena 

BT2 meatzaritza  
RT itsas baliabidea  
RT itsasoko instalazioa
RT petrolioa  

itsasontzi barruko salmenta  

USE zergarik gabeko salmenta 
(2031)

itsasontzi-ingeniaritza  

USE ontzigintza (6821)  

itsasontzia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF atoi-ontzia  
BT1 itsas garraioa  
NT1 ferry-a  
NT1 laketontzia
NT1 ontzi izotz-hauslea [V4.2]  
NT1 zama-ontzia  
NT1 zisterna-ontzia  
RT arrantza-ontzidia  
RT ontzigintza  

itsasontzia, gerrako·—

USE itsas indarra (0821)  

itsasontzia, merkataritzako·—

USE merkataritzako ontzidia 
(4821)

itsasontziek eragindako kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF desgasifikazioa  

tankeen garbiketa  
itsasorako isurketa  

BT1 kutsadura
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  

itsasontzien basea  

USE base militarra (0821)  

itsasontzien industria  

USE ontzigintza (6821)  

itsasontzien nazionalitatea  

USE itsasontziko bandera (4821)  

itsasontzien segurtasuna  

USE itsasoko segurtasuna (4806)

itsasontziko bandera  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF itsasontzien nazionalitatea  
BT1 itsas zuzenbidea 

BT2 itsas garraioa  

itsasontziko pilotua  

USE eskifaia (4811)  

itsasora botatzea, hondakinak·—

USE hondakinen urperaketa (5206) 

itsasorako isurketa  

USE itsasontziek eragindako 
kutsadura (5216)  

itsasotik lehorrerako misila  

USE misil balistikoa (0821)  

itsasoz haraindiko departamendu 
frantsesa  

USE Frantziako itsasoz haraindiko 

departamenduak (7241)  

itsasoz haraindiko departamendua  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 lurralde-erakundea  
RT Frantziako itsasoz haraindiko 

departamenduak  

itsasoz haraindiko herrialde eta 
lurralde frantsesak  

USE IHHL frantsesak (7241)  

itsasoz haraindiko herrialde eta 
lurraldeak

SN Herrialde eta lurraldeen izenak 
"7241 itsasoz haraindiko 
herrialde eta lurraldeak" 
mikrotesaurusean daude.

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF IHHL  
BT1 lurralde-erakundea  

itsasoz haraindiko lurraldea  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 lurralde-erakundea  

itsaspeko baliabide minerala  
MT 5211 natur ingurunea
UF fosforita

nodulu polimetalikoa
BT1 baliabide naturala  
RT itsas hondoen ustiapena  
RT meatze-prospekzioa  

itsaspekoa  
MT 0821 defentsa
BT1 itsas indarra 

BT2 armamentua

itsua  

USE ezindu fisikoa (2826)  

itsuentzako gailua duen zebra-
pasagunea  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

itun baten luzapena  

USE akordio baten luzapena (0806) 

itun baten protokoloa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF protokolo gehigarria  

akordioaren protokoloa  
BT1 nazioarteko akordioa  
NT1 finantza-protokoloa  

itun bati atxikitzea  

USE akordio bati atxikitzea (0806) 

ituna aldatzea  

USE akordioaren berrikuspena 
(0806)
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ituna berrestea  

USE akordio baten berrespena 
(0806)

ituna berrikustea  

USE akordioaren berrikuspena 
(0806)

ituna berriztatzea  

USE akordio baten luzapena (0806) 

ituna egitea  

USE akordio baten berrespena 
(0806)

Ituna ez betetzea, EE·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

Ituna haustea, EE·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

ituna ixtea  

USE akordio baten berrespena 
(0806)

ituna sinatzea  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  

Ituna urratzea, EE·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

ituna, alde anitzeko·—

USE alde anitzeko akordioa (0806) 

Ituna, Andeetako·—

USE Andeetako Taldea (7616)

Ituna, Atlantikoko·—

USE NATO (7621)

Ituna, EB·—

USE Europar Batasunaren Ituna 
(1011)

Ituna, EE Bat Egiteko·—

USE Bat Egiteko Ituna (1011)  

Ituna, Erromako·—

USE EEE Ituna (1011)

Ituna, Euratom·—

USE AEEE Ituna (1011)  

ituna, gizarte-·—

USE gizarte-elkarrizketa (4426)  

ituna, hauteskunde ondoko·—

USE koalizio politikoa (0431)  

Ituna, Maastricht-eko·—

USE Europar Batasunaren Ituna 
(1011)

ituna, merkataritzako·—

USE merkataritzako akordioa 
(2021)

ituna, Nazio Batuen nazioarteko·—

USE NBE nazioarteko ituna (0806) 

ituna, nazioarteko·—

USE nazioarteko akordioa (0806)  

Ituna, Varsoviako·—

USE Varsoviako Itunaren 
Erakundea (7621)

itunak, erakundeen arteko·—

USE erakundeen lankidetza (0431) 

itunak, ezkontzako·—

USE ezkontza-zuzenbidea (2806)  

Itunaren Erakundea, Ipar 
Atlantikoko·—

USE NATO (7621)

itundua, nazioarteko praktika·—

USE nazioarteko ententea (4031)  

itundua, osasun-sistema·—

USE medikuntza itundua (2841)  

itundua, ospitale·—

USE medikuntza itundua (2841)  

itunduak, akordioak, erabakiak eta 
praktika·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

itunduak, praktika·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

itunduen adierazpena, praktika·—

USE ententearen adierazpena 
(4031)

itunduetarako baimenaren 
salbuespena, praktika·—

USE ententerako baimenaren 
salbuespena (4031)  

itunetarako baimena  

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

ituntzeko prozedura  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

RT aurrekontuen arloko lankidetza  
RT Europako Parlamentua  

iturburuko ura  

USE ur geza (5211)  

iturri berriztagarria, energia-·—

USE energia berriztagarria (6626)  

iturri estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

iturri geografikoa, energiaren·—

USE energiaren kokapena (6606)  

iturria, finantzaketa-·—

USE finantzaketa-modua (2426)  

iturria, ordezko energia-·—

USE energia biguna (6626)  

iturriko atxikipen fiskala  

USE atxikipena (4421)

iturriko zerga-bilketa  

USE atxikipena (4421)

itxialdia, greba-·—

USE greba (4426)  

itxien irekiera, gutun-azal·—

USE lizitazioa (2006)  

itxiera, enpresa-·—

USE jardueraren amaiera (4006)  

itxiera, fabrika-·—

USE jardueraren amaiera (4006)  

itxiera, instalazio nuklearraren·—

USE energia-zentralaren itxiera 
(6606)

itxurazko ezkontza  
SN Atzerritar batek atzerritarren 

araubidearekin zerikusia duten 
onura batzuk eskuratzea beste 
helbururik ez duen ezkontza.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF ezkontza zuria

iruzurrezko ezkontza  
BT1 ezkontza mistoa 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

RT legez kanpoko migrazioa  

itxurazko gordailua  

USE aduana-gordailua (2011)  

itzaleko gobernua  

USE itzaleko kabinetea (0431)  

itzaleko kabinetea  
SN Erresuma Batuko konstituzio-

organoa, oposizioan dagoen 
alderdiko buruak eta beraren 
laguntzaileek osatua.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF itzaleko gobernua  
oposizioko gobernua  
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BT1 oposizio politikoa 
BT2 politika  

itzulerako migrazioa  
SN Emigratzailea jaioterrira edo 

lehengo bizilekura itzultzea.  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF aberriratzea  

aberriratua  
BT1 migrazioa
RT langile migratzailea  

itzulerarako laguntza  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazio-politika 

BT2 migrazioa

itzulgarria, transferentzia·—

USE itzulketa (2416)

itzuli beharrik gabeko laguntza  
SN Estatuei eta nazioarteko 

erakundeei buruz erabiliko da. 
Ez nahasi "emaria" 
terminoarekin.  

MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

itzulketa  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF itzultzeko modua

itzultzeko eskabidea  
transferentzia itzulgarria  

BT1 jesapena 
BT2 kreditua  

itzulketa, gehieneko·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

itzulketa, kultur ondasunen·—

USE kultur ondasuna (2831)

itzulketa, muga-zergen eskubideen·—

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

itzulketaren aurretiazko finkapena  

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

itzulketaren finkapena  

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

itzulketaren zenbatekoa  

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

itzulpen automatikoa  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioaren tratamendua  

itzulpen-hiztegia  

USE hiztegi eleaniztuna (3221)  

itzulpena  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioaren tratamendua  
RT hizkuntzalaritza
RT informazioaren arloko lanbidea  

itzultzailea  

USE informazioaren arloko 
lanbidea (3231)

itzultzeko eskabidea  

USE itzulketa (2416)

itzultzeko modua  

USE itzulketa (2416)

itzurpen fiskala  

USE zerga-itzurpena (2446)  

itzurpena, kapital-·—

USE kapital-ihesa (2421)

itzurpenaren aurkako borroka, zerga-
·—

USE zerga-itzurpena (2446)  

ixtea, akordioa·—

USE akordio baten berrespena 
(0806)

ixtea, ituna·—

USE akordio baten berrespena 
(0806)

ixteko ordua, dendak·—

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

izaera militarreko erakunde armatua  

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

izaera militarreko indarra  
MT 0821 defentsa
UF segurtasun-indarra  

Jendarmeria
Guardia Zibila  
izaera militarreko erakunde 
armatua  
polizia militarra  

BT1 armada
NT1 zerbitzu sekretua  

NT2 espioitza  

izakinak

USE stock-a (2036)

izandakoa, AED·—

USE AED ohia (7211)

izarretako gerra  

USE defentsa estrategikoa (0821)

izatea, EEk nazioarteko erakundeetan 
ordezkaritza·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

izatea, Europako Erkidegoko 
partaide·—

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

izatea, langileek mozkinetan parte·—

USE mozkinetan parte hartzea 
(4426)

izatezko bikotea  

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

izatezko familia  

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

izeia

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

izen bakarreko hautapena  
SN Hautesleek hautagaietariko bati 

eman behar diote botoa 
hauteskunde-mugabarru 
bakoitzean.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 botazio-sistema  

izena, Interneteko domeinu-·—

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

izena, jatorri-·—

USE jatorri-deitura (2031)  

izena, merkataritza-·—

USE merkataritzako marka (6416) 

izenburua, gaiaren·—

USE sailkapena (3221)

izendatzeko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  

izkira  

USE oskolduna (5641)

izkira txikia  

USE oskolduna (5641)

izokinaren anemia infekziosoa  

USE arrainen gaixotasuna (5641)  
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izotz-hauslea , ontzi ·—

USE ontzi izotz-hauslea [V4.2] 
(4821)

izotza  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

izozkailua  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

izozketa  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien kontserbazioa 

BT2 janarien teknologia  
RT produktu izoztua  

izozketa, alogeren·—

USE alogerei buruzko arauak 
(2846)

izozkia  

USE krema izoztua (6016)  

izozkia, fruta-·—

USE krema izoztua (6016)  

izoztailea, garraiorako ontzi·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

izoztailea, ontzi·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

izozte eta harriteetarako aseguru 
konbinatua  

USE nekazaritzako asegurua 
(2431)

izoztea  

USE eguraldi txarra (5216)  

izoztua, jaki·—

USE janari prestatua (6026)  

izoztua, janari·—

USE produktu izoztua (6026)  

izpi-aparatua  

USE erradiazio-aparatua (6826)  

izpiak, gamma·—

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

izpiak, X·—

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

izpilikua  

USE usain-landarea (6006)

izurri-botika  

USE pestizida (5626)  

izurria

USE laboreen suntsiketa (5216)

izurria, behi-·—

USE animalia-izurria (5631)  

izurria, txerri-·—

USE animalia-izurria (5631)  

izurrien aurkako borroka  

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

jabaria, herri-·—

USE herri-jabetza (1211)  

jabarikidetza  

USE jabekidetasuna (1211)  

jabe-aniztasuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF txandakako jabetza  
BT1 ondasunen jabetza

jabea, ontzi-·—

USE garraiolaria (4811)  

jabekidetasuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF jabarikidetza  
BT1 ondasunen jabetza
RT etxebizitza kolektiboa  

jabeldura  

USE jabeldura parlamentarioa 
(0421)

jabeldura parlamentarioa  
MT 0421 parlamentua
UF jabeldura
BT1 parlamentu-kontrola 

BT2 Parlamentuaren eskumenak  

jabetza artistiko eta literarioa  

USE jabetza literario eta artistikoa 
(2831)

jabetza eskuratzea  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF jabetzarako irispidea  

akzesio-eskubidea  
BT1 ondasunen jabetza
RT eraikuntzarako laguntza  
RT landa-jabetza  

jabetza intelektuala  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF jabetza intelektualeko eskubidea 
NT1 egile-eskubideak  

NT2 parte hartzeko eskubidea  
NT1 industria-jabetza

NT2 diseinua eta eredua  
NT2 faltsifikatzea  
NT2 marka  

NT3 Europako marka  
NT3 marka erregistratua  
NT3 marken zuzenbidea  
NT3 merkataritzako marka  

NT2 patente-lizentzia  
NT2 patentea  

NT3 Europako patentea  
NT3 patenteen zuzenbidea  

RT landare-lorpena  

jabetza intelektualaren eskubideei 
buruzko akordioa  

SN Merkataritzarekin zerikusia 
duten jabetza intelektualeko 
eskubideen gaineko akordioa.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF APDIC

TRIP  
BT1 Munduko Merkataritza 

Antolakundea
BT2 nazioarteko merkataritza  

RT industria-jabetza

Jabetza Intelektualaren Munduko 
Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF OMPI  
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

jabetza intelektualeko eskubidea  

USE jabetza intelektuala (6416)  

jabetza literario eta artistikoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF jabetza artistiko eta literarioa  
BT1 kultur politika  
RT egile-eskubideak  

jabetza pribatua  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza

jabetza, autonomia-erkidegoaren·—

USE herri-jabetza (1211)  

jabetza, Estatuaren·—

USE herri-jabetza (1211)  

jabetza, toki-erakundearen·—

USE herri-jabetza (1211)  

jabetza, txandakako·—

USE jabe-aniztasuna (1211)  

jabetza-araubidea  

USE ondasunen jabetza (1211)  

jabetza-erregistroa  

USE katastroa (1211)

jabetza-eskubidea  

USE ondasunen jabetza (1211)  

jabetza-zuzenbidea  

USE ondasunen jabetza (1211)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 342/592

jabetzarako irispidea  

USE jabetza eskuratzea (1211)  

jabetzaren araubidea  

USE ondasunen jabetza (1211)  

jabetzaren araubidea, lurraren·—

USE ustiapen-araubidea (5616)  

jabetzaren aurkako delitua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 arau-haustea  
NT1 iruzurra
NT1 konfiantza-abusua  
NT1 lapurreta  
NT1 pirateria

jabetzaren berregituraketa, landa-·—

USE landa-jabetzaren 
antolamendua (5616)

jabetzaren egitura  

USE ustiapen-araubidea (5616)  

jabetzaren eskualdaketa  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza
NT1 dohaintza
NT1 jarauntsia  
RT nazionalitatea  
RT ondare-eskualdaketen gaineko 

zerga  

jabetzaren gaineko zerga, lurren·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

jabetzaren zatiketa  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF zatigabezia  
BT1 ondasunen jabetza

jagolea, zinpeko·—

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

jaia, herri-·—

USE herri-kultura (2831)  

jaieguna  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lan-egutegia  

lanik gabeko eguna  
BT1 atsedenaldia 

BT2 lansaioa 
BT3 lanaren antolaketa  

jaieguneko lana  

USE igandeko lana (4416)

jaioberria  

USE lehen haurtzaroa (2816)  

jaioberrien heriotza-tasa  

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

jaiotza aurreko heriotza-tasa  

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

jaiotza ondoko heriotza-tasa  

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

jaiotza-kontrola  
MT 2806 familia
UF jaiotzak bakantzea  
BT1 familia-plangintza  
NT1 abortua

NT2 abortu terapeutikoa  
NT2 legez aurkako abortua  

NT1 antzutzea  
NT1 kontrazepzioa  
RT jaiotza-politika  
RT jaiotza-tasa  

jaiotza-politika  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 politika demografikoa 

BT2 demografia
RT familia ugaritsua  
RT familia-politika  
RT jaiotza-kontrola  

jaiotza-tasa  
SN Biztanleria batean urtean bizirik 

jaiotzen diren umeen kopurua.  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF ugaltze-indizea  
BT1 demografia
NT1 amatasuna  
NT1 ugalkortasuna
RT jaiotza-kontrola  

jaiotzagatiko esleipena  

USE amatasunagatiko prestazioa 
(2836)

jaiotzagatiko prestazioa  

USE amatasunagatiko prestazioa 
(2836)

jaiotzak bakantzea  

USE jaiotza-kontrola (2806)  

jaki izoztua  

USE janari prestatua (6026)  

jaki prestatua  

USE janari prestatua (6026)  

jakinarazpena, agirien·—

USE agiri-hornidura (3221)  

jakinarazpena, laguntza 
publikoaren·—

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

jakinarazpena, testuen·—

USE agiri-hornidura (3221)  

jakintsua  

USE lanbide zientifikoa (6416)  

jakintza-alor anitzeko irakaskuntza 
MT 3211 irakaskuntza
UF balio anitzeko irakaskuntza  

irakaskuntza xedeaniztuna  
BT1 irakaskuntza orokorra  

jakintzaren ekonomia  

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

jakintzaren kapitalizazioa  

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

jakintzaren kudeaketa  
SN Ezagueren kudeaketa, bereziki 

zuzendua know-howr-a, haren 
azterketara eta enpresaren 
barruan hura transferitzera.  

MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF jakintzaren kapitalizazioa  

jakintzaren transmisioa  
know-how-aren transmisioa  

BT1 kudeaketa
NT1 kapital intelektuala [V4.2]  
RT antolamendu-kultura [V4.2]  
RT estrategia ekonomikoa  
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2]  

jakintzaren transmisioa  

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

Jamaika  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

Jämtland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Erdialdeko Norrland 

BT2 Suediako eskualdeak  

jan-ohitura  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumitzaileen portaera 

BT2 kontsumitzailea
RT elikadura-gastua  
RT nutrizioa  

janari berrosatua  

USE produktu berrosatua (6026)  

janari deshidratatua  

USE produktu deshidratatua (6026) 

janari dietetikoa  

USE produktu dietetikoa (6026)  

janari eraldatua  
MT 6026 elikagaiak
NT1 berehalako produktua  
NT1 kontserbako produktua  
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NT1 produktu berrosatua
NT1 produktu deshidratatua  
NT1 produktu gazitua  
NT1 produktu hoztua  
NT1 produktu irradiatua  
NT1 produktu izoztua  
NT1 produktu keztatua  
NT1 produktu kontzentratua  
NT1 produktu lehortua  
NT1 produktu liofilizatua
NT1 produktu ultraizoztua
RT janarien eraldaketa  

janari freskoa  

USE produktu freskoa (6026)  

janari galkorra  

USE produktu galkorra (6026)  

janari gazitua  

USE produktu gazitua (6026)  

janari hoztua  

USE produktu hoztua (6026)  

janari industriala  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF janari konposatua  

proteinadun bazka  
olio-landarezko opila  

BT1 abere-janaria 
BT2 animalia-elikadura  

janari ionizatua  

USE produktu irradiatua (6026)  

janari irradiatua  

USE produktu irradiatua (6026)  

janari izoztua  

USE produktu izoztua (6026)  

janari keztatua  

USE produktu keztatua (6026)  

janari kondentsatua  

USE produktu kontzentratua 
(6026)

janari konposatua  

USE janari industriala (5631)

janari kontzentratua  

USE produktu kontzentratua 
(6026)

janari kozinatua  

USE janari prestatua (6026)  

janari lehortua  

USE produktu lehortua (6026)  

janari liofilizatua  

USE produktu liofilizatua (6026)  

janari ordezkoa  
MT 6026 elikagaiak
UF sakarina

azukrearen ordezkoa  
BT1 elikagai konplexua  
RT edulkoratzailea
RT ordezko produktua  

janari prestatua  
SN Kontsumitzeko prest dagoen 

janaria, prestaturik edo gordinik 
eta beste osagai batzuekin batera 
edo hutsik.  

MT 6026 elikagaiak
UF janari kozinatua  

jaki izoztua  
jaki prestatua  
jateko prestakina  

BT1 elikagai konplexua  
RT gastronomiaren industria  

janari ultraizoztua  

USE produktu ultraizoztua (6026)  

janari-baliakizunak  

USE elikadura-baliabidea (2841)  

janari-beharrizana  
MT 2841 osasuna
BT1 nutrizioa  
RT oinarrizko beharrizanak  

janari-ekoizpena  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
BT1 nekazaritzako elikagaien 

industria
RT janariei buruzko legeria  

janari-emultsionatzailea  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien gehigarria  

janari-erreserba  

USE elikadura-baliabidea (2841)  

janari-eskasia  
MT 2841 osasuna
BT1 nutrizioa  
NT1 desnutrizioa
NT1 gosea
RT uzta galtzea

janari-higienea  
SN Janarien kontsumoari dagokio. 

Ez nahasi "janarien ikuskapena" 
terminoarekin.  

MT 2841 osasuna
BT1 nutrizioa  
RT produktu galkorra  

janari-kontserbagarria  

USE kontserbagarria (6036)

janari-kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT nutrizioa  
RT ur-kontsumoa

janari-pasta  
MT 6026 elikagaiak
UF espagetia

fideoa
makarroia

BT1 zerealez egindako produktua 
BT2 elikagai konplexua  

janari-testa  

USE janarien ikuskapena (2841)

janaria  

USE elikagaia (6026)  

janaria, abere kumeei titia kentzeko·—

USE abere-janaria (5631)  

janaria, animalien·—

USE animalia-elikadura (5631)

janaria, bularreko haurrentzako·—

USE haurrentzako janaria (6026)  

janaria, dietako·—

USE produktu dietetikoa (6026)  

janaria, gatzunetako·—

USE produktu gazitua (6026)  

janaria, katuentzako·—

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

janaria, lagun egiteko 
animalientzako·—

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

janaria, txakurrentzako·—

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

janaria, umetxoentzako·—

USE haurrentzako janaria (6026)  

janariak biltegiratzea  
MT 6036 janarien teknologia
UF sotoa  

biltegi hotza  
BT1 janarien teknologia  
RT biltegiratzea  

janariak koloreztatzea  

USE janarien koloragarria (6036)  

janariak ontzea  

USE janarien kontserbazioa (6036) 
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janariei buruzko araua  
MT 2841 osasuna
UF Codex Alimentarius
BT1 janariei buruzko legeria 

BT2 nutrizioa  

janariei buruzko legeria  
MT 2841 osasuna
UF elikadurari buruzko arauak  
BT1 nutrizioa  
NT1 janariei buruzko araua  
NT1 janarien ikuskapena  
RT albaitaritzako legeria  
RT animalia-gaixotasuna  
RT janari-ekoizpena  
RT janarien gehigarria  
RT janarien industria  
RT janarien kimika  
RT legeria fitosanitarioa  
RT osasun-arloko legeria
RT produktu galkorra  
RT substantzia kantzerigenoa  

janarien analisia  

USE janarien ikuskapena (2841)

janarien bidezko intoxikazioa  
MT 2841 osasuna
UF janariengatiko intoxikazioa  
BT1 nutrizioa  
RT janarien kutsadura  

janarien eraldaketa  
MT 6036 janarien teknologia
UF elikagaien eraldaketa  

janarien tratamendua  
BT1 janarien teknologia  
RT elikagai konplexua  
RT janari eraldatua  

janarien gehigarria  
MT 6036 janarien teknologia
SN Janariak prestatzeko prozesuan 

haien itxura edota kontserbazioa 
hobetzeko kopuru txikietan 
gehitzen zaien produktua.  

NT1 aromatizatzailea  
NT1 edulkoratzailea
NT1 janari-emultsionatzailea  
NT1 janarien koloragarria  

NT2 janarien koloragarri artifiziala 
NT2 janarien koloragarri naturala  

NT1 kontserbagarria  
NT1 oligoelementua
NT1 trinkogarria  
RT entzima  
RT janariei buruzko legeria  
RT janarien kimika  
RT janarien kutsadura  
RT substantzia lagungarria  

janarien ikuskapena  
MT 2841 osasuna
UF elikagaien analisia  

janarien analisia  
janarien kontrola  
elikagaien kontrola  
haragien ikuskapena  
janari-testa  

BT1 janariei buruzko legeria 
BT2 nutrizioa  

RT osasun-kontrola

janarien industria
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
NT1 azukrearen industria  
NT1 edarien industria
NT1 errota-industria  
NT1 esne-industria
NT1 galletagintza  
NT1 gaztagintza  
NT1 gozogintza
NT1 haragiaren industria  
NT1 konfitegintza  
NT1 kontserbagintza  
NT1 okindegia
NT1 olio-errota  
NT1 taldeentzako sukaldaritza  
RT gastronomiaren industria  
RT hotzaren industria  
RT janariei buruzko legeria  
RT janarien teknologia  
RT nekazaritzaren eta industriaren 

arteko harremanak  

janarien kimika
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
BT1 nekazaritzako elikagaien 

industria
RT janariei buruzko legeria  
RT janarien gehigarria  
RT janarien teknologia  

janarien koloragarri artifiziala  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien koloragarria 

BT2 janarien gehigarria  

janarien koloragarri naturala  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien koloragarria 

BT2 janarien gehigarria  

janarien koloragarria  
MT 6036 janarien teknologia
UF janariak koloreztatzea  

gai koloreztatzailea  
BT1 janarien gehigarria  
NT1 janarien koloragarri artifiziala  
NT1 janarien koloragarri naturala  
RT koloragarria  
RT koloragarrien industria  

janarien kontrola  

USE janarien ikuskapena (2841)

janarien kontserbatzailea  

USE janarien kontserbazioa (6036) 

janarien kontserbazioa  
MT 6036 janarien teknologia
UF janariak ontzea  

janarien kontserbatzailea  
BT1 janarien teknologia  
NT1 deshidratazioa  
NT1 irradiazioa  
NT1 izozketa  
NT1 liofilizazioa  
NT1 pasteurizazioa  
NT1 ultraizozketa  
RT hotzaren industria  
RT kontserbagintza  
RT produktu galkorra  

janarien kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT janarien bidezko intoxikazioa  
RT janarien gehigarria  
RT kontsumitzaileen babesa
RT produktu fitosanitarioa  

janarien prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  
RT elikadura-gastua  

janarien segurtasuna  
MT 2841 osasuna
UF elikagaien segurtasuna  
BT1 nutrizioa  
RT arretaren printzipioa  
RT Elikagaien Segurtasuneko 

Europar Agintaritza  
RT kontsumitzaileen babesa
RT osasunerako arriskua  
RT trazabilitatea  

janarien teknologia  
MT 6036 janarien teknologia
SN Janariak prestatzeko erabiltzen 

diren eragiketak, ekipamendua 
eta prozedurak.  

NT1 abere-hilketa  
NT1 ardogintza

NT2 edulkorazioa
NT1 azukrearen finketa  
NT1 desnaturalizazioa  
NT1 destilazioa  
NT1 janariak biltegiratzea  
NT1 janarien eraldaketa  
NT1 janarien kontserbazioa  

NT2 deshidratazioa  
NT2 irradiazioa  
NT2 izozketa  
NT2 liofilizazioa  
NT2 pasteurizazioa  
NT2 ultraizozketa  

NT1 okintza
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RT entzima  
RT janarien industria  
RT janarien kimika  
RT produktua atontzea  

janarien tratamendua  

USE janarien eraldaketa (6036)  

janariengatiko intoxikazioa  

USE janarien bidezko intoxikazioa 
(2841)

janaritarako zereala  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  
NT1 ogitarako zereala  

janariz hornitzeko buruaskitasuna  
MT 0806 nazioarteko politika
UF janariz hornitzeko 

mendekotasuna
nekazaritzako elikagaiez 
hornitzeko buruaskitasuna  

BT1 nazio-independentzia  
RT nekazaritzako ekoizpen-politika 

janariz hornitzeko mendekotasuna  

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

jantoia  

USE lingotea (6411)  

jantoki kolektiboa  

USE taldeentzako sukaldaritza 
(6031)

jantokia, enpresa-·—

USE taldeentzako sukaldaritza 
(6031)

jantzia  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF janzkia  

laneko jantzia  
arropa
egindako arropa  

BT1 jantzigintza
BT2 ehungintza

jantzia, laneko·—

USE jantzia (6841)  

jantziak, babes-·—

USE babes-ekipamendua (4416)

jantzien industria  

USE jantzigintza (6841)  

jantzigintza  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF jantzigintzaren industria  

modaren industria
jantzien industria  

BT1 ehungintza
NT1 jantzia

RT luxu-gaien industria  

jantzigintzaren industria  

USE jantzigintza (6841)  

janzkia  

USE jantzia (6841)  

Japonia
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Urruna  

jarabea  
SN Azukrez egindako janaria 

adierazteko erabiliko da soilik.  
MT 6026 elikagaiak
BT1 azukrez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  

jarauntsi, legatu eta dohaintzen 
gaineko zerga  

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

jarauntsia  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF oinordetza

testamentua  
BT1 jabetzaren eskualdaketa 

BT2 ondasunen jabetza

jarauntsien gaineko zerga  

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

jarauntsizko oinordetzen gaineko 
zerga  

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

jarduera anitzeko enpresa  

USE enpresa-multzoa (4006)  

jarduera ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 baldintza ekonomikoa  
RT sektore ekonomikoa  

jarduera ekonomikoaren 
moraltasuna  

MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren bizitza  
RT iruzurra

jarduera ordainduak, 
parlamentarien·—

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

jarduera osagarria  

USE enplegu-aniztasuna (4406)  

jarduera politikoagatiko baimena  
SN Hauteskunde-kanpainan parte 

hartzeko edo ordezkaritza 
politikoan aritzeko ematen den 
baimen berezia.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 hautagaia 
BT2 hauteskundeen antolaketa  

jarduera uzteagatiko bizi arteko kalte-
ordaina  

USE nekazaritzako jardueraren 
amaiera (5611)  

jarduera uzteagatiko prima  

USE lurren izozketa (5611)  

jarduera, arrantza-·—

USE arrantza-industria (5641)  

jarduera, elkarte-·—

USE elkarte-bizitza (2826)  

jarduera, emakumeen·—

USE emakumeen lana (4406)  

jarduera, enpresa-·—

USE enpresaren jarduera (4011)

jarduera, finantza-·—

USE finantza-merkatua (2421)  

jarduera, ordaindu gabeko·—

USE ordainik gabeko lana (4406)  

jarduera, Postaren banku-·—

USE Postaren finantza-zerbitzuak 
(2416)

jarduerak, parlamentarien lanbide-·—

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

jardueraren amaiera  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresa-itxiera  

fabrika-itxiera  
BT1 enpresaren bizitza  
RT enpleguaren amaiera  
RT enpresaren jarduera  
RT nekazaritzako jardueraren 

amaiera  
RT txikizkako merkataritza  

jardueraren arteko harremanak, 
irakaskuntzaren eta lanbide-·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

jardueraren arteko harremanak, 
unibertsitatearen eta lanbide-·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

jardueraren ezarketa  
SN Enpresa osoa edo haren 

jardueraren zati bat toki batean 
kokatzea.
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MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren politika  
RT enpresaren jarduera  
RT industriaren kokapena  
RT merkataritzako funtsa  

jardueraren jarraipena, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritza-ustiategiaren 
oinordetza (5611)  

jarduerari buruzko txostena  
MT 3221 dokumentazioa
UF urteko txostena

erakundearen oroitidazkia  
BT1 txostena

BT2 agiria  

jardueretarako lizentzia fiskala, 
lanbide- eta arte-·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

jardueretarako lizentzia fiskala, 
merkataritza- eta industria-·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

jarduketak, aldez aurreko·—

USE ikerketa judiziala (1221)  

jarduna, talentu-ehiztarien·—

USE beste enpresa batetik langileak 
hartzea (4421)  

jarduteko gaitasuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 gaitasun juridikoa 

BT2 estatutu juridikoa 
BT3 zuzenbide zibila  

jarduteko programa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF ekintza-plana  

ekintza-programa  
BT1 kudeaketa  
NT1 bideragarritasun-azterlana  
NT1 proiektuen burutzapena  
NT1 proiektuen ebaluazioa  
RT ikerketa-programa  
RT ikerketa-proiektua
RT teknologiaren hautapena  

jario toxikoa  

USE substantzia toxikoa (5216)  

jarraibidea

USE zuzentaraua (1206)  

jarraibideak jasotzea, aurretiazko·—

USE bizi-testamentua (2841)  

jarraibideen eskuliburua  

USE gidaliburua (3221)

jarraipena, nekazaritzako 
jardueraren·—

USE nekazaritza-ustiategiaren 
oinordetza (5611)  

jarraipeneko kontrola, ingurumen-·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

jarraitua, isurketa·—

USE industria siderurgikoa (6816)

jarrera bateratua  
SN Europako lankidetza 

politikoaren testuinguruan 
Kontseiluko estatuen bat-
etortzea adierazten du, eta 
Europar Batasunaren Itunaren 
arabera, justiziaren, kanpo-
politikaren eta segurtasun 
bateratuaren arloetako 
lankidetza.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 EB gobernu arteko lankidetza 

BT2 Europako batasun politikoa 
BT3 Europar Batasuna  

jartzea, iragarkiak jendaurrean·—

USE jendaurreko iragarkia (3231)  

jartzea, praktika askean·—

USE praktika askea (2011)

jasangarria, garapen·—

USE garapen iraunkorra (1606)

jasogailua  

USE jasoketarako materiala (6821) 

jasoketa  

USE manipulazioa (6406)  

jasoketa-arrapala  

USE igogailua (6831)  

jasoketarako materiala  
MT 6821 industria mekanikoa
UF jasogailua  

orga jasotzailea  
garabia
zubi-garabia  
zubi hidraulikoa  

BT1 makina
RT manipulazioa

jasotzailea, orga·—

USE jasoketarako materiala (6821) 

jasotzea, aurretiazko jarraibideak·—

USE bizi-testamentua (2841)  

jasotzea, borondate aurreratuak·—

USE bizi-testamentua (2841)  

jasotzea, manipulatze-·—

USE manipulazioa (6406)  

jasotzen duen herrialdea, laguntza·—

USE laguntzaren onuraduna (0811) 

jateko koipea  

USE elikadurarako koipea (6016)  

jateko prestakina  

USE janari prestatua (6026)  

jatekoa ez den gehigarria  

USE substantzia lagungarria (6811) 

jatetxea  

USE gastronomiaren industria 
(2826)

jatetxea, kafetegi-·—

USE gastronomiaren industria 
(2826)

jatetxea, taberna-·—

USE gastronomiaren industria 
(2826)

jatorri-deitura  
MT 2031 merkaturatzea
UF jatorri-izena  

sor-marka
jatorri-deituraren ziurtagiria  
jatorri-deitura kontrolatua  
jatorri-deitura babestua  
JD  
JDK
adierazpen geografiko babestua 

BT1 merkaturatzea  
RT kalitate oneneko ardoa  
RT produktuaren deitura  
RT produktuaren kalitatea  

jatorri-deitura babestua  

USE jatorri-deitura (2031)  

jatorri-deitura kontrolatua  

USE jatorri-deitura (2031)  

jatorri-deitura kontrolatuko ardoa  

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

jatorri-deitura ospetsuko ardoa  

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

jatorri-deituraren ziurtagiria  

USE jatorri-deitura (2031)  

jatorri-izena  

USE jatorri-deitura (2031)  

jatorri-marka  

USE marka (6416)

jatorri-ziurtagiria  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 jatorrizko produktua 

BT2 GATT
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BT3 nazioarteko merkataritza  

jatorria, produktuaren·—

USE jatorrizko produktua (2021)  

jatorria, salgaien·—

USE jatorrizko produktua (2021)  

jatorriari buruzko araua  

USE jatorrizko produktua (2021)  

jatorriko olioa, animalia-·—

USE animalia-olioa (6016)  

jatorrizko produktua  
SN Herrialde jakin batean 

ekoitzitako salgaia. Salgai hori 
produktu manufakturatua bada 
eta hainbat herrialdetan hurrenez 
hurreneko eraldakuntzak egin 
bazaizkio, azken eraldakuntza 
egin zaion herrialdeko 
produktutzat jo behar da.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF jatorriari buruzko araua  

salgaien jatorria  
produktuaren jatorria  

BT1 GATT
BT2 nazioarteko merkataritza  

NT1 jatorri-ziurtagiria  
RT hirugarren herrialdea  
RT inportazioen murrizketa  
RT lehentasun orokorrak  
RT lehentasunezko aduana-zerga  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
RT praktika askea  

jaulkitzailea, banku·—

USE banku zentrala (2411)  

jaurtiketa, espazioko ibilgailuen·—

USE teknika espaziala (4826)  

jaurtiketa-arrapala  

USE espazioratzeko instalazioa 
(4826)

Java  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 Indonesia

BT2 ASEANgo herrialdeak

jazarpen morala  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF jazarpen psikologikoa  
BT1 pertsonen aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  

jazarpen psikologikoa  

USE jazarpen morala (1216)  

jazarpena, iruzurraren·—

USE iruzurra (1216)  

jazarpena, terrorismoaren·—

USE terrorismoa (0431)  

jazarraldia

USE estatu-kolpea (0431)

JBA

USE justizia eta barne-arazoak 
(1016)

JD

USE jatorri-deitura (2031)  

JDK

USE jatorri-deitura (2031)  

JEF

USE Serbia eta Montenegro (7206) 

Jendarmeria  

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

jendaurrean jartzea, iragarkiak·—

USE jendaurreko iragarkia (3231)  

jendaurreko adierazpena  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 hitzaldia 

BT2 agiria  

jendaurreko bilkura  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF jendaurreko entzunaldia  

parlamentuz kanpoko kontsulta  
BT1 parlamentu-prozedura  
RT interes-taldea  

jendaurreko entzunaldia  

USE jendaurreko bilkura (0426)  

jendaurreko iragarkia  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF iragarkiak jendaurrean jartzea  

iragarki-ohola  
BT1 informazioa

jendez hustea

USE despopulazioa (2816)  

jendez hustea, landa-aldeak·—

USE landa-migrazioa (2811)  

jendeztatzeko migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF kokagune berria  
BT1 migrazioa

jereza  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

Jerikoko lurralde autonomoa  

USE Palestinako lurralde 
autonomoak (7226)  

Jerusalemgo Estatutua  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko arazoa  

jesapen publikoa  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF kreditu ofiziala  
BT1 herri-zorra  
RT inbertsio publikoa  

jesapen- eta mailegu-tresna 
komunitario berria  

USE tresna komunitario berria 
(1021)

jesapena  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF korritu finkoko jesapena  

korritu aldakorreko jesapena  
BT1 kreditua  
NT1 itzulketa  
NT1 zorpetzea  
RT hipoteka  
RT korritua  

jesapena, korritu aldakorreko·—

USE jesapena (2416)

jesapena, korritu finkoko·—

USE jesapena (2416)

jesapena, Ortoli·—

USE tresna komunitario berria 
(1021)

JET

USE Joint European Torus (1006)

jezteko aparatua  

USE jezteko makina (5626)  

jezteko makina  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF jezteko aparatua  

jezteko tresna mekanikoa  
BT1 nekazaritzako ekipamendua 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 

jezteko tresna mekanikoa  

USE jezteko makina (5626)  

joan-etorria, bidaiarien·—

USE iragaitza (4811)  

joan-etorria, salgaien·—

USE iragaitza (4811)  

joan-etorrien ziozko saria  

USE bidaia-sariak eta gastuak 
(4421)
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joan-etorriko migrazioa  

USE atzera-aurrerako migrazioa 
(2811)

joatea, ikastarora·—

USE ikasleen presentzia (3216)  

joera ekonomikoa  

USE abagune ekonomikoa (1611)  

joera ekonomikoa, goranzko·—

USE garapen ekonomikoa (1611)

joera oligarkikoak, alderdien·—

USE alderdien antolaketa (0411)

joera politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF korronte politikoa  
NT1 eskuin muturra
NT1 eskuin politikoa  
NT1 ezker muturra  
NT1 ezker politikoa  
NT1 zentro politikoa  
RT afiliazio politikoa  

joerak, iritzi-·—

USE iritzi-mugimenduak (0431)  

jogailua, disko-·—

USE soinua erreproduzitzeko 
aparatua (3226)

jogurta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 esne hartzitua 

BT2 esnekia

Joint European Torus  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF JET
Next European Torus  

BT1 AEEE enpresa erkidea 
BT2 EBko antolakunde eta 

agentzia 
BT3 Erkidegoaren antolakundea 

RT Atomo Energiaren Europako 
Erkidegoa  

RT fusio nuklearra

joint venture-a  

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

jokaera-kodea  
SN Estatuek edo norbanakoek bete 

beharreko kodea. Nazioarteko 
arauak ezartzen ditu, zenbait 
arlotan xedapen, lege eta politika 
nazionalak egiten eta aplikatzen 
laguntzeko.

MT 0806 nazioarteko politika
UF nazioarteko jokaera-kodea  

BT1 nazioarteko tresna  
RT itsas konferentzia  
RT nazioarteko zuzenbidea  

jokaera-kodea, nazioarteko·—

USE jokaera-kodea (0806)  

jokalekua  

USE kirol-instalazioa (2826)  

jokatu beharra, diskrezioz·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

jokatu beharra, moraltasunez·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

jokatu beharra, neutraltasunez·—

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

joko automatikoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF joko elektrikoa  

joko elektronikoa  
bideo-jokoa  

BT1 jokoa
BT2 aisia  

RT industria elektroteknikoa

joko elektrikoa  

USE joko automatikoa (2826)

joko elektronikoa  

USE joko automatikoa (2826)

joko-establezimendua  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF joko-etxea  

kasinoa
BT1 jokoa

BT2 aisia  

joko-etxea  

USE joko-establezimendua (2826)  

jokoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 aisia  
NT1 ausazko jokoa  
NT1 joko automatikoa  
NT1 joko-establezimendua  
RT jostailuen industria  

jokoa, bideo-·—

USE joko automatikoa (2826)

jolas-makina  

USE ausazko jokoa (2826)  

jolas-nabigazioa  

USE laketontzia (4821)  

jolas-parkea  

USE aisiarako eremua (2826)  

jolastokia, haur-·—

USE aisiarako eremua (2826)  

jomuga-prezioa  
MT 2451 prezioak
UF ekoizlearentzako xede-prezioa  

merkatuko xede-prezioa  
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako ordainarazpena  

Joniako uharteak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Korfu
BT1 Greziako eskualdeak  

Jönköping [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Smaland eta uharteak 

BT2 Suediako eskualdeak  

Jordania  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

joskintza  

USE ehungintza (6841)  

jostailua  

USE jostailuen industria (6846)  

jostailuen industria  
MT 6846 askotariko industriak
UF jostailua  
BT1 askotariko industria  
RT jokoa

josteko makina  

USE ehungintzako makina (6841)  

josteta

USE aisia (2826)

jotako aldea, ezbeharrak·—

USE hondamendi-eremua (5216)

jotako eskualdea, ezbeharrak·—

USE hondamendi-eremua (5216)

jotzea, lur·—

USE porrota (4006)  

jotzeko administrazio-auzitegia, 
gora·—

USE Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa (1226)  

jotzeko auzitegia, gora·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  
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jotzeko bidea, gora·—

USE errekurtso-bidea (1221)

jotzeko errekurtsoa, gora·—

USE errekurtso-bidea (1221)

jotzeko eskubidea, auzibidera·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

judaismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
RT judua
RT zuzenbide hebrearra  

judiziala baliatzeko eskubidea, 
akzio·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

judiziala, babes·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

judiziala, elkarren urgazpen·—

USE justizia-lankidetza (0811)  

judiziala, entzunaldi·—

USE judizioa (1221)  

judiziala, errekurtso·—

USE akzio judiziala (1221)  

judiziala, eskumen·—

USE jurisdikzio-eskumena (1226)  

Judiziala, Europako Sare·—

USE EB justizia-lankidetza (1016)  

judiziala, ikustaldi·—

USE judizioa (1221)  

judiziala, kausa·—

USE akzio judiziala (1221)  

judiziala, peritu-azterketa·—

USE peritu-irizpena (1221)  

judiziala, peritu-txosten·—

USE peritu-irizpena (1221)  

judiziala, presako prozedura·—

USE presako prozedura (1221)  

judiziala, urgazpen·—

USE laguntza judiziala (1221)  

Judizialaren Kontseilu Nagusia, 
Botere·—

USE epai-boterea (0406)  

judizialari ekiteko eskubidea, akzio·—

USE auzitan aritzeko eskubidea 
(1221)

judizialerako eskubidea, babes·—

USE justiziarako eskubidea (1236)  

judiziamendu zibila  

USE prozedura zibila (1221)  

judiziamendua, zigor-·—

USE zigor-prozedura (1221)  

judizio aurreko arazoa  
MT 1221 justizia
UF interpretazio-errekurtsoa  
BT1 prozedura berezia 

BT2 prozedura judiziala  
RT EE judizio aurreko erabakia 

eskatzea  

judizio aurreko birbidalketa  

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

judizio aurreko erabakiaren eskaera  

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

judizio aurreko errekurtsoa, EE·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

judizio aurreko interpretazioa, EE·—

USE EE judizio aurreko erabakia 
eskatzea (1221)  

judizioa  
MT 1221 justizia
UF entzunaldi judiziala  

auzibidea  
kausaren ikustaldia  
ikustaldi judiziala  

BT1 prozedura judiziala  
NT1 lekukotasuna
NT1 peritu-irizpena  

judizioko kostuak  
MT 1221 justizia
BT1 epaia  

judiziorako eskubidea  

USE justiziarako eskubidea (1236)  

judua  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF hebrearra  
BT1 erlijio-taldea 

BT2 gizarte- eta kultura-taldea  
RT judaismoa

Jugoslavia  
SN Federazioa desegin arte iraun 

zuen estatua izendatzeko soilik 
erabiliko da.  

MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ELEKeko herrialdeak  

Jugoslavia berria  

USE Serbia eta Montenegro (7206) 

Jugoslavia ohiko lurraldeak  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Balkanak 

BT2 Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europa

NT1 Bosnia-Herzegovina  
NT1 Eslovenia
NT1 Kroazia  
NT1 Mazedoniako Errepublika 

Jugoslaviar ohia  
NT1 Serbia eta Montenegro  

NT2 Kosovo
NT2 Montenegro  
NT2 Serbia  
NT2 Vojvodina

Jugoslavia Ohirako Nazioarteko Zigor 
Auzitegia  

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

Jugoslaviako Errepublika Federala  

USE Serbia eta Montenegro (7206) 

Jugoslaviako Errepublika ohia  

USE Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia (7206)

juridiko dokumentatuen gaineko 
zerga, egintza·—

USE erregistro-eskubideak 
(2446)

juridiko nazionala, ordena·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

juridikoa, alderdi·—

USE legeria (1206)  

juridikoa, analogia·—

USE zuzenbidearen interpretazioa 
(1206)

juridikoa, dimentsio·—

USE legeria (1206)  

juridikoa, egoitza·—

USE sozietatearen egoitza (4006)  

juridikoa, erantzukizun·—

USE erantzukizuna (1211)  

juridikoa, Erkidegoaren egintza·—

USE Erkidegoaren egintza (1011)  

juridikoa, Erkidegoaren kanpo-
eskumen·—

USE EE kanpo-eskumenak (1011) 

juridikoa, Erkidegoko antolamendu·—

USE Erkidegoko ordena juridikoa 
(1011)
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juridikoa, ezgaitasun·—

USE gaitasun juridikoa (1211)

juridikoa, funts·—

USE oinarri juridikoa (1011)

juridikoa, ikuspegi·—

USE legeria (1206)  

juridikoa, kodeketa·—

USE kode juridikoa (1206)

juridikoa, nortasun·—

USE estatutu juridikoa (1211)

juridikoa, ondorio·—

USE epaiaren betearazpena (1221) 

juridikoa, sozietatearen era·—

USE sozietatea (4016)  

juridikoa, sozietatearen estatutu·—

USE sozietatea (4016)  

jurisdikzio konstituzionala  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF konstituzio-kontseilua  

konstituzio-auzitegia  
konstituzio-bermeen auzitegia  

BT1 justizia-sistema  
RT konstituzionaltasunaren kontrola 

jurisdikzio militarra  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF auzitegi militarra  
BT1 epai-jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  
RT zuzenbide militarra [V4.2]  

jurisdikzio nagusia  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF kasazioko auzitegia  

autonomia-erkidegoko justizia-
auzitegi nagusia  
auzitegi gorena  

BT1 jurisdikzioa 
BT2 justizia-sistema  

jurisdikzio osoko errekurtsoa  

USE Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

jurisdikzio zibila  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF auzitegi zibila
BT1 epai-jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  
RT prozedura zibila  
RT zuzenbide zibila  

jurisdikzio-errekurtsoa  

USE akzio judiziala (1221)  

jurisdikzio-eskumena  
MT 1226 justiziaren antolaketa

UF auzitegien eskumena  
eskumen judiziala  

BT1 justizia-sistema  
NT1 jurisdikzio-gatazka  
NT1 lurralde-eskumena  
NT1 lurraldez kanpoko eskumena  
NT1 ratione materiae eskumena  
RT administrazio-eskumena  
RT erakunde-eskumena  

jurisdikzio-gatazka  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF eskurantza-gatazka  
BT1 jurisdikzio-eskumena 

BT2 justizia-sistema  
RT eskumen-gatazka  

jurisdikzio-kontrola [V4.2]  
SN Auzitegi judizial eta 

administratiboek agintari 
eskudunen egintzak legearekin 
bat ote datozen kontrolatzea.  

MT 1221 justizia
BT1 prozedura judiziala  

jurisdikzio-sistema  

USE jurisdikzioa (1226)  

jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF jurisdikzio-sistema  
BT1 justizia-sistema  
NT1 jurisdikzio nagusia  
NT1 nazioarteko jurisdikzioa  
NT1 tartekaritzako jurisdikzioa  
NT1 zerga-jurisdikzioa  

jurisdikzioa, administrazio-·—

USE administrazio-errekurtsoa 
(0436)

jurisdikzioa, Erkidegoaren·—

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

jurisdikzioa, lan-arloko·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

jurisdikziopeko itsasoa  

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

jurisdikziopeko urak  
SN Kostaren ondoko itsas eremua, 

gehienez 12 milia zabal izan 
daitekeena.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF kostaldeko urak  

kostaldeko lehentasun-eskubidea 
jurisdikziopeko itsasoa  
kostaldeko lehentasuna  
12 miliako zona  

BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 
BT2 nazioarteko zuzenbide 

publikoa
RT arrantza-eremua  
RT itsasertzen kutsadura  

RT kostako eskualdea  

jurisprudentzia  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zuzenbidearen iturriak  
RT EE jurisprudentzia  
RT zientzia juridikoa  

jurisprudentzia, Erkidegoko·—

USE EE jurisprudentzia (1011)  

Justicia de Aragón  

USE arartekoa (0436)  

Justizia Administrazioa  

USE justizia-sistema (1226)  

Justizia Administrazioko laguntzailea 

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

Justizia Administrazioko langileak  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF Justizia Administrazioko 

laguntzailea
Justizia Administrazioko ofiziala 
epaitegiko idazkaria  

BT1 lanbide juridikoa  
NT1 agente judiziala  
NT1 aholkulari juridikoa  
NT1 notarioa  
RT lanbide liberala  

Justizia Administrazioko ofiziala  

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

Justizia Auzitegia, EFTAko 
Estatuen·—

USE EFTAko Justizia Auzitegia 
(7611)

Justizia Auzitegia, Europako·—

USE EE Justizia Auzitegia (1006)  

Justizia Auzitegia, Europako 
Erkidegoen·—

USE EE Justizia Auzitegia (1006) 

Justizia Auzitegian errekurtsoa 
aurkeztea, EE·—

USE Erkidegoarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

Justizia Auzitegiaren epaia, EE·—

USE EE Auzitegiaren epaia (1011)  

Justizia Auzitegiko idazkaria, EE·—

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

justizia eta barne-arazoak  
SN Justiziaren arloko eta barne-

gaietako lankidetza.  
MT 1016 Europaren eraikuntza
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UF JBA
BT1 EB gobernu arteko lankidetza 

BT2 Europako batasun politikoa 
BT3 Europar Batasuna  

NT1 esparru-erabakia  

Justizia Gortea, Nazioarteko·—

USE Nazioarteko Justizia Auzitegia 
(7606)

Justizia Lankidetzako Europako 
Unitatea  

USE EUROJUST (1016)  

Justizia Lankidetzarako Taldea  

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

justizia militarra, zigor-·—

USE zigor-zuzenbide militarra 
(1216)

justizia, herri-·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

justizia-auzitegi nagusia, autonomia-
erkidegoko·—

USE jurisdikzio nagusia (1226) 

justizia-auzitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

justizia-lankidetza  
SN Hainbat herrialdetako organo 

judizialen arteko lankidetza: 
elkarri laguntzea, elkarren 
epaiak onartu eta betearaztea eta 
abar. Ez nahasi "lankidetza 
juridikoa" terminoarekin.  

MT 0811 lankidetza-politika
UF elkarren urgazpen judiziala  
BT1 lankidetza-politika  
NT1 Europako epai-esparrua  
RT EB justizia-lankidetza  
RT presoen lekualdaketa
RT terrorismoa

justizia-sistema  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF Justizia Administrazioa  
NT1 Administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioa  
NT1 epai-jurisdikzioa  

NT2 adingabeen jurisdikzioa  
NT2 itsas jurisdikzioa  
NT2 jurisdikzio militarra  
NT2 jurisdikzio zibila  
NT2 lan-arloko jurisdikzioa  
NT2 lan-jurisdikzioa  
NT2 merkataritzako jurisdikzioa  
NT2 zigor-jurisdikzioa  

NT1 erreforma judiziala  
NT1 indargabetzea  
NT1 jurisdikzio konstituzionala  
NT1 jurisdikzio-eskumena  

NT2 jurisdikzio-gatazka  

NT2 lurralde-eskumena  
NT2 lurraldez kanpoko eskumena  
NT2 ratione materiae eskumena  

NT1 jurisdikzioa  
NT2 jurisdikzio nagusia  
NT2 nazioarteko jurisdikzioa  
NT2 tartekaritzako jurisdikzioa  
NT2 zerga-jurisdikzioa  

NT1 justiziaren independentzia  
NT1 salbuespenezko jurisdikzioa  
RT epai-boterea  

justiziarako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF judiziorako eskubidea  

babes judizialerako eskubidea  
atxiloketa arbitrarioa  
auzibideko bermea  
habeas corpus-a
babes judiziala  

BT1 gizarte-eskubideak  
RT behin-behineko espetxeratzea  
RT justiziarako irispidea  

justiziarako irispidea  
MT 1221 justizia
NT1 auzitan aritzeko eskubidea  
NT1 hurbileko justizia  
NT1 laguntza judiziala  
RT justiziarako eskubidea  

justiziaren independentzia  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 justizia-sistema  
RT botereen banaketa  

jutea  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 ehungintzarako landarea  

Jutland, Hegoaldeko·—

USE Hego Jutland (7211)  

Jutland, Iparraldeko·—

USE Ipar Jutland (7211)

kabiarra  

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

kabildoa, uharteko·—

USE toki-administrazioa (0436)  

kabina, hauteskunde-·—

USE boto sekretua (0416)  

kabinetea  

USE Gobernua (0436)

kable bidezko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraio-mota

kable bidezko telebista  

USE telebanaketa (3226)  

kable elektrikoa
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
BT1 industria elektroteknikoa

kable koaxiala  

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

kablea, telefono-·—

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

kablea, telekomunikazio-·—

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

kadmioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

kafea
MT 6006 landare-produktuak
BT1 landare tropikala  

kafea, berehalako·—

USE berehalako produktua (6026)  

kafetegi-jatetxea  

USE gastronomiaren industria 
(2826)

kafetegia  

USE gastronomiaren industria 
(2826)

kaia  

USE fabrika-obra (4806)  

Kaiman uharteak  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

kaimana  

USE narrastia (5211)  

kaiolako hazkuntza  

USE hazkuntza intentsiboa (5631)  

kakahuete-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 landare-olioa 

BT2 landare-koipea 
BT3 koipekia

RT kakahuetea

kakahuetea  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 olio-landarea  
RT kakahuete-olioa
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kakao-gurina  

USE landare-gurina (6016)  

kakaoa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 landare tropikala  
RT konfitegintzako produktua  
RT landare-gurina  

kakaoa, berehalako·—

USE berehalako produktua (6026)  

kakaozko produktua  

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

kala  

USE arrantza-lekua (5641)  

kalamua  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 ehungintzarako landarea  

kale-merkataritza  
SN Ez nahasi "etxez etxeko 

salmenta" terminoarekin.  
MT 2036 banaketa
UF merkataritza ez-sedentarioa  

saltzaile ibiltaria  
kalez kaleko saltzailea  

BT1 txikizkako merkataritza 
BT2 merkataritzako banaketa  

RT etxez etxeko salmenta  

Kaledonia Berria  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 IHHL frantsesak  

kaleko haurra  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-arazoa  

kaleko salmenta, kalez·—

USE etxez etxeko salmenta (2031)  

kaleko saltzailea, kalez·—

USE kale-merkataritza (2036)  

kalez kaleko salmenta  

USE etxez etxeko salmenta (2031)  

kalez kaleko saltzailea  

USE kale-merkataritza (2036)  

kalifikazioa, lanbide-·—

USE langileen kalifikazioa (4421)  

Kalimantan  

USE Borneo (7226)  

kalitate oneneko ardoa  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF jatorri-deitura kontrolatuko 

ardoa
jatorri-deitura ospetsuko ardoa  

ardo ondua
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

RT jatorri-deitura  

kalitate-araua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 araua

BT2 normalizazioa 
BT3 arau teknikoak  

RT ingurumen-araua  
RT nekazaritzako produktuen 

kalitatearen kontrola  

kalitate-helburua  

USE ekoizpenaren hobekuntza 
(6406)

kalitate-irizpidea  

USE produktuaren kalitatea (2026) 

kalitate-kontrola  

USE azterketa kualitatiboa (6416)  

kalitate-marka  
MT 2031 merkaturatzea
UF kalitate-ziurtagiria  

egokitasun-agiria
BT1 merkaturatzea  
NT1 etiketa ekologikoa  
RT produktuaren deitura  
RT produktuaren kalitatea  

kalitate-zirkulua  
SN Antzeko lanak egiten dituzten 

eta arazoak antzeman eta 
konpontzeko prestaturik dauden 
langileek osatutako hausnarketa-
taldea. Langile horiek, euren 
borondatez, produktibitatea, 
kalitatea, lanbide-kontzientzia 
eta abar hobetzeko gomendioak 
egiten dituzte.  

MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 kudeatzeko teknika  
RT industri produktuen kalitatearen 

kontrola
RT produktibitatea
RT produktuaren kalitatea  

kalitate-ziurtagiria  

USE kalitate-marka (2031)  

kalitatea, airearen·—

USE airearen kutsadura (5216)  

kalitatea, hezkuntzaren·—

USE irakaskuntzaren kalitatea 
(3206)

kalitatea, laneko bizi-·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

kalitatea, legearen hizkuntza-·—

USE legeen idazkuntza (0426)  

kalitatea, legearen legegintza-·—

USE legeen idazkuntza (0426)  

kalitatearen egiaztapena  

USE industri produktuen 
kalitatearen kontrola (6411)  

kalitateari buruzko araua, ingurumen-
·—

USE ingurumen-araua (5206)

kalitateari buruzko araua, 
ingurumenaren·—

USE ingurumen-araua (5206)

kalkulagailua  

USE bulegoko makina (6826)

kalkulatzeko makina  

USE bulegoko makina (6826)

kalkulu zientifikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  

kalkulu-orria  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 ofimatika 

BT2 informatika aplikatua 
BT3 informatika  

kalkulu-zentroa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF informatika-zentroa  
BT1 sistema informatikoa  

Kalmar [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Smaland eta uharteak 

BT2 Suediako eskualdeak  

kalte ekologikoengatiko erantzukizuna 

USE ingurumenari egindako 
kalteengatiko erantzukizuna 
(5206)

kalte naturaletarako asegurua  

USE kalteetarako asegurua (2431)  

kalte nuklearra  

USE istripu nuklearra (6621)

kalte-galerak  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 erantzukizuna 

BT2 zuzenbide zibila  
RT biktima
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kalte-galerengatiko akzioa  

USE erantzukizunagatiko akzioa 
(1221)

kalte-ordaina  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF konpentsazioa

egindako kaltearen konponketa  
medeapena  

BT1 erantzukizuna 
BT2 zuzenbide zibila  

RT aseguruaren kalte-ordaina  
RT biktima
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa  
RT iraizpenagatiko kalde-ordaina  
RT zeinek kutsatu, hark ordaindu 

printzipioa  

kalte-ordaina, heriotzaren ziozko·—

USE heriotzagatiko kalte-ordaina 
(2836)

kalte-ordaina, idazkaritzagatiko·—

USE idazkaritza-sorospena (0421)  

kalte-ordaina, jarduera uzteagatiko 
bizi arteko·—

USE nekazaritzako jardueraren 
amaiera (5611)  

kalte-ordaina, laneko istripuagatiko·—

USE lan-istripuetarako asegurua 
(2836)

kalte-ordaina, parlamentarientzako·—

USE parlamentu-esleipena (0421)

kaltea  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF gaitza  
BT1 erantzukizuna 

BT2 zuzenbide zibila  
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa  
RT kalteetarako asegurua  

kaltea, ingurumen-·—

USE ingurumenaren degradazioa 
(5216)

kaltearen konponketa, egindako·—

USE kalte-ordaina (1211)  

kalteetarako asegurua  
MT 2431 aseguruak
UF kalte naturaletarako asegurua  

sute-asegurua
lapurreta-asegurua  

BT1 asegurua
RT hondamendi naturala
RT kaltea  

kaltegarria, substantzia·—

USE substantzia toxikoa (5216)  

kaltzio oxidoa  

USE oxidoa (6811)

kaltzioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

kalumnia  

USE difamazioa (1216)  

kamera, aire-·—

USE pneumatikoa (6811)

Kamerun  
MT 7221 Afrika
BT1 Erdialdeko Afrika  

kamioi-gidaria  

USE gidariak (4811)  

kamioia  

USE industria-ibilgailua (4816)

kamioia, zisterna-·—

USE industria-ibilgailua (4816)

kamioizalea  

USE gidariak (4811)  

kanabera-azukrea  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 azukrea
RT azukre-kanabera  

Kanada  
MT 7216 Amerika
UF Quebec

Ternua
BT1 Ipar Amerika  

kanal banalizatuen banda  

USE maiztasun-banda (3226)  

kanala, abere-·—

USE kanaleko pieza (6011)  

kanala, ordainpeko·—

USE ordainpeko telebista (3226)

kanala, ureztatzeko·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

kanalaren azpiko tunela, Mantxako·—

USE Mantxako tunela (4806)

kanaleko aldea, Panamako·—

USE Panamako kanala (4821)

kanaleko aldea, Suezko·—

USE Suezko kanala (4821)  

kanaleko pieza  
MT 6011 animalia-produktuak

UF abere-kanala  
BT1 animalia-jatorriko produktua  

Kanaleko uharteak  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Mendebaldeko Europa  

Kanariar uharteak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Kanarietako Autonomia 

Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Kanarietako Autonomia Erkidegoa  

USE Kanariar uharteak (7211)

kanbio eta burtsako agentea  

USE finantza-lanbidea (2421)  

kanbio-eragiketa
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF dibisa-kanbioa  

kanbio-mekanismoa  
BT1 banku-jarduera  
RT dibisen merkatua  

kanbio-erreserba  

USE dibisa-erreserba (2406)  

kanbio-letra  

USE kreditu-titulua (2411)

kanbio-mekanismoa  

USE kanbio-eragiketa (2416)

kanbio-parekotasuna  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF diruen parekotasuna  

parekotasun monetarioa  
urrearekiko parekotasuna  

BT1 kanbio-tasa
BT2 kanbio-politika  

RT urrea

kanbio-politika  
MT 2411 ekonomia monetarioa
NT1 bihurgarritasun monetarioa  
NT1 bihurketa-tasa
NT1 dibisen merkatua  

NT2 dibisa
NT2 merkatu arautua  
NT2 merkatu askea  

NT1 kanbio-tasa
NT2 kanbio-parekotasuna  
NT2 kanbio-tasa flotatzailea

NT1 kanbioen kontrola  
NT1 kanbioen murrizketa  
RT euroa
RT harreman monetarioak  
RT kanbio-politika bakarra  

kanbio-politika bakarra  
MT 1016 Europaren eraikuntza
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BT1 Ekonomia eta Diru Batasuna 
BT2 Europar Batasuna  

RT kanbio-politika  

kanbio-tasa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF kotizazioa  

kanbio-tasa bikoitza  
BT1 kanbio-politika  
NT1 kanbio-parekotasuna  
NT1 kanbio-tasa flotatzailea
RT kanbio-tasa adierazgarria  
RT kanbio-tasa zentrala  
RT konpentsazio monetarioko 

kopurua
RT merkataritzako balantza  
RT nazioarteko diru-sistema  

kanbio-tasa adierazgarria  
SN Ecu-aren eta nazio-diruen arteko 

bihurketa-tasa, parekotasun 
ofizialekin bat ez datorrena. 
Nekazaritzako produktuei 
ezartzen zaie.  

MT 5606 nekazaritza-politika
UF dibisa berdea  

diru berdea  
kanbio-tasa berdea  
nekazaritzako bihurketa-tasa  
bihurketa-tasa adierazgarria  
tasa berdea  
nekazaritzako kontu-unitatea  
kontu-unitate berdea
nekazaritzako kontu-unitatearen 
balioa  

BT1 nekazaritzako politika 
monetarioa

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

RT Europako diru-sistema  
RT kanbio-tasa

kanbio-tasa berdea  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

kanbio-tasa bikoitza  

USE kanbio-tasa (2411)  

kanbio-tasa flotatzailea  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF diruen flotazioa  

kanbio-tasen gorabeherak  
gorabehera monetarioak  

BT1 kanbio-tasa
BT2 kanbio-politika  

kanbio-tasa zentrala  
SN Nazio-diruen kanbio-tasa, ecu-

arekin eta EDSko beste diruekin 
duten erlazioaren arabera 
finkatua. Eskudiru gisa ecu-a 
erabiltzen da.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF tasa zentrala  

BT1 EDSko kanbio-tasen 
mekanismoa

BT2 Europako diru-sistema  
NT1 gorabeheren tartea  
RT kanbio-tasa

kanbio-tasen gorabeherak  

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

kanbio-zuzenbidea  
SN Kanbio-letrei eta merkataritzako 

beste efektu batzuei buruzko 
arau juridikoen multzoa.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-zuzenbidea
RT banku-dirua
RT kreditu-titulua  

kanbioa, dibisa-·—

USE kanbio-eragiketa (2416)

kanbioen arauketa  

USE kanbioen kontrola (2411)  

kanbioen kontrola  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF kanbioen arauketa  
BT1 kanbio-politika  
RT banku-zuzenbidea  

kanbioen murrizketa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 kanbio-politika  

Kanbodia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Kanputxea
BT1 ASEANgo herrialdeak

kanforra  

USE usain-landarea (6006)

kangurua  

USE martsupiala (5211)  

kanona, isurketa-·—

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

kanpaina, informazio-·—

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

kanpaina, merkaturatze-·—

USE merkaturatzea (2031)  

kanpaina, publizitate-·—

USE publizitatea (2031)  

kanpaina, sustapen-·—

USE merkataritzako sustapena 
(2031)

kanpainako prezioa  

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

kanpin-ibilgailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa

UF autokarabana  
karabana  

BT1 ibilgailua 
BT2 garraiobidea  

RT kanpina

kanpina  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismoa

BT2 aisia  
RT kanpin-ibilgailua  

kanpo-arazoak  

USE kanpo-politika (0816)  

kanpo-eskumen juridikoa, 
Erkidegoaren·—

USE EE kanpo-eskumenak (1011) 

kanpo-harremanak  

USE kanpo-politika (0816)  

kanpo-harremanak, EE·—

USE Europar Batasunaren 
harremanak (1016)  

kanpo-lehiaketa, EE·—

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

kanpo-merkataritza  
MT 2006 merkataritza-politika
UF kanpo-merkataritzaren 

antolaketa  
BT1 merkataritza-politika  
RT kanpoko merkatua

kanpo-merkataritzaren antolaketa  

USE kanpo-merkataritza (2006)  

kanpo-politika  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF kanpo-arazoak  

kanpo-harremanak  
NT1 ez lerrokatzea  
NT1 inperialismoa  
NT1 isolazionismoa  
NT1 neutraltasuna
RT Atzerriari eta Segurtasunari 

buruzko Politika Bateratua  
RT nazioarteko lankidetza  

kanpo-politika bateratua  

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

kanpo-politika, Europako·—

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

kanpo-zorra  
SN Atzerriko hartzekodunekin 

egindako zor publiko eta 
pribatua.  

MT 2406 harreman monetarioak
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UF nazioarteko zorra  
BT1 nazioarteko finantzak  
NT1 zorraren txikipena  
RT herri-zorra  
RT kaudimena
RT ordainketa-balantza  

kanpoan birlaneratzea  

USE birlaneratzeko laguntza [V4.2] 
(4406)

kanpoko antolakundea, gobernuz·—

USE gobernuz kanpoko erakundea 
(7626)

kanpoko azpikontratazioa  
SN Azpikontratazio mota berezia. 

Enpresa batentzat, kanpoko 
prestazio-emaileari ordura arte 
enpresak berak egin duen 
jarduera enkargatzean datza 
kanpoko azpikontratazioa.  

MT 6406 ekoizpena
UF kanpoko zerbitzuen kontratazioa  
BT1 azpikontratazioa 

BT2 ekoizpenaren antolaketa 
BT3 ekoizpen-politika  

RT enpresaren politika  

kanpoko ernalketa, gorputzetik·—

USE in vitro ernalketa (2806)  

kanpoko herrialdea, blokeetatik·—

USE ez lerrokatzea (0816)  

kanpoko kontsulta, parlamentuz·—

USE jendaurreko bilkura (0426)  

kanpoko lana, astegunetatik·—

USE igandeko lana (4416)

kanpoko lana, legez·—

USE lan klandestinoa (4406)  

kanpoko langilea, legez·—

USE langile klandestinoa (4411)  

kanpoko langileak  

USE langile kontratatuak (0436)  

kanpoko merkataritza, Erkidegotik·—

USE Erkidegotik kanpoko trukea 
(2006)

kanpoko merkatua  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatua
RT kanpo-merkataritza

kanpoko mozkina, merkataritzaz·—

USE mozkina (4026)  

kanpoko seme-alabatasuna, 
ezkontzaz·—

USE seme-alabatasuna (2806)

kanpoko zerbitzuen kontratazioa  

USE kanpoko azpikontratazioa 
(6406)

kanpora bidalitako indarrak  
MT 0821 defentsa
UF kontseilari militarra
BT1 armada
RT base militarra  
RT lankidetza militarra  

kanporako laguntza  
SN Laguntza, herrialde emailearen 

ikuspegitik.  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT hirugarren herrialdea  

kanporatzea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 nazioarteko zigor-zuzenbidea 

BT2 zigor-zuzenbidea  
RT atzerritarra
RT atzerritarrei buruzko zuzenbidea 

kanporatzea, Erkidegoaren 
tratamendutik·—

USE EE tratamendutik baztertzea 
(2006)

Kanputxea  

USE Kanbodia (7226)

Kantabria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Kantabriako Autonomia 

Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Kantabriako Autonomia Erkidegoa  

USE Kantabria (7211)  

kantaria  

USE arte-lanbidea (2831)  

kantina  

USE taldeentzako sukaldaritza 
(6031)

kaolina  

USE lurrak eta harriak (6611)  

kapital ekoizkorra  

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

kapital finkoa  

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

kapital higigarri hila  

USE nekazaritzako ekipamendua 
(5626)

kapital intelektuala [V4.2]  
SN Eragile profesional batek dituen 

ezagueren eta baliabide 

intelektualen multzoa.  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF baliabide intelektualak  
BT1 jakintzaren kudeaketa 

BT2 kudeaketa  
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
RT langileriaren administrazioa  

kapital soziala  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF sozietatearen kapitala  

sozietatearen ondarea  
BT1 merkataritzako sozietateen 

eraketa 
BT2 enpresaren bizitza  

NT1 kapital-zabalkuntza  
RT enpresa multinazionala
RT kapital-sozietatea
RT partaidetza
RT sozietatea  

kapital zirkulatzailea  

USE aktibo zirkulatzailea (4026)  

kapital-beharrizana  

USE finantza-beharrizana (4021)  

kapital-fluxua  

USE kapitalen mugimendua (2421) 

kapital-ihesa  
SN Dirua kanpora eramatea.  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF kapital-itzurpena  
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
RT zerga-itzurpena  

kapital-inbertsioa  

USE inbertsioa (2426)  

kapital-itzurpena  

USE kapital-ihesa (2421)

kapital-kontuen balantza  

USE ordainketa-balantza (2406)  

kapital-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT kredituaren kostua  

kapital-laguntza  

USE finantza-laguntza (0811)  

kapital-merkatua
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen joan-etorri askea  

kapital-sozietatea  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF sozietate akzioduna  

akzio-sozietatea  
BT1 merkataritzako sozietatea 
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BT2 sozietatea  
NT1 inbertsio-sozietatea
NT1 sozietate anonimoa  
RT akzioduna  
RT inbertsioaren errenta  
RT kapital soziala

kapital-transferentzia  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF finantza-transferentzia  

diru-transferentzia  
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
NT1 transferentzia-prezioa  

kapital-txikipena  

USE kapital-zabalkuntza (4006)  

kapital-zabalkuntza  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF kapital-txikipena  
BT1 kapital soziala 

BT2 merkataritzako sozietateen 
eraketa 

BT3 enpresaren bizitza  

kapitala, irteerako·—

USE hasierako kapitala (2426)

kapitala, sozietatearen·—

USE kapital soziala (4006)  

kapitala/ekoizpena erlazioa  

USE produktibitatea (4026)

kapitala/lana erlazioa  

USE produktibitatea (4026)

kapitalak aberriratzea  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  

kapitalaren balio-galera  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea

kapitalaren errenten gaineko zerga 
MT 2446 zerga-sistema
BT1 errentaren gaineko zerga  

kapitalaren gaineko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
NT1 erregistro-eskubideak  
NT1 ondare-eskualdaketen gaineko 

zerga  
NT1 ondarearen gaineko zerga  
RT zuzeneko zerga  

kapitaleko enpresa, atzerri-·—

USE atzerritar enpresa (4011)  

kapitalen birziklapena  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
NT1 diru-zuritzea

kapitalen esportazioa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
RT atzerrian egindako inbertsioa  

kapitalen ezarketa  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  
RT inbertsio-sozietatea
RT inbertsioa  

kapitalen joan-etorri askea  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
NT1 finantza-arauak  
NT1 finantza-politika  
NT1 kapital-merkatua  
NT1 kapitalen mugimendua  

NT2 arrisku-kapitala
NT2 atzerri-kapitala  
NT2 espekulazio-kapitala  
NT2 kapital-ihesa  
NT2 kapital-transferentzia  

NT3 transferentzia-prezioa  
NT2 kapitalak aberriratzea  
NT2 kapitalen birziklapena  

NT3 diru-zuritzea
NT2 kapitalen esportazioa  
NT2 kapitalen ezarketa  
NT2 transakzio-kopurua  

RT diru-batasuna
RT merkatu bakarra  

kapitalen mugimendua  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF kapital-fluxua  
BT1 kapitalen joan-etorri askea  
NT1 arrisku-kapitala
NT1 atzerri-kapitala  
NT1 espekulazio-kapitala  
NT1 kapital-ihesa  
NT1 kapital-transferentzia  

NT2 transferentzia-prezioa  
NT1 kapitalak aberriratzea  
NT1 kapitalen birziklapena  

NT2 diru-zuritzea
NT1 kapitalen esportazioa  
NT1 kapitalen ezarketa  
NT1 transakzio-kopurua  
RT dibisen merkatua  
RT Erkidego barruko ordainketa  
RT finantza-erakundea  
RT nazioarteko diru-sistema  
RT nazioarteko finantzak  
RT nazioarteko likidezia  
RT nazioarteko ordainketa  
RT ordainketa-balantza  

kapitalista, ekonomia·—

USE merkatu-ekonomia (1621)  

kapitalizazioa, burtsako·—

USE burtsa-balioa (2421)

kapitalizazioa, jakintzaren·—

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

kapoka  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 ehungintzarako landarea  

karabana  

USE kanpin-ibilgailua (4811)

karaktere-ezagutze optikoa  

USE karaktere-irakurgailu optikoa 
(3221)

karaktere-irakurgailu optikoa  
SN Lehenengo eta behin ekortze-

modulu edo digitalizatzaileak 
(eskanerra) irudia digitalizatu 
egiten du, eta gero irakurgailu 
optikoak testu bihurtzen du, 
testu-tratamendurako programan 
landu ahal izateko.  

MT 3221 dokumentazioa
UF OCR

irakurketa optikoa  
karaktere-ezagutze optikoa  

BT1 dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa 

BT2 agirien kudeaketa 
BT3 dokumentazioa  

karbonatoa, soda·—

USE gatz kimikoa (6811)  

karbonatoa, sodio·—

USE gatz kimikoa (6811)  

karbonikoa, edari·—

USE edari gasduna (6021)

karbono dioxidoa  

USE berotegi-efektua eragiten duen 
gasa (5216)

karbono oxidoa  

USE oxidoa (6811)

karbonoa  
MT 6811 kimika
UF grafitoa  
BT1 elementu kimikoa  

karbonoaren kimika  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 ikatzaren industria  

karburola  

USE gasohola (6606)
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karga berezia, esportazioen gaineko·—

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

karga berezia, inportazioen gaineko·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

karga fiskala  

USE zerga (2446)  

karga, esportazio-·—

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

karga, frogatu beharraren·—

USE froga (1221)  

karga, inportazio-·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

karga, kontsumoaren gaineko·—

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

karga, teleprozesu bidezko·—

USE telekarga (3236)  

karga-ahalmena  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 zama 

BT2 salgaien garraioa 
BT3 garraioaren antolaketa  

karga-tasa  

USE zerga (2446)  

kargamentua  

USE zama (4811)

kargu publikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF ardura publikoa  
BT1 politika  

Karibe
MT 7216 Amerika
NT1 Antilla Handiak  

NT2 Bahamak
NT2 Dominikar Errepublika  
NT2 Haiti  
NT2 Jamaika  
NT2 Kaiman uharteak
NT2 Kuba
NT2 Puerto Rico  
NT2 Turk eta Caico uharteak  

NT1 Antilla Txikiak  
NT2 Antigua eta Barbuda  
NT2 Antilla Frantsesak  

NT3 Guadalupe  
NT3 Martinika  

NT2 Antilla Ingelesak  
NT3 Anguilla  

NT3 Birjina uharteak  
NT3 Montserrat

NT2 Aruba
NT2 Barbados
NT2 Birjina uharteak (AEB)  
NT2 Dominika
NT2 Grenada  
NT2 Holandarren Antillak  

NT3 Haizealdeko uharteak  
NT4 Saba
NT4 San Eustakio  
NT4 San Martin  

NT3 Haizebeko uharteak  
NT4 Bonaire
NT4 Curaçao  

NT2 Saint Kitts eta Nevis  
NT2 Saint Vincent eta Grenadinak 
NT2 Santa Luzia  
NT2 Trinidad eta Tobago  

Karibeko Erkidegoa  

USE Caricom (7616)  

Karibeko Estatuen Elkartea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
BT1 Amerikako erakundea  

Karibeko Garapen Bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF BDC

Caribank  
BT1 garapen-bankua 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

RT Amerikako erakundea  

Kariberako Nazio Batuen Ekonomia 
Batzordea, Latinoamerika eta·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

karibua  

USE elur-oreina (5626)  

Karintia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Kärnten
BT1 Austriako eskualdeak

karitate-erakundea  

USE ongintzako erakundea (2826)  

karitatea  

USE behartsuentzako laguntza 
(2836)

Karlovy Vary [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Kärnten  

USE Karintia (7211)  

Karolina uharteak  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Karolinak  
BT1 Mikronesia

BT2 Ozeania  
NT1 Mikronesiako Estatu Federatuak 

Karolinak  

USE Karolina uharteak (7226)  

karparen udaberriko biremia  

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

Karpatoetako Voivoderria , Behe ·—

USE Behe Karpatoetako 
Voivoderria [V4.2] (7211)  

karramarroa  

USE oskolduna (5641)

karraskaria  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ugaztun basatia 

BT2 fauna
BT3 basa-bizitza  

karratu edo angeluzuzena, totxo·—

USE lingotea (6411)  

karrera, diplomazia-·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

kartela  
SN Sektore bereko bi enpresaren 

arteko akordio ez-zilegia, 
elkarren arteko lehia ezabatu edo 
murriztea helburu duena 
(prezioak batera finkatzen 
dituzte, salmenta-zentralak 
sortzen dituzte etab.).  

MT 4031 lehia
BT1 entente horizontala 

BT2 ententea  
RT dumping-a
RT monopolioa

kartela, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-propaganda 
(0416)

karterako sozietatea  

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

kartografia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 geografia

BT2 Lurraren zientziak  
RT atlasa  
RT planoa
RT teledetekzioa  
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kartoia  
MT 6836 zuraren industria
BT1 paper-orearen eta paperaren 

industria
BT2 zuraren industria  

kartoiaren industria  

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

kartzela

USE espetxea (1216)  

kartzela, segurtasun handiko·—

USE espetxea (1216)  

kartzelaratzea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF askatasuna kentzea  

espetxeratzea  
BT1 zigor-zehapena  

kartzinogenoa, agente·—

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

kasazio-bidea  

USE errekurtso-bidea (1221)

kasazio-errekurtsoa

USE errekurtso-bidea (1221)

kasazioko auzitegia  

USE jurisdikzio nagusia (1226)  

kaseina  

USE esnearen azpiproduktua 
(6016)

kasete erabiligabea  

USE euskarri magnetikoa (3226)

kasinoa  

USE joko-establezimendua (2826)  

kasko urdinak  

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

kaskoa  

USE errepideko segurtasuna (4806)

kaskoa, babes-·—

USE babes-ekipamendua (4416)

Kaspiar itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsasoa

BT2 ingurune geofisikoa  

kasu praktikoaren azterketa  

USE kasuen azterketa (3221)  

kasu zehatzen azterketa  

USE kasuen azterketa (3221)  

kasuen analisia, ereduzko·—

USE kasuen azterketa (3221)  

kasuen azterketa  
MT 3221 dokumentazioa
UF ereduzko kasuen analisia  

adibide zehatzen analisia  
kasu praktikoaren azterketa  
kasu zehatzen azterketa  
ereduzko kasuen azterketa  
adibide praktikoen azterketa  

BT1 agiria  
RT ikertzeko metodoa  

kasuen azterketa, ereduzko·—

USE kasuen azterketa (3221)  

katalitikoa, bihurgailu·—

USE kutsaduraren aurkako gailua 
(5206)

katalogatzeko arauak  

USE katalogazioa (3221)  

katalogazioa  
MT 3221 dokumentazioa
UF katalogatzeko arauak  
BT1 informazioaren analisia 

BT2 dokumentazioa  

katalogoa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 erreferentzia-obra 

BT2 agiria  

Katalunia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Kataluniako Autonomia 

Erkidegoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Kataluniako Autonomia Erkidegoa  

USE Katalunia (7211)  

katastroa  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF jabetza-erregistroa  

zerga-erregistroa  
BT1 lurraren jabetza 

BT2 ondasunen jabetza
RT eraikitzeko baimena  
RT hirigintza-arauak  
RT lur-kontribuzioa  
RT toki-zerga

katastrofe naturala  

USE hondamendi naturala (5216)  

katastrofea, gizakiak eragindako·—

USE gizakiak eragindako 
hondamendia (5216)

kate-ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena

BT1 ekoizpenaren antolaketa 
BT2 ekoizpen-politika  

RT kate-lana  

kate-lana  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lanaren antolaketa  
RT kate-ekoizpena  

katea, denda-·—

USE merkataritzako katea (2036)  

katea, saltoki-·—

USE merkataritzako katea (2036)  

katea, sukurtsal-·—

USE merkataritzako katea (2036)  

katedraduna  

USE irakasleak (3216)  

kategoria galtzea, lanbide-·—

USE lanbide-kategoriaz jaistea 
(4421)

kategoriako langileak, EEko LA·—

USE EEko hizkuntza-langileak 
(1006)

katolizismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kristautasuna

BT2 erlijioa  
RT zuzenbide kanonikoa  

katuentzako janaria  

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

kaudimena
MT 1211 zuzenbide zibila
UF kaudimenik eza
BT1 bermea 

BT2 kontratua 
BT3 zuzenbide zibila  

RT herri-zorra  
RT kanpo-zorra
RT kreditu-bermea  
RT kreditu-politika  
RT zorpetzea  

kaudimenik eza  

USE kaudimena (1211)

Kaukasoko herrialdea  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 SESB ohia  
NT1 Armenia
NT1 Azerbaijan  
NT1 Georgia

Kaunas [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
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BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

kausa judiziala  

USE akzio judiziala (1221)  

kausa/ondorioa  

USE kausen analisia (6416)

kausa/ondorioa·—

USE kausen analisia (6416)

kausalitatea  

USE kausen analisia (6416)

kausaren ikustaldia  

USE judizioa (1221)  

kausen analisia  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF kausa/ondorioa  

kausalitatea  
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  

kautelazko neurria  

USE mehatxuzko agindua (1221)  

kautxu naturala  
MT 6811 kimika
BT1 kautxuaren industria 

BT2 industria kimikoa  

kautxu sintetikoa  
MT 6811 kimika
BT1 kautxuaren industria 

BT2 industria kimikoa  

kautxu-ekoizpena  

USE kautxuaren industria (6811)

kautxuaren arbola  

USE baso tropikala (5636)  

kautxuaren industria  
MT 6811 kimika
UF kautxuzko gaia  

kautxu-ekoizpena  
kautxuzko produktua  

BT1 industria kimikoa  
NT1 kautxu naturala  
NT1 kautxu sintetikoa  
NT1 pneumatikoa

kautxuzko gaia  

USE kautxuaren industria (6811)

kautxuzko produktua  

USE kautxuaren industria (6811)

kauzioa  

USE bermea (1211)  

kaxa  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

Kazakhstan  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Kazakhstango Errepublika  
BT1 SESB ohia  

Kazakhstango Errepublika  

USE Kazakhstan (7206)  

kazetaria

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

kazetaritza

USE prentsa (3226)  

kazetaritza zientifikoa  

USE zientzia-argitalpena (3226)  

kazetaritzako enpresa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 prentsa 

BT2 masa-komunikabidea
BT3 komunikabidea

kea

USE airearen kutsatzailea (5216)  

keinu-hizkuntza  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

Kenia
MT 7221 Afrika
BT1 Ekialdeko Afrika  

kenkari aurreratua  

USE atxikipena (4421)

kenkari fiskala  

USE zerga-kenkaria (2446)  

kenketa, arau-·—

USE desarauketa (1606)

Kennedy Negoziazioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF Kennedy Round  
BT1 aduana-zergen negoziazioa 

BT2 aduana-zergen politika  

Kennedy Round  

USE Kennedy Negoziazioa (2011)  

kentzea, aduana-zerga·—

USE aduana-eskubideen ezabaketa 
(2011)

kentzea, arkitektura-oztopoak·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

kentzea, askatasuna·—

USE kartzelaratzea (1216)  

kentzea, guraso-ahala·—

USE guraso-ahala (2806)

kentzea, merkataritzarako trabak·—

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

kentzea, muga-zergak·—

USE aduana-eskubideak etetea 
(2011)

kentzea, traba arkitektonikoak·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

kentzeko janaria, abere kumeei titia·—

USE abere-janaria (5631)  

kerosenoa  

USE hegazkinetarako erregaia 
(6616)

kexa aurkeztea, Batzordeari·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

kexa, arau-hausteagatiko·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

kexa, dumping-aren aurkako·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

kexa, dumping-aren ziozko·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

keztatua, janari·—

USE produktu keztatua (6026)  

kibbutz-a  

USE abeletxe kolektiboa (5616)

kide baten eta Erkidegoaren arteko 
harremanak, estatu·—

USE Europar Batasuneko 
partaide izatea (1016)  

kidea, Batzordeko·—

USE Europako komisarioa (1006)  

kidea, EBko estatu·—

USE EB estatu kidea (7231)  

kidea, estatu·—

USE herrialde kidea (0811)  

kidea, Europako Parlamentuko·—

USE Europako parlamentaria 
(1006)

kideen legeria, estatu·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  
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Kideria Nazionala, Polizia·—

USE polizia (0431)  

kideria, diplomazia-·—

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

kideriak, Estatuko segurtasun-·—

USE polizia (0431)  

kimaketa  

USE laboreak mantentzea (5621)  

kimika
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  
NT1 biokimika

NT2 entzima  
NT1 elektrokimika  
NT1 fotokimika
NT1 kimika analitikoa  
RT industria kimikoa  
RT kimika nuklearra  
RT konposatu minerala  
RT lurzoruaren kimika  
RT petrokimika
RT produktu kimikoa  

kimika analitikoa  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF analisi elektrolitikoa  

analisi kimikoa  
analisi bolumetrikoa  
zentrifugazioa  
konduktometria
kromatografia
fotometria  
proba kimikoa

BT1 kimika
BT2 zientzia fisikoak  

kimika industriala  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia aplikatuak  
RT industria kimikoa  

kimika nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF isotopo erradioaktiboa  

erradioaktibazioa  
erradioelementua  
erradioisotopoa  

BT1 teknologia nuklearra 
BT2 industria nuklearra  

RT kimika

kimika, zelularen·—

USE zitologia (3606)  

kimiko minerala, produktu·—

USE produktu kimiko ez-organikoa 
(6811)

kimikoa, analisi·—

USE kimika analitikoa (3606)  

kimikoa, ekoizpen·—

USE industria kimikoa (6811)

kimikoa, eragile·—

USE produktu kimikoa (6811)  

kimikoa, erreakzio·—

USE prozesu kimikoa (6411)  

kimikoa, lurraren zuzenketa·—

USE lurra ongarritzea (5621)  

kimikoa, nomenklatura·—

USE produktu kimikoa (6811)  

kimikoa, proba·—

USE kimika analitikoa (3606)  

kimikoa, substantzia·—

USE produktu kimikoa (6811)  

kimikoa, zuntz·—

USE ehunki sintetikoa (6841)

Kimikoen Europako Agentzia , 
Substantzia eta Prestakin ·—

USE Substantzia eta Prestakin 
Kimikoen Europako Agentzia 
[V4.2] (1006)

kinesiterapeuta  

USE lanbide paramedikoa (2841)

kiniela  

USE ausazko jokoa (2826)  

kinkila-denda  

USE burdingintza (6816)  

kinkila-gaia

USE burdingintza (6816)  

Kinshasa  

USE Kongoko Errepublika 
Demokratikoa (7221)  

Kinshasa, Kongo-·—

USE Kongoko Errepublika 
Demokratikoa (7221)  

Kiotoko Protokoloa  

USE gas-isurketak gutxitzea (5206) 

Kirgizistan  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Kirgiztar Errepublika  
BT1 SESB ohia  

Kirgiztar Errepublika  

USE Kirgizistan (7206)  

Kiribati
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Gilbert uharteak  

Kiribatiko Errepublika  
BT1 Mikronesia

BT2 Ozeania  

Kiribatiko Errepublika  

USE Kiribati (7226)  

kirol amateurra  

USE kirola (2826)  

kirol ez-profesionala  

USE kirola (2826)  

kirol profesionala  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF kirolari profesionala  
BT1 kirola

BT2 aisia  

kirol-agerpenetan parte hartzea, 
EEk·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

kirol-agerraldia  

USE kirol-ikuskizuna (2826)  

kirol-antolakundea  

USE kirol-erakundea (2826)  

kirol-arrantza  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 kirola

BT2 aisia  
RT ur gezako arrantza  

kirol-ekipamendua  

USE kirol-instalazioa (2826)  

kirol-elkartea  

USE kirol-erakundea (2826)  

kirol-erakundea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF kirol-elkartea

kirol-kluba  
kirol-federazioa  
kirol-instituzioa  
kirol-antolakundea  

BT1 kirola
BT2 aisia  

kirol-etxea  

USE kirol-instalazioa (2826)  

kirol-federazioa  

USE kirol-erakundea (2826)  

kirol-gaia  
MT 6846 askotariko industriak
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BT1 askotariko industria  
RT kirol-instalazioa  

kirol-ikuskizuna  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF kirol-lehiaketa  

kirol-agerraldia  
BT1 kirola

BT2 aisia  
NT1 olinpiar jokoak  
RT kirol-ikuskizunetako indarkeria  

kirol-ikuskizunetako indarkeria  
SN Kirol-lehiaketak direla-eta leku 

publikoetan indarkeriaz 
jokatzea.

MT 2826 gizarte-bizitza
UF hooligan-a  
BT1 delitugintza 

BT2 gizarte-arazoa  
RT kirol-ikuskizuna  

kirol-instalazioa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF jokalekua

kirol-etxea
kirol-ekipamendua  
estadioa  
gimnasioa  
kirol-pabiloia  
igerilekua  
kiroldegia

BT1 kirola
BT2 aisia  

RT kirol-gaia

kirol-instituzioa  

USE kirol-erakundea (2826)  

kirol-kluba  

USE kirol-erakundea (2826)  

kirol-lehiaketa  

USE kirol-ikuskizuna (2826)  

kirol-ontzia  

USE laketontzia (4821)  

kirol-pabiloia  

USE kirol-instalazioa (2826)  

kirol-portua  

USE portu-instalazioa (4821)  

kirola
MT 2826 gizarte-bizitza
UF kirol amateurra  

kirol ez-profesionala  
kirolari amateurra  
kirolari ez-profesionala  

BT1 aisia  
NT1 ehiza  
NT1 kirol profesionala  
NT1 kirol-arrantza  
NT1 kirol-erakundea  

NT1 kirol-ikuskizuna  
NT2 olinpiar jokoak  

NT1 kirol-instalazioa  
RT dopatzea
RT gorputz-hezkuntza

kirolari amateurra  

USE kirola (2826)  

kirolari ez-profesionala

USE kirola (2826)  

kirolari profesionala  

USE kirol profesionala (2826)  

kiroldegia  

USE kirol-instalazioa (2826)  

Kiroleko Dopatzearen aurkako 
Europako Gutuna  

USE dopatzea (2826)  

kiropraktikoa  

USE ordezko medikuntzako 
lanbidea (2841)

kirurgia
MT 2841 osasuna
UF anestesia  

operazio kirurgikoa
mikrokirurgia
ebakuntza kirurgikoa  

BT1 medikuntza-zientziak  
NT1 kirurgia estetikoa  

kirurgia estetikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 kirurgia

BT2 medikuntza-zientziak  

kirurgiako materiala  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

kirurgiako tresnak  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

kirurgialaria  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-arloko lanbidea

kirurgikoa, ebakuntza·—

USE kirurgia (2841)  

kirurgikoa, operazio·—

USE kirurgia (2841)  

Kitts eta Nevisko Federazioa, Saint·—

USE Saint Kitts eta Nevis (7216)  

kiwia  

USE fruitu tropikala (6006)  

Klaipeda [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

klandestinoa, eraikuntza·—

USE legez aurkako eraikuntza 
(2846)

klandestinoa, salerosketa·—

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

klaretea

USE ardo gorria (6021)  

klase arteko borroka  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-gatazka 

BT2 gizarte-bizitza  
RT gizarte-klasea  

klase behartsua, gizarte-·—

USE laugarren mundua (2821)

klase ertaina  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF burgesia

burges-klasea
BT1 gizarte-klasea 

BT2 gizarte-egitura  

klase gidaria  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-klasea 

BT2 gizarte-egitura  
RT oligarkia  

klase politikoa  

USE politikaria (0431)  

klase politikoaren moraltasuna  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF legez aurkako komisioak  

eskandalu politikoa  
etika politikoa  
alderdien legez aurkako 
finantzaketa

BT1 portaera politikoa 
BT2 politika  

RT moral publikoa  
RT ustelkeria  

klasea, burges-·—

USE klase ertaina (2821)  

klausula orokorren agiria, 
administrazio-·—

USE lizitazioa (2006)  

klausula, atzera egiteko·—

USE salbuespen-klausula (1016)  

klausula, kontratuko·—

USE kontratu-klausula (1211)
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klausula, mugaketa-·—

USE banaketa-klausula (0416)

klausula, nazio faboretuenaren·—

USE nazio faboratuena (2021)  

klausula, opting out·—

USE salbuespen-klausula (1016)  

klementina  

USE fruitu garratzak (6006)  

klerikoa  

USE kleroa (2831)  

kleroa
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF klerikoa  

apaiza  
BT1 erlijioa  

klima  
MT 5211 natur ingurunea
NT1 baldintza atmosferikoak  
NT1 klima-aldaketa  
NT1 zona klimatikoa  

NT2 zona ekuatoriala  
NT2 zona epela  
NT2 zona hezea  
NT2 zona hotza  
NT2 zona subtropikala  
NT2 zona tropikala  

RT ekologia
RT klimatologia

klima-aldaketa
MT 5211 natur ingurunea
UF klimaren aldakuntza  

klimaren epeltzea  
BT1 klima  
RT berotegi-efektua  

klimaren aldakuntza  

USE klima-aldaketa (5211)  

klimaren epeltzea  

USE klima-aldaketa (5211)  

klimatizazioa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF aire girotua  

aireberritzea  
BT1 eraikuntza-ekipamendua  

klimatologia  
SN Klimak, haien aldaerak, 

banaketa, eraginak etab. 
aztertzen dituen zientzia.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 meteorologia
BT2 Lurraren zientziak  

NT1 bioklimatologia  
RT klima  

klinika  

USE ospitalea (2841)  

klinikako laguntzailea  

USE osasun-arloko langileak (2841) 

klinikoa, analisi·—

USE diagnostiko medikoa (2841)

klinikoa, historia·—

USE datu medikoak (2841)

klitorodektomia  

USE sexu-mutilazioa (2826)  

klona  

USE klonazioa (6411)  

klonazioa  
SN Zelula bakar batetik, 

hazkuntzaren bitartez, berdin-
berdinak diren hainbat zelula 
bizi lortzea ahalbidetzen duen 
teknika.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF klona
BT1 ingeniaritza genetikoa 

BT2 bioteknologia 
BT3 teknologia

RT animalia-ugalketa  
RT osotasun fisikorako eskubidea

klorazioa  

USE uraren tratamendua (5206)  

klorhidrikoa, azido·—

USE azido ez-organikoa (6811)  

kloroa
MT 6811 kimika
BT1 halogenoa 

BT2 elementu kimikoa  

klorofluorokarburoak  

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

kloruroa  

USE gatz kimikoa (6811)  

kloruroa, polibinil·—

USE gai plastikoa (6811)  

kloruroa, potasio·—

USE gatz kimikoa (6811)  

klub politikoa  
SN Politikako gaiak eztabaidatzen 

dituen talde edo elkartea.  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdien antolaketa  

kluba, kirol-·—

USE kirol-erakundea (2826)  

know-how-a  

USE ezaguera teknikoak (6411)  

know-how-aren transmisioa  

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

koadro ertaina  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 koadroa

BT2 gizarte- eta lanbide-kategoria

koadro estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

koadroa  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 gizarte- eta lanbide-kategoria
NT1 goi-mailako koadroa  
NT1 koadro ertaina  

koalizio politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF koalizioa

koalizio-gobernua  
hauteskunde ondoko ituna  

BT1 politika  

koalizio-gobernua  

USE koalizio politikoa (0431)  

koalizioa  

USE koalizio politikoa (0431)  

koasegurua  
SN Hainbat aseguratzailek arrisku 

bera estaltzea, kontratu 
bakarrarekin, prima orokorra 
kobratuz eta epe berean. 
Erkidegoko herrialde berean 
kokaturik ez dauden 
aseguratzaileen arteko 
prestazioa.

MT 2431 aseguruak
UF koaseguruaren hartzailea  

koaseguruaren egilea  
BT1 asegurua

koaseguruaren egilea  

USE koasegurua (2431)

koaseguruaren hartzailea  

USE koasegurua (2431)

koaxiala, kable·—

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

kobaltoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

kobraezina, zor·—

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)
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kobraezinak, kreditu·—

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

kobrantza, zergaren·—

USE zerga-bilketa (2446)  

kobrantzen kudeaketa  

USE fakturazioa (4026)  

kobratzeko dauden kredituak  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF hartzekoduna

kreditu kobraezinak  
zordunen kontua  
kobratzeko kontuak  
zor kobraezina
zor-edukitzailea

BT1 betebeharren zuzenbidea 
BT2 zuzenbide zibila  

kobratzeko kontuak  

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

kobrea  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

kode juridikoa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF kodeketa juridikoa  
BT1 zuzenbidearen iturriak  
NT1 administrazio-kodea  
NT1 Kode Zibila  
NT1 Zigor Kodea

kode militarra  

USE zuzenbide militarra [V4.2] 
(0821)

Kode Zibila  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 kode juridikoa 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
RT zuzenbide zibila  

kodea haustea , zirkulazio-·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

kodea haustea, trafikoaren·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

kodea, dumping-aren aurkako·—

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

kodea, Erkidegoko aduana-·—

USE aduana-arauak (2011)  

Kodea, Itsas·—

USE nabigazio-kodea (4806)  

kodea, merkataritza-·—

USE merkataritza-zuzenbidea 
(2006)

kodea, nazioarteko jokaera-·—

USE jokaera-kodea (0806)  

kodeketa juridikoa  

USE kode juridikoa (1206)

kodetzea  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 datu-tratamendua  
NT1 kriptografia  

kodizea

USE eskuizkribua (3221)  

koefizientea  

USE ratioa (1631)  

koefizientea, kostua/mozkina·—

USE kostua/mozkina analisia (4026) 

kofinantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
RT gehigarritasunaren printzipioa  

kohesio ekonomikoa  

USE ekonomia- eta gizarte-
kohesioa (1016)

Kohesio Funtsa  
SN Ekonomia eta Diru Batasunari 

begira estatu kideen 
errendimendu ekonomikoak 
hurbiltzeko erabiltzen den 
finantza-tresna.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Kohesio Funtsaren laguntza  

Kohesio Funtsaren ekarpena  
kohesiorako finantza-tresna  

BT1 egitura-funtsa 
BT2 EE funtsa 

BT3 Erkidegoaren finantza-
tresna

BT4 Erkidegoaren 
finantzaketa

RT ekonomia- eta gizarte-kohesioa  

Kohesio Funtsaren ekarpena  

USE Kohesio Funtsa (1021)

Kohesio Funtsaren laguntza  

USE Kohesio Funtsa (1021)

kohesioa, gizarte-·—

USE ekonomia- eta gizarte-
kohesioa (1016)

kohesiorako finantza-tresna  

USE Kohesio Funtsa (1021)

kohetea, espazioko·—

USE espazio-anezka (4826)  

koipe anhidroa, esne-·—

USE butter-oil-a (6016)  

koipe industriala  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 koipekia

koipe-gaia  

USE koipekia (6016)

koipe-gaia, landareen·—

USE landare-koipea (6016)  

koipe-gaien gaineko karga  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 nekazaritzako ekoizpena 

arautzea  
RT koipekia

koipea  

USE koipekia (6016)

koipea, jateko·—

USE elikadurarako koipea (6016)  

koipekia  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF koipea

koipe-gaia
NT1 animalia-koipea  

NT2 animalia-olioa  
NT2 arrain-olioa  
NT2 txerri-gantza  

NT1 elikadurarako koipea  
NT1 koipe industriala  
NT1 landare-koipea  

NT2 landare-gurina  
NT2 landare-olioa  

NT3 arto-olioa
NT3 ekilore-olioa  
NT3 kakahuete-olioa
NT3 oliba-olioa  
NT3 soja-olioa  

NT1 margarina  
RT koipe-gaien gaineko karga  
RT olio-errota  

koipekia, animalia-·—

USE animalia-koipea (6016)

koipekia, landare-·—

USE landare-koipea (6016)  

kojinetea, boladun·—

USE errodamendua (6821)  
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kokagune berria  

USE jendeztatzeko migrazioa 
(2811)

kokagune historikoa  

USE toki historikoa (2831)  

Kokaguneetarako Nazio Batuen 
Zentroa, Giza·—

USE NBE Habitat (7606)  

kokalekua, fabrikaren·—

USE industriaren kokapena (6806) 

kokalekua, industriaren·—

USE industriaren kokapena (6806) 

kokalekuaren aukeraketa, 
industriaren·—

USE industriaren kokapena (6806)

kokatze-eskubidea  
MT 4406 enplegua
UF kokatzeko askatasuna  
BT1 Erkidegoaren enplegu-politika 

BT2 enplegu-politika  
RT europar sozietatea  
RT lanbide liberala  
RT lanbide-migrazioa  
RT merkataritza-askatasuna  
RT merkataritza-zuzenbidea
RT tituluak ezagutzea  

kokatzea, tropak·—

USE indarren hedapena (0821)

kokatzeko askatasuna  

USE kokatze-eskubidea (4406)  

kokatzeko lehentasunezko aldea, 
industria·—

USE zona franko industriala 
(6806)

kokatzeko sorospena  
SN Lehen aldiz kokatzen diren 

nekazari gazteentzako laguntza. 
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF instalaziorako laguntza  
BT1 nekazaritza egituratzeko politika  
RT ekoizpenaren birmoldaketa  
RT nekazari gaztea  

koke-fabrikarako gasa  

USE gasa (6606)

kokea  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF koketarako harrikatza  
BT1 ikatza 

BT2 ikatzaren industria  

koketarako harrikatza  

USE kokea (6611)

koko-gurina  

USE landare-gurina (6016)  

kokoa  

USE fruitu oskolduna (6006)

kola  

USE itsasgarria (6811)  

kolegioa, hauteskunde-·—

USE hautesleria (0416)  

kolektibismoa  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF estatalismoa  
BT1 araubide ekonomikoa  
RT abeletxe kolektiboa
RT ekonomia kolektiboa

kolektibitatea, eskualde-·—

USE eskualde-erakundea (0436)

kolektibitatea, lurralde-·—

USE lurralde-erakundea (0436)

kolektiboa, akordio·—

USE hitzarmen kolektiboa (4426)  

kolektiboa, gatazka·—

USE lan-gatazka (4426)  

kolektiboa, jantoki·—

USE taldeentzako sukaldaritza 
(6031)

kolektiboa, sozietate·—

USE pertsonen sozietatea (4016)  

kolektiboko sozietatea, ezarpen·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

kolektiborako erakundea, balore 
higigarrietako inbertsio·—

USE inbertsio-sozietatea 
(4016)

kolera  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

kolkhoz-a  

USE abeletxe kolektiboa (5616)

kolokako enplegua  

USE enpleguaren segurtasuna 
(4406)

Kolonbia
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

kolonialismoa  
MT 0806 nazioarteko politika

UF neokolonialismoa
BT1 nazio-independentzia  

koloragarria  
MT 6811 kimika
BT1 koloragarrien industria 

BT2 oinarrizko industria kimikoa 
BT3 industria kimikoa  

RT janarien koloragarria  

koloragarrien ekoizpena  

USE koloragarrien industria (6811) 

koloragarrien industria  
MT 6811 kimika
UF koloragarrien ekoizpena  
BT1 oinarrizko industria kimikoa 

BT2 industria kimikoa  
NT1 koloragarria  
RT janarien koloragarria  

koloreztatzailea, gai·—

USE janarien koloragarria (6036)  

koloreztatzea, janariak·—

USE janarien koloragarria (6036)  

kolpismoa  

USE estatu-kolpea (0431)

koltza  
MT 6006 landare-produktuak
UF koltza-hazia

arbi-hazia
BT1 olio-landarea  
RT ekoizleen erantzukidetasuna  

koltza-hazia

USE koltza (6006)  

koltza-olioa  

USE landare-olioa (6016)  

kolunbarioa  

USE hilerria (2846)  

komanditako sozietate akzioduna  

USE sozietate komanditarioa (4016) 

komanditako sozietate soila  

USE sozietate komanditarioa (4016) 

komanditario akzioduna, sozietate·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

komanditario soila, sozietate·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

komenentziako bandera  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsas zuzenbidea 

BT2 itsas garraioa  

komertziala, eskatu gabeko mezu·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  
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komertziala, eskatu gabeko posta 
elektroniko·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

komertziala, irrati·—

USE merkataritzako 
komunikabidea (3226)  

komertziala, telebista·—

USE merkataritzako 
komunikabidea (3226)  

komikia  

USE irudi grafikoa (3221)  

komisarioa, EEB·—

USE Europako komisarioa (1006)  

komisioa, banku-·—

USE banku-gastuak (2416)  

komisioak, legez aurkako·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

komisioduna  
MT 2036 banaketa
BT1 merkataria 

BT2 merkataritzako banaketa  

komitologia
SN Kontseiluak, bere betearazpen-

ahalmena Batzordearen esku 
uzten duenean, Batzordeko 
lantalde aholku-emaile, arau-
emaile eta kudeatzaileek eman 
beharreko irizpenak egiteko 
prozedurak kodetzeko hartzen 
duen erabakiaren aipamen 
guztietan termino hau erabiliko 
da.

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF EE lantaldeen prozedura  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

RT betearazteko ahalmena  
RT EE lantaldea  

Komore uharteak  

USE Komoreak (7221)  

Komoreak  
MT 7221 Afrika
UF Komore uharteak

Komoreetako Batasuna  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Komoreetako Batasuna  

USE Komoreak (7221)  

komunak, minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

komunikabide pribatua  
MT 3226 komunikazioa
UF irrati pribatua  

telebista pribatua  
BT1 masa-komunikabidea

BT2 komunikabidea

komunikabidea  
MT 3226 komunikazioa
NT1 masa-komunikabidea

NT2 irratia
NT2 komunikabide pribatua  
NT2 maiztasun-banda  
NT2 merkataritzako 

komunikabidea
NT2 prentsa  

NT3 kazetaritzako enpresa  
NT3 prentsa politikoa  
NT3 prentsa-agentzia  
NT3 zientzia-argitalpena  

NT2 telebista
NT3 bereizmen handiko 

telebista
NT3 Europako telebista  
NT3 ordainpeko telebista  
NT3 telebanaketa  

NT2 toki-komunikabidea
RT informazio-sistema  

komunikabideen aniztasuna  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazio-politika  
RT informazio-zuzenbidea  

komunikazio-arloko profesionala  

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

komunikazio-bidea  

USE garraio-sarea (4811)  

komunikazio-hizkuntza  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

komunikazio-politika  
MT 3226 komunikazioa
UF komunikazioa

komunikazioen garapena  
NT1 harreman publikoak  
NT1 ikus-entzunezkoen politika  

NT2 Europako ikus-entzunezkoen 
esparrua

NT2 ikus-entzunezkoen pirateria  
NT2 komunikazioen tarifa  

NT3 posta-tarifa  
NT2 programen joan-etorri askea  

NT1 komunikabideen aniztasuna  
NT1 komunikazioaren kontrola  

NT2 desinformazioa
NT2 informazioaren monopolioa  
NT2 zentsura  

NT1 masa-komunikazioa
RT arauen harmonizazioa  

komunikazio-satelitea  

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

komunikazio-sistema  
MT 3226 komunikazioa
NT1 posta eta telekomunikazioak  

NT2 posta-zerbitzua  
NT1 telekomunikazioa  

NT2 bideo-komunikazioa
NT3 bideo-zaintza

NT2 bideotexa
NT3 bideotex interaktiboa  
NT3 teletestua  

NT2 datu-transmisioa  
NT3 datuak transmititzeko sarea 
NT3 mugaz gaindiko datu-jarioa 
NT3 transmisio-sare 

interaktiboa  
NT2 Internet

NT3 bilaketa-tresna  
NT3 estraneta  
NT3 eztabaidagunea  
NT3 internauta  
NT3 Internet gunea  
NT3 Interneteko helbidea 

[V4.2]  
NT3 Interneteko sarbide-

hornitzailea
NT3 intraneta  
NT3 nabigazio-programa  

NT2 posta elektronikoa  
NT2 satelite bidezko 

komunikazioa
NT2 telefaxa
NT2 telefonoa

NT3 telefono mugikorra  
NT2 telegrafoa
NT2 telekomunikazio-politika  
NT2 telekomunikazioak arautzea  
NT2 telekomunikazioetako 

materiala  
NT3 antena parabolikoa  
NT3 haririk gabeko 

telekomunikazioa  
NT3 modema

NT2 telekonferentzia  
NT2 teletexa  
NT2 telexa

RT dokumentazio-sistema
RT informazio-sistema  

komunikazio-teknikak  
MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  

komunikazio-txartela  

USE handitze-txartela (3236)  

komunikazioa  

USE komunikazio-politika (3226)  
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komunikazioa, ibaiko·—

USE bide nabigagarrietako 
garraioa (4821)  

komunikazioa, kongresurako·—

USE kongresuko akta (3221)  

komunikazioa, satelitezko·—

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

komunikazioa, trenbidezko·—

USE trenbideko garraioa (4816)

komunikazioaren arloko lanbidea  
MT 3226 komunikazioa
UF esataria  

moderatzailea  
kazetaria  
aurkezlea  
komunikazio-arloko 
profesionala
berriemailea  

BT1 komunikazioaren industria  
RT prentsa  

komunikazioaren industria  
MT 3226 komunikazioa
NT1 argitaratzea  

NT2 argitaletxea  
NT2 argitalpen elektronikoa  
NT2 argitaratzeko epea  
NT2 legezko gordailua  

NT1 ikus-entzunezkoen industria  
NT1 informazioaren teknologia  
NT1 komunikazioaren arloko 

lanbidea  
NT1 liburu-denda  
NT1 liburugintza

NT2 inprimaketa  
NT1 programen industria  

NT2 ikus-entzunezko programa  
NT2 ikus-entzunezkoen ekoizpena 

NT3 ikus-entzunezko 
koprodukzioa

NT1 telekomunikazioen industria  
NT1 zinemaren industria  

NT2 zinema-ekoizpena  
RT ekipamendu elektronikoa  
RT informazioaren industria  
RT kultura  
RT kulturaren industria  
RT mikroelektronika  

komunikazioaren kontrola  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazio-politika  
NT1 desinformazioa
NT1 informazioaren monopolioa  
NT1 zentsura  
RT informazio-askatasuna

komunikazioaren teknologia  

USE informazioaren teknologia 
(3226)

komunikazioen babesa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF entzuketa administratiboa  

legez aurkako entzuketa  
entzuketa informatikoa  
telefonozko entzuketa  
espioitza informatikoa  
komunikazioen bortxaezintasuna 
komunikazioen sekretua  

BT1 bizitza pribatuaren babesa 
BT2 norbanakoaren eskubidea  

RT bapestekotasuna  
RT espioitza  

komunikazioen bortxaezintasuna  

USE komunikazioen babesa (1236) 

komunikazioen garapena  

USE komunikazio-politika (3226)  

komunikazioen sekretua  

USE komunikazioen babesa (1236) 

komunikazioen tarifa  
MT 3226 komunikazioa
UF igorpen-tarifa

komunikazioetarako tarifa-
ezarpena  

BT1 ikus-entzunezkoen politika 
BT2 komunikazio-politika  

NT1 posta-tarifa  

komunikazioetarako Europako 
satelitea

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

komunikazioetarako tarifa-ezarpena  

USE komunikazioen tarifa (3226)  

komunismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi komunista  
RT postkomunismoa  

komunitario berria, jesapen- eta 
mailegu-tresna·—

USE tresna komunitario berria 
(1021)

komunitarizazioa  

USE komunitarizazioaren 
printzipioa (1011)  

komunitarizazioaren printzipioa  
SN Komunitarizazioak honako 

ideiari erantzuten dio: gobernu 
arteko prozeduraren (bigarren 
eta hirugarren zutabeak) mende 

dagoen esparrua Erkidegoaren 
prozedurara (lehenengo zutabea) 
transferitu behar da.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF komunitarizazioa  
BT1 Erkidegoaren eskumenak 

BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  

Komunitatea, Nafarroako Foru·—

USE Nafarroa (7211)  

koñaka  

USE pattarra (6021)  

konbentzio bati atxikitzea

USE akordio bati atxikitzea (0806) 

konbentzioa, alde anitzeko·—

USE nazioarteko konbentzioa 
(0806)

konbentzioa, Europako 
Kontseiluaren·—

USE Europako konbentzioa (0806) 

Konbentzioa, Genevako·—

USE nazioarteko zuzenbide 
humanitarioa (1236)

Konbentzioa, Giza Eskubideen·—

USE Giza Eskubideen Gutuna 
(1236)

konbentzioa, Nazio Batuen·—

USE NBE konbentzioa (0806)  

konbentzionalak, eskubide·—

USE ATBren eskubideak (1021)

konbergentzia ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF harmonizazio ekonomikoa  

ekonomien konbergentzia  
emaitza ekonomikoen 
konbergentzia
diru-konbergentzia  

BT1 politika ekonomikoa  
NT1 konbergentzia-irizpidea  
RT EDB politiken koordinazioa  
RT egonkortasun-programa  
RT lankidetza ekonomikoa  

konbergentzia, diru-·—

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

konbergentzia, ekonomien·—

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)

konbergentzia, emaitza 
ekonomikoen·—

USE konbergentzia ekonomikoa 
(1606)
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konbergentzia, Europako·—

USE Europako integrazioa (0811)  

konbergentzia-irizpidea  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 konbergentzia ekonomikoa 

BT2 politika ekonomikoa  
RT aurrekontu-oreka  
RT EDSko kanbio-tasen 

mekanismoa
RT gorabeheren tartea  
RT prezioen egonkortasuna  

konbinatua, izozte eta harriteetarako 
aseguru·—

USE nekazaritzako asegurua 
(2431)

konbinatua, teknologia·—

USE tarteko teknologia (6411)  

kondekorazioa  

USE ohorezko saria (2826)  

kondena  

USE zigor-zehapena (1216)  

kondena, baldintzapeko·—

USE zigorra etetea (1216)  

kondena, heriotza-·—

USE heriotza-zigorra (1216)  

kondentsatua, janari·—

USE produktu kontzentratua 
(6026)

kondentsatua, produktu·—

USE produktu kontzentratua 
(6026)

konderria
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 lurralde-erakundea  

konduktismoa  

USE portaeraren zientziak (3611)  

konduktometria  

USE kimika analitikoa (3606)  

konfederazio sindikala  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 sindikatua

BT2 gizarte-solaskidea 
BT3 lan-harremanak  

RT Europako Sindikatuen 
Konfederazioa  

RT Sindikatu Libreen Nazioarteko 
Konfederazioa  

Konfederazioa, Espainiako 
Enpresaburuen Elkarteen·—

USE ugazaben erakundea 
(4426)

konfederazioa, estatuen·—

USE estatu konfederala (0406)

Konfederazioa, Suitzar·—

USE Suitza (7206)  

konferentzia , lehendakarien ·—

USE lehendakarien konferentzia 
[V4.2] (0421)

Konferentzia, Belgrad-eko·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

konferentzia, estatuburuen·—

USE gailurreko bilera (0806)

Konferentzia, Estatuburuen eta 
Gobernuburuen·—

USE Kontseilu Europarra 
(1006)

konferentzia, Eureka ministro-·—

USE Eureka (6416)  

Konferentzia, Europako Segurtasun 
eta Lankidetzari buruzko·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

konferentzia, gailurreko·—

USE gailurreko bilera (0806)

Konferentzia, Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

Konferentzia, Lehendakari eta 
Kuestoreen·—

USE EPren Mahaia (1006)  

Konferentzia, Madrilgo·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

Konferentzia, Nazio Batuen·—

USE NBE konferentzia (0806)  

Konferentzia, Vienako·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

konfiantza-abusua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 jabetzaren aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  

konfiantza-galdekizuna  
SN Gobernuak bere kabuz 

Parlamentuari aurkezten dion 
galdera; agintean irautea 
Parlamentuaren erantzunaren 
mende jartzen du.  

MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-kontrola 

BT2 Parlamentuaren eskumenak  
RT gobernuaren dimisioa  
RT ministro-erantzukizuna  

konfinamendua  

USE askatasun-murrizketa (1216)  

konfitegintza  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF txokolategintza  
BT1 janarien industria  
RT konfitegintzako produktua  

konfitegintzako produktua  
MT 6026 elikagaiak
UF bonboia

txokolatea
galleta
kakaozko produktua  
txokolatezko produktua  
gozogintzako produktua  

BT1 elikagai konplexua  
RT azukrea
RT gozogintza
RT kakaoa
RT konfitegintza  

Kongo  
MT 7221 Afrika
UF Kongoko Errepublika  
BT1 Erdialdeko Afrika  

Kongo-Kinshasa  

USE Kongoko Errepublika 
Demokratikoa (7221)  

Kongoko Errepublika  

USE Kongo (7221)

Kongoko Errepublika 
Demokratikoa  

MT 7221 Afrika
UF Kongo-Kinshasa

Kinshasa
Zaire  

BT1 Erdialdeko Afrika  

kongresua  

USE kongresuko akta (3221)  

kongresua, diputatuen·—

USE zuzeneko hautapeneko 
ganbera (0421)  
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kongresuko akta  
MT 3221 dokumentazioa
UF solasaldia  

kongresurako komunikazioa  
kongresua
mahai-ingurua
kongresuko txostena  
sinposioa

BT1 agiria  
RT alderdi baten kongresua  

kongresuko txostena  

USE kongresuko akta (3221)  

Kongresurako hauteskundeak  

USE hauteskunde orokorrak (0416)  

kongresurako komunikazioa  

USE kongresuko akta (3221)  

koniferoak  

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

konketa

USE osasun-instalazioa (6831)  

konkurrentzia desleiala  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

Konoko Merkatu Batua, Hego·—

USE Mercosur (7616)  

konpainia edukitzailea  

USE holding-a (4006)

konpainia fiduziarioa  

USE sozietate fiduziarioa (4011)  

konpainia nagusia  

USE holding-a (4006)

konpainia, petrolio-·—

USE petrolio-industria (6616)  

konparazio-azterlana  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  

konparazioa, emaitzen·—

USE emaitzen konparaziozko 
ebaluazioa (6411)  

konparaziozko analisia  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF alderaketa  
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  
RT emaitzen konparaziozko 

ebaluazioa  

konparaziozko publizitatea  
SN Publizitatean lehiakidea 

aipatzea, argi eta garbi edo zehar 

bidez, edo lehiakideak 
eskaintzen dituen ondasun eta 
zerbitzuak norberaren ondasun 
eta zerbitzuekin alderatzea.  

MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  
RT lehia
RT publizitatea  

konpentsatua, truke·—

USE konpentsazio-merkataritza 
(2016)

konpentsazio monetarioko kopurua 
SN Diruaren gorabeherak izan arren 

nekazaritzako produktuen 
prezioak aldatu ez daitezen 
hartzen den finantza-neurria.  

MT 5606 nekazaritza-politika
UF MCMen deuseztapena  

MCM
konpentsaziozko kopurua  
atxikipeneko konpentsazio-
kopurua
inportazioko konpentsazio-
kopurua

BT1 nekazaritzako politika 
monetarioa

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

RT euroa
RT kanbio-tasa
RT nekazaritzako trukea  

konpentsazio-akordioa  
SN Alderdi biren edo gehiagoren 

arteko likidazio-prozedura, 
ordainbideen erabilera saldo 
garbien likidaziora mugatzeko 
erabiltzen dena.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF clearing akordioa  

ordainketa-akordioa  
BT1 nazioarteko ordainketa 

BT2 nazioarteko finantzak  
RT akordio monetarioa  

konpentsazio-eragiketa  

USE konpentsazio-merkataritza 
(2016)

konpentsazio-finantzaketa  
SN Esportazioen aldi baterako 

defizitaren finantzaketa.  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 esportazioen finantzaketa 

BT2 esportazio-politika
RT ordainketa-balantza  

konpentsazio-karga  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF konpentsaziozko ordainarazpena 
BT1 aduana-zergen politika bateratua 
RT inportazioa
RT nekazaritzako politika bateratua 

konpentsazio-kopurua, 
atxikipeneko·—

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

konpentsazio-kopurua, 
inportazioko·—

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

konpentsazio-merkataritza  
SN Nazioarteko merkataritza-mota, 

dibisen transferentzia ezabatu 
edo murrizten duena, trukaketa, 
atzera-salmentako kontratuak, 
eragiketa triangeluarrak eta 
konpentsazio-eragiketak direla 
bide.

MT 2016 truke ekonomikoak
UF truke konpentsatua  

konpentsazio-eragiketa  
eragiketa triangeluarra  

BT1 merkataritzako trukea  

konpentsazioa  

USE kalte-ordaina (1211)  

konpentsazioa, akordio baten finantza-
·—

USE akordio baten kontraordaina 
(0806)

konpentsaziozko kopurua  

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

konpentsaziozko ordainarazpena  

USE konpentsazio-karga (2011)  

konponketa  

USE mantentzea (6406)  

konponketa, egindako kaltearen·—

USE kalte-ordaina (1211)  

konponketa, ibilgailuen·—

USE mekanika orokorra (6821)  

konponketa, liskarren·—

USE gatazken konponketa (0816)  

konponketa, mantentzea eta·—

USE mantentzea (6406)  

Konpontzeko Nazioarteko Zentroa, 
Inbertsioei buruzko 
Desadostasunak·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

konposatu kimikoa  
MT 6811 kimika
NT1 alkohol kimikoa  
NT1 anhidridoa  
NT1 azidoa  
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NT2 azido ez-organikoa  
NT1 gatz kimikoa
NT1 konposatu minerala  
NT1 oxidoa
NT1 produktu kimiko ez-organikoa  
NT1 produktu kimiko organikoa  

NT2 azido organikoa  
RT produktu kimikoa  

konposatu minerala  
MT 6811 kimika
BT1 konposatu kimikoa  
RT kimika
RT mineralogia

konposatu organikoa  

USE produktu kimiko organikoa 
(6811)

konposatua, janari·—

USE janari industriala (5631)

konposatua, zuntzezko material·—

USE material konposatua (6411)  

konposta  

USE ongarri organikoa (5626)  

konpota  

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

konpromiso-klausula  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 kontratu-klausula 

BT2 kontratua 
BT3 zuzenbide zibila  

konpromiso-kreditua  

USE gastu-konpromisoa (2441)  

konpromisoa  

USE kontratua (1211)

konpromisorako baimena  

USE gastu-konpromisoa (2441)  

konputagailu elektronikoa  

USE ordenagailua (3236)  

konputagailu pertsonala  

USE mikroordenagailua (3236)

konstituzio-auzitegia  

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

konstituzio-bermeen auzitegia  

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

konstituzio-erreforma  

USE konstituzioaren berrikuspena 
(1206)

konstituzio-eskubideak  

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

konstituzio-kontseilua  

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

konstituzio-legea  

USE konstituzioa (1206)  

konstituzio-zuzenbidea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF zuzenbide politikoa  
BT1 zientzia juridikoa  
RT betoa
RT erreferenduma  
RT konstituzioa  

konstituzioa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF konstituzio-legea  

lege eratzailea  
BT1 zuzenbidearen iturriak  
NT1 konstituzioaren berrikuspena  
NT1 konstituzionaltasunaren kontrola 
RT konstituzio-zuzenbidea  

konstituzioaren berrikuspena  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF konstituzio-erreforma  
BT1 konstituzioa 

BT2 zuzenbidearen iturriak  

konstituzionala, monarkia·—

USE parlamentuzko monarkia 
(0406)

konstituzionaltasuna, legeen·—

USE konstituzionaltasunaren 
kontrola (1206)  

konstituzionaltasunaren kontrola  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF legeen konstituzionaltasuna
BT1 konstituzioa 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
RT jurisdikzio konstituzionala  
RT legezkotasuna

kontabilitate orokorra  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontabilitatea
NT1 aktibo zirkulatzailea  
NT1 amortizazioa  
NT1 balantzea  
NT1 balio erantsia  
NT1 industria-kapitala  
NT1 kapitalaren balio-galera  
NT1 merkataritza-etekina  

kontabilitate publikoa  
SN Estatuaren eta gainerako 

erkidego publikoen eragiketen 
finantza-burutzapenerako eta 
egiaztapenerako prozeduren 
multzoa. Ez nahasi nazio-
kontabilitatearekin.  

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

BT1 herri-ogasuna
RT kontabilitatea

kontabilitate-erregularizazioa  

USE kontuen itxiera (4026)  

kontabilitate-informazioaren sarea, 
nekazaritzako·—

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  

kontabilitate-kudeaketa  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontabilitateko eragiketa  
NT1 fakturazioa
NT1 kontabilitateko egozketa  
NT1 kontuen egiaztapena  
NT1 kontuen itxiera  
NT1 kontuen publizitatea  
NT1 kostuen analisia  

NT2 kostua/eraginkortasuna 
analisia  

NT3 errentagarritasuna  
NT3 produktibitatea

NT2 kostua/mozkina analisia  
NT1 kostuen kalkulua

NT2 alokairuen kostua  
NT2 banaketa-kostua
NT2 biltegiratze-kostua  
NT2 ekipamendu-kostua  
NT2 ekoizpen-kostua  
NT2 gastu orokorrak  
NT2 inbertsio-kostua  
NT2 kapital-kostua
NT2 ustiapen-kostua  
NT2 zuzeneko kostua  

NT1 ordainketa
NT2 aldez aurreko ordainketa  
NT2 ordaintzeko epea  

RT finantza-kudeaketa  
RT ratioa  
RT sozietate fiduziarioa  

kontabilitate-plan normalizatua  

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

kontabilitate-plana  

USE kontabilitate-sistema (1626)

kontabilitate-sarea, nekazaritzako·—

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  
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kontabilitate-sistema  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF kontabilitate-plana  
NT1 kontabilitate-sistema

normalizatua
NT2 Europako Kontabilitate 

Sistema  

kontabilitate-sistema normalizatua  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF kontabilitatearen normalizazioa 

kontabilitate-plan normalizatua  
nazio-kontabilitateko Nazio 
Batuen sistema  
nazio-kontabilitateko sistema 
normalizatua

BT1 kontabilitate-sistema
NT1 Europako Kontabilitate Sistema 

kontabilitatea  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
NT1 kontabilitate orokorra  

NT2 aktibo zirkulatzailea  
NT2 amortizazioa  
NT2 balantzea  
NT2 balio erantsia  
NT2 industria-kapitala  
NT2 kapitalaren balio-galera  
NT2 merkataritza-etekina  

NT1 kontabilitateko erreserba  
NT1 kontua

NT2 kontu bateratua  
NT2 ustiapen-kontua  

NT1 kontularia
NT1 salmenta-kopurua  
NT1 ustiapenaren emaitza  

NT2 cash-flow-a
NT2 defizita  
NT2 diru-sarrera
NT2 finantza-galera  
NT2 gastua
NT2 mozkina  

RT input-output analisia  
RT kontabilitate publikoa  
RT nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  
RT sozietate fiduziarioa  

kontabilitatearen normalizazioa  

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

kontabilitateko balantzea  

USE balantzea (4026)  

kontabilitateko egozketa  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontabilitate-kudeaketa  

kontabilitateko emaitza  

USE ustiapenaren emaitza (4026)  

kontabilitateko eragiketa  

USE kontabilitate-kudeaketa (4026) 

kontabilitateko erreserba  
SN Enpresak ezusteko zama edo 

galerei aurre egiteko gorderik 
duen kopurua.

MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontabilitateko hornikuntza  

erreserba berezia  
BT1 kontabilitatea
RT EE aurrekontu-erreserba  

kontabilitateko hornikuntza  

USE kontabilitateko erreserba 
(4026)

kontabilitateko informazio-sarea  
SN Sare honetako datuak 

nekazaritzako ustiategien 
kontabilitatetik ateratzen dira, 
Erkidegoan dauden ustiategi-
mota guztien datuak jasotzen 
baitira kontabilitate horretan.  

MT 5616 nekazaritzako ustiapen-
sistema

UF nekazaritzako kontabilitate-sarea 
nekazaritzako kontabilitate-
informazioaren sarea  
RICA

BT1 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  

NT1 nekazaritzako ustiategiaren fitxa 
RT nekazaritzako kontabilitate 

ekonomikoa

kontabilitateko Nazio Batuen sistema, 
nazio-·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

kontabilitateko sistema normalizatua, 
nazio-·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

kontagailu elektrikoa  

USE material elektrikoa (6826)  

kontagailua

USE neurgailua (6821)  

kontaketa, boto-·—

USE boto-zenbaketa (0416)  

kontinente antartikoa  

USE Antartika (5211)

kontinente arteko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

kontinente arteko misila  
MT 0821 defentsa
BT1 misila 

BT2 armamentua

kontinente artikoa  

USE Artikoa (5211)  

kontingente kuantitatiboa  

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

kontingente-ezarpena  

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

kontingentea  

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

kontingentea, alde biko·—

USE garraio-kuota (4806)  

kontingentea, eskubide murriztuko·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kontingentea, eskubiderik gabeko·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kontingentearen banaketa, aduana-
zergako·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kontingentearen hasiera, aduana-
zergako·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kontingentearen kudeaketa, aduana-
zergako·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kontrabandoa  

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

kontraespioitza  

USE zerbitzu sekretua (0821)  

kontrako tratu txarrak, adingabeen·—

USE haurren babesa (2826)

kontramaisua  

USE gainbegiralea (4411)  

kontraordaina, akordio baten finantza-
·—

USE akordio baten kontraordaina 
(0806)

kontraordaina, laguntzaren·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

kontratatzeko gaitasuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 gaitasun juridikoa 

BT2 estatutu juridikoa 
BT3 zuzenbide zibila  

kontratazio publikoa  

USE administrazio-kontratazioa 
(2006)
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kontratazioa, aldi baterako·—

USE aldi baterako lana (4406)  

kontratazioa, kanpoko zerbitzuen·—

USE kanpoko azpikontratazioa 
(6406)

kontratu publikoa  

USE administrazio-kontratua 
(0436)

kontratu publikoa, hornidura-·—

USE hornidura-kontratua (2006)  

kontratu publikoa, obra-·—

USE obra-kontratua (2006)  

kontratu publikoa, zerbitzu-·—

USE zerbitzu-kontratua (2006)  

kontratu publikoaren adjudikazioa  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

kontratu, franchising·—

USE merkataritzako frankizia 
(2036)

kontratu, frankizia-·—

USE merkataritzako frankizia 
(2036)

kontratu-hutsalketa  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 kontratua 

BT2 zuzenbide zibila  

kontratu-klausula  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF kontratuko klausula  

kontratuko xedapena  
BT1 kontratua 

BT2 zuzenbide zibila  
NT1 abusuzko klausula
NT1 konpromiso-klausula

kontratu-zuzenbidea  

USE kontratua (1211)

kontratua  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF konpromisoa

kontratuaren amaiera  
kontratu-zuzenbidea  
kontratua sinatzea  

BT1 zuzenbide zibila  
NT1 bermea  

NT2 kaudimena
NT1 hipoteka  
NT1 kontratu-hutsalketa  
NT1 kontratu-klausula  

NT2 abusuzko klausula
NT2 konpromiso-klausula

NT1 mandatua

RT administrazio-kontratua  
RT aseguru-poliza
RT garraio-kontratua  
RT lan-kontratua  
RT merkataritzako kontratua  

kontratua sinatzea  

USE kontratua (1211)

kontratua, aseguru-·—

USE aseguru-poliza (2431)  

kontratua, bitarteko·—

USE aldi baterako lana (4406)  

kontratua, errentamendu-·—

USE aloger-kontratua (2846)  

kontratua, esklusibitate-·—

USE banaketa esklusiboa (4031)

kontratua, Estatuaren·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

kontratua, ezkontza-·—

USE ezkontza-zuzenbidea (2806)  

kontratua, leasing·—

USE finantza-errentamendua 
(2031)

kontratua, lizentzia-·—

USE patente-lizentzia (6416)  

kontratua, nekazaritzako 
errentamendu-·—

USE landa-errentamenduko 
kontratua (5616)

kontratua, obrak egiteko·—

USE obra-kontratua (2006)  

kontratua, prestakuntzarako·—

USE lanpostuko prestakuntza 
(4406)

kontratua, urrutitik negoziatutako·—

USE urrutiko salmenta (2031)

kontratuaren adjudikazioa  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

kontratuaren amaiera  

USE kontratua (1211)

kontratuaren egilespena  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

kontratuaren iraunaldia, 
errentamendu-·—

USE aloger-kontratuaren 
iraunaldia (2846)  

kontratuaren xedea  

USE administrazio-kontratua 
(0436)

Kontratuei buruzko Legea, 
Estatuaren·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

Kontratuei buruzko Legea, Herri 
Administrazioen·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

kontratuko klausula  

USE kontratu-klausula (1211)

kontratuko langileak, lan-·—

USE langile kontratatuak (0436)  

kontratuko xedapena  

USE kontratu-klausula (1211)

kontratuzko erantzukizuna  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 erantzukizuna 

BT2 zuzenbide zibila  

kontratuzko nekazaritza  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-araubidea  

kontrazepzioa  
MT 2806 familia
UF antisorkuntza

antisorgailua  
antikontzeptiboa  
metodo antikontzeptiboa

BT1 jaiotza-kontrola 
BT2 familia-plangintza  

RT mugimendu feminista

kontribuzioa  

USE zerga (2446)  

kontribuzioa, higiezin-·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

kontribuzioa, hiri-lurren·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

kontribuzioa, hiri-lurren gaineko·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

kontribuzioa, landa-·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

kontribuzioa, landa-lurren eta 
abereen·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

kontribuzioa, landa-lurren eta abereen 
gaineko·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  
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kontrol automatikoa  

USE automatizazioa (6411)  

kontrol demokratikoa  

USE parlamentu-kontrola (0421)  

kontrol estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

kontrol fitosanitarioa  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 legeria fitosanitarioa 

BT2 nekazaritza-politika  
RT osasun-kontrola

kontrol nuklearra  

USE segurtasun nuklearra (6621)  

kontrol teknikoa  

USE ikuskapen teknikoa (4806)  

kontrol-erakundea  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 kontrolatzeko ahalmena 

BT2 botere politikoa  

kontrol-orria, banakako·—

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

kontrol-sozietatea  

USE holding-a (4006)

kontrola , jurisdikzio-·—

USE jurisdikzio-kontrola [V4.2] 
(1221)

kontrola, aduana-·—

USE aduanako kontrola (2011)  

kontrola, aireko zirkulazioaren·—

USE aireko kontrola (4806)  

kontrola, albaitaritzako·—

USE albaitaritzako ikuskapena 
(5606)

kontrola, bankuen·—

USE banku-ikuskapena (2416)

kontrola, dopatzearen aurkako·—

USE dopatzea (2826)  

kontrola, elikagaien·—

USE janarien ikuskapena (2841)

kontrola, enpresaren·—

USE partaidetza (4006)  

kontrola, errepideko·—

USE polizia-kontrola (0431)  

kontrola, estatu-laguntzen·—

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

kontrola, Estatuaren laguntzen·—

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

kontrola, ez ugaritzearen·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

kontrola, ezagueren·—

USE ezagueren ebaluazioa (3216)  

kontrola, ibilgailuaren 
dokumentazioaren·—

USE polizia-kontrola (0431)  

kontrola, ingurumen-jarraipeneko·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

kontrola, janarien·—

USE janarien ikuskapena (2841)

kontrola, kalitate-·—

USE azterketa kualitatiboa (6416)  

kontrola, kontuen·—

USE aurrekontuen kontrola (2441) 

kontrola, nortasun-·—

USE polizia-kontrola (0431)  

kontrola, pertsonen·—

USE polizia-kontrola (0431)  

kontrola, sendagaien·—

USE botika-zaintza (2841)  

kontrolak gutxitzea  

USE formalitateen sinplifikazioa 
(2011)

kontrolatua, jatorri-deitura·—

USE jatorri-deitura (2031)  

kontrolatuko ardoa, jatorri-deitura·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

kontrolatzeko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
UF kontrolerako agintea  
BT1 botere politikoa  
NT1 kontrol-erakundea  
RT administrazio-kontrola  
RT EE Batzordea  
RT Europako Parlamentua  
RT Europar Batasuneko Kontseilua 
RT ikerketa-batzordea  
RT parlamentu-kontrola  
RT Parlamentuaren eskumenak  

kontrolerako agintea  

USE kontrolatzeko ahalmena 
(0406)

Kontrolerako Europako Zentroa , 
Gaixotasunen Prebentzio eta ·—

USE Gaixotasunen Prebentzio eta 
Kontrolerako Europako 
Zentroa [V4.2] (1006)  

Kontrolerako Nazio Batuen Programa 
, Drogen Nazioarteko ·—

USE Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen 
Programa [V4.2] (7606)  

kontseilari militarra  

USE kanpora bidalitako indarrak 
(0821)

Kontseilu Europarra  
SN Europar Batasuneko estatuburu 

edo gobernuburuek osatzen dute. 
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Estatuburuen eta Gobernuburuen 
Konferentzia  

BT1 Erkidegoaren erakundea  
RT Europako Politika Lankidetza  
RT gailurreko bilera  

Kontseilu Europarraren ebazpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren ebazpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  

Kontseilu Nagusia, Botere 
Judizialaren·—

USE epai-boterea (0406)  

Kontseilu Nagusia, EBZko·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

kontseilu sindikala  

USE lanbide-elkartea (4426)

Kontseilua, Administrazio 
Fiduziarioko·—

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

Kontseilua, AKOB-EE·—

USE AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua (1016)  

Kontseilua, AKOB-EEE·—

USE AKOB-EE Ministroen 
Kontseilua (1016)  

Kontseilua, ANZUSen·—

USE ANZUS (7621)  

Kontseilua, Arabiarren Ekonomia 
Batasunerako·—

USE Arabiar Merkatu Bateratua 
(7616)

Kontseilua, EBko·—

USE Europar Batasuneko 
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Kontseilua (1006)  

Kontseilua, EBZko Gobernu·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

Kontseilua, Eskandinaviako·—

USE Iparraldeko Kontseilua (7611) 

kontseilua, eskola-·—

USE irakaskuntzaren 
administrazioa (3216)  

kontseilua, eskualdeko·—

USE toki-administrazioa (0436)  

Kontseilua, Europako Erkidegoen·—

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

Kontseilua, Europako Ministroen·—

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

Kontseilua, Europako Udalen·—

USE Europako Udalerrien 
Kontseilua (7626)  

Kontseilua, Europako Udalerri eta 
Eskualdeen·—

USE Europako Udalerrien 
Kontseilua (7626)  

Kontseilua, Europar Batasuneko 
Ekonomia eta Finantza·—

USE ECOFIN (1006)

kontseilua, konstituzio-·—

USE jurisdikzio konstituzionala 
(1226)

Kontseilua, Lankidetza·—

USE EE Elkartze Kontseilua (1016)  

Kontseilua, Nazio Batuen Babes·—

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

Kontseilua, Nazio Batuen 
Segurtasun·—

USE NBE Segurtasun Kontseilua 
(7606)

Kontseilua, NBE Ekonomia eta 
Gizarte·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

kontseilua, zaintza-·—

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

kontseilua, zuzendaritza-·—

USE enpresaren zuzendaritza 
(4006)

Kontseiluaren Berrezarpen Funtsa, 
Europako·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Kontseiluaren ebazpena  

USE Erkidegoaren ebazpena (1011) 

Kontseiluaren erabakia  

USE EE erabakia (1011)  

Kontseiluaren erregelamendua  

USE EE erregelamendua (1011)  

Kontseiluaren gomendioa  

USE EEE gomendioa (1011)

Kontseiluaren irizpena  

USE EE irizpena (1011)  

Kontseiluaren konbentzioa, 
Europako·—

USE Europako konbentzioa (0806) 

Kontseiluaren Kultur Funtsa, 
Europako·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

Kontseiluaren zuzentaraua  

USE EE zuzentaraua (1011)  

Kontseiluaren zuzentaraua, Europako 
Parlamentuaren eta·—

USE EE zuzentaraua (1011)  

Kontseiluko burua, Ministroen·—

USE gobernuburua (0436)  

Kontseiluko herrialdeak, Golkoko 
Lankidetza·—

USE CCGko herrialdeak (7236) 

kontserba  

USE kontserbako produktua (6026) 

kontserbagarria  
MT 6036 janarien teknologia
UF janari-kontserbagarria  
BT1 janarien gehigarria  

kontserbagarria, janari-·—

USE kontserbagarria (6036)

kontserbagintza  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF kontserbaren industria  
BT1 janarien industria  
RT janarien kontserbazioa  
RT kontserbako produktua  

kontserbako produktua  
MT 6026 elikagaiak

UF kontserba
BT1 janari eraldatua  
RT kontserbagintza  

kontserbaren industria  

USE kontserbagintza (6031)  

kontserbatismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi kontserbadorea  

kontserbatzailea, janarien·—

USE janarien kontserbazioa (6036) 

kontserbazioa, energiaren·—

USE energia biltegiratzea (6606)  

kontsignatutako enbalajea  

USE produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua (5206)  

kontsignatutako ontzia  

USE produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua (5206)  

kontsignatutako produktua  

USE produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua (5206)  

kontsula  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

kontsularra, babes·—

USE babes diplomatikoa (0806)

kontsulatua  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 ordezkaritza diplomatikoa 

BT2 harreman diplomatikoak 
BT3 nazioarteko politika  

Kontsulta Batzordea, IAEE·—

USE Ikatzaren eta Altzairuaren 
Europako Erkidegoa (1016)

kontsulta sindikala  

USE langileei kontsultatzea (4426)  

kontsulta, parlamentuz kanpoko·—

USE jendaurreko bilkura (0426)  

kontsulta-lantaldea, nekazaritzako·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

kontsulta-prozedura  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF kontsultarako prozedura  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

RT Europako Parlamentua  

kontsultarako prozedura  

USE kontsulta-prozedura (1011)  
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kontsultategia, Gizarte 
Segurantzako·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

kontsumismoa  

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

kontsumitzailea  
MT 2026 kontsumoa
NT1 kontsumitzaileen arloko politika 
NT1 kontsumitzaileen babesa

NT2 kontsumitzaileen
mugimendua

NT2 kontsumitzaileentzako 
informazioa

NT3 Kontsumitzailearen 
Informaziorako Europako 
Agentzia  

NT2 produktuaren kalitatea  
NT3 produktuaren deitura  
NT3 produktuaren iraupena  

NT2 produktuaren segurtasuna  
NT3 produktu akastuna  

NT1 kontsumitzaileen portaera
NT2 erosteko ohitura  
NT2 jan-ohitura  
NT2 kontsumitzaileen motibazioa 

kontsumitzaileak, Euroleihatila-·—

USE Kontsumitzailearen 
Informaziorako Europako 
Agentzia (2026)  

Kontsumitzailearen Informaziorako 
Europako Agentzia  

MT 2026 kontsumoa
UF Euroleihatila-kontsumitzaileak  
BT1 kontsumitzaileentzako 

informazioa
BT2 kontsumitzaileen babesa 

BT3 kontsumitzailea

kontsumitzaileen aldeko ekintza-plana  

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

kontsumitzaileen arloko politika  
SN Kontsumitzaileen interes 

berariazkoak babestea helburu 
duen politika. Kontsumitzaileei 
funtsezko eskubide batzuk 
onartzen zaizkie eta neurriak 
hartzen dira desberdintasunak 
gutxitzeko, jokaera desleialak 
eragozteko, osasuna eta 
segurtasuna sustatzeko eta, oro 
har, bizi-maila hobetzeko.  

MT 2026 kontsumoa
UF kontsumo-politika  
BT1 kontsumitzailea

kontsumitzaileen babesa  
MT 2026 kontsumoa
UF kontsumismoa

kontsumitzaileen defentsa  

kontsumitzaileen eskubideak
kontsumitzaileen aldeko ekintza-
plana

BT1 kontsumitzailea
NT1 kontsumitzaileen mugimendua
NT1 kontsumitzaileentzako 

informazioa
NT2 Kontsumitzailearen 

Informaziorako Europako 
Agentzia  

NT1 produktuaren kalitatea  
NT2 produktuaren deitura  
NT2 produktuaren iraupena  

NT1 produktuaren segurtasuna  
NT2 produktu akastuna  

RT abusuzko publizitatea
RT etxebizitza-zuzenbidea  
RT fabrikatzailearen erantzukizuna  
RT janarien kutsadura  
RT janarien segurtasuna  
RT lehiaren murrizketa  
RT osasun publikoa  
RT prezioen publizitatea  
RT publizitatea  

Kontsumitzaileen Babeserako 
Institutua, Osasunerako eta·—

USE Ikerketa Zentro 
Bateratua (1006)  

Kontsumitzaileen Batasunen 
Europako Bulegoa  

MT 7611 Europako erakundeak
UF BEUC
BT1 Europako erakundea  

kontsumitzaileen defentsa  

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

kontsumitzaileen elkartea  

USE kontsumitzaileen mugimendua 
(2026)

kontsumitzaileen erakundea  

USE kontsumitzaileen mugimendua 
(2026)

kontsumitzaileen eskubideak  

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

kontsumitzaileen heziketa  

USE kontsumitzaileentzako 
informazioa (2026)  

kontsumitzaileen kooperatiba  

USE kontsumo-kooperatiba (2036) 

kontsumitzaileen motibazioa  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumitzaileen portaera 

BT2 kontsumitzailea
RT kontsumoari buruzko inkesta  

kontsumitzaileen mugimendua  
MT 2026 kontsumoa
UF kontsumitzaileen elkartea  

kontsumitzaileen erakundea  
BT1 kontsumitzaileen babesa 

BT2 kontsumitzailea
RT gizarte-mugimendua  
RT iritzi-mugimenduak

kontsumitzaileen portaera  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumitzailea
NT1 erosteko ohitura  
NT1 jan-ohitura  
NT1 kontsumitzaileen motibazioa
RT aurrezpena  
RT merkatu-azterketa  

kontsumitzaileentzako informazioa 
MT 2026 kontsumoa
UF kontsumitzaileen heziketa
BT1 kontsumitzaileen babesa 

BT2 kontsumitzailea
NT1 Kontsumitzailearen 

Informaziorako Europako 
Agentzia  

RT etiketa soziala  
RT etiketatzea  

kontsumo berezien gaineko zerga  

USE zerga berezia (2446)  

kontsumo handiko produktua  
MT 2026 kontsumoa
UF masa-kontsumorako produktua  
BT1 kontsumo-ondasuna

BT2 ondasun eta zerbitzuak  

kontsumo-eskaria  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT kontsumoari buruzko inkesta  

kontsumo-gastua  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT bizi-kostua  
RT familia-aurrekontua  
RT kontsumoari buruzko inkesta  

kontsumo-gizartea  
SN Ekoizpenaren hazkundeak 

kontsumo-gaien ugaritzea eta, 
ondorioz, erosteko beharrizan 
eta gogo berriak sorrarazten 
ditueneko gizarte-mota.  

MT 2026 kontsumoa
UF oparotasunezko gizartea  

gizarte aberatsa  
BT1 kontsumoa

kontsumo-kooperatiba  
MT 2036 banaketa
UF kontsumitzaileen kooperatiba

ekonomatua
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BT1 merkataritza integratua 
BT2 txikizkako merkataritza 

BT3 merkataritzako banaketa  
RT kooperatiba

kontsumo-ondasun ez-iraunkorra  

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

kontsumo-ondasun iraunkorra  

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

kontsumo-ondasuna  
MT 2026 kontsumoa
UF kontsumo-ondasun iraunkorra  

kontsumo-ondasun ez-
iraunkorra

BT1 ondasun eta zerbitzuak  
NT1 kontsumo handiko produktua

kontsumo-politika  

USE kontsumitzaileen arloko 
politika (2026)  

kontsumo-zerga  

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
NT1 autokontsumoa
NT1 azken kontsumoa  
NT1 barne-kontsumoa
NT1 elikadura-gastua  
NT1 familia-kontsumoa  
NT1 industria-kontsumoa  
NT1 janari-kontsumoa  
NT1 kontsumo-eskaria
NT1 kontsumo-gastua
NT1 kontsumo-gizartea
NT1 munduko kontsumoa
NT1 per capita kontsumoa  
NT1 zarrastelkeria  
RT agregatu ekonomikoa  
RT bizi-maila  
RT erosteko ahalmena  
RT kontsumoaren gaineko zerga  
RT kontsumorako kreditua  

kontsumoa, biztanleko·—

USE per capita kontsumoa (2026)  

kontsumoa, droga-·—

USE toxikomania (2826)

kontsumoa, etxeetako·—

USE familia-kontsumoa (2026)

kontsumoaren gaineko karga  

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

kontsumoaren gaineko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF kontsumoaren gaineko karga  

kontsumo-zerga

gastuaren gaineko zerga  
NT1 BEZ

NT2 BEZaren tasa  
NT1 esportazioen gaineko karga  
NT1 inportazioen gaineko karga  
NT1 motor-erregaien gaineko zerga  
NT1 tinbre-zerga  
NT1 zerga berezia  
NT1 zirkulazio-zerga  
RT kontsumoa
RT zeharkako zerga  

kontsumoaren gaineko zerga 
berariazkoa  

USE zerga berezia (2446)  

kontsumoaren gaineko zerga, energia-
·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

kontsumoari buruzko inkesta  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkatu-azterketa 

BT2 merkaturatzea  
RT erosteko ohitura  
RT inkesta ekonomikoa
RT kontsumitzaileen motibazioa
RT kontsumo-eskaria
RT kontsumo-gastua

kontsumoko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  

kontsumorako ekoizpena, 
norberaren·—

USE norberaren kontsumorako 
laborantza (5631)  

kontsumorako esnea  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF edateko esnea  
BT1 esnea 

BT2 esnekia
RT edaria  

kontsumorako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT kontsumoa
RT kredituzko salmenta  

kontsumorako laguntza  

USE merkaturatzeko laguntza 
(1606)

kontsumorako produktua, masa-·—

USE kontsumo handiko produktua 
(2026)

Kontu Auzitegia, Europako·—

USE EE Kontuen Auzitegia (1006)  

kontu bateratua  
SN Hainbat agentek elkarren arteko 

eragiketak deuseztatuz egiten 
duten jarduera adierazten du.  

MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontua

BT2 kontabilitatea

Kontu Ekonomiko Integratuen 
Europako Sistema  

USE Europako Kontabilitate 
Sistema (1626)  

kontu korronteen balantza  

USE ordainketa-balantza (2406)  

kontu korronteko aurrerakina  

USE epe laburrerako kreditua 
(2416)

kontu-azterlaria, zinpeko·—

USE kontularia (4026)

kontu-ematea  

USE kontuen itxiera (4026)  

kontu-hartzailea  

USE kontularia (4026)

kontu-ikuskaritza  
SN Enpresaren jardueraren baten 

edo egoera orokorraren 
aldizkako ebaluazio sistematiko, 
dokumentatu eta objektiboa 
egiteko kudeaketa-tresna.

MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF auditoria  
BT1 kudeaketa

kontu-ikuskatzailea  

USE kontularia (4026)

kontu-unitate berdea  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

kontu-unitatea  

USE Europako dirua (2406)

kontu-unitatea, Europako·—

USE Europako dirua (2406)

kontu-unitatea, nekazaritzako·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

kontu-unitatearen balioa, 
nekazaritzako·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

kontua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF ekoizpen-kontua  

finantza-kontua  
BT1 kontabilitatea
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NT1 kontu bateratua  
NT1 ustiapen-kontua  

kontua, ekoizpen-·—

USE kontua (4026)

kontua, finantza-·—

USE kontua (4026)

kontua, partaidetza-·—

USE partaidetzako sozietatea 
(4016)

kontua, zordunen·—

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

kontuak, eskualde-·—

USE eskualdeko kontabilitatea 
(1626)

kontuak, kobratzeko·—

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

kontuak, nazio-·—

USE nazio-kontabilitatea (1626)  

kontuaren saldoa, ustiapen-·—

USE ustiapenaren emaitza (4026)  

kontuen argitalpena  

USE kontuen publizitatea (4026)  

kontuen auzitegia  

USE aurrekontuen kontrola (2441) 

Kontuen Auzitegiaren irizpena  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren irizpena 

BT2 Erkidegoaren egintza  

kontuen azterketa  

USE kontuen egiaztapena (4026)  

kontuen azterlaria  

USE kontularia (4026)

kontuen balantza, kapital-·—

USE ordainketa-balantza (2406)  

kontuen egiaztapena  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontuen azterketa  

kontuen ikuskapena  
BT1 kontabilitate-kudeaketa  
RT balantzeen analisia  

kontuen ikuskapena  

USE kontuen egiaztapena (4026)  

kontuen itxiera  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontabilitate-erregularizazioa  

kontu-ematea
BT1 kontabilitate-kudeaketa  

kontuen kontrola  

USE aurrekontuen kontrola (2441) 

kontuen publizitatea  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontuen argitalpena  
BT1 kontabilitate-kudeaketa  

kontularia  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontu-ikuskatzailea

kontuen azterlaria  
zinpeko kontu-azterlaria  
kontu-hartzailea
liburu-eramailea  

BT1 kontabilitatea

konturako atxikipena  

USE atxikipena (4421)

konturako gastua, egitura-funtsen·—

USE egitura-gastua (1021)  

konturako langilea, bere·—

USE lanbide lokabea (4411)

konturako ordainketa  

USE aldez aurreko ordainketa 
(4026)

kontzentratua, fruta-zuku·—

USE fruta-zukua (6021)

kontzentratua, janari·—

USE produktu kontzentratua 
(6026)

kontzentratua, tomate-·—

USE barazkiz egindako produktua 
(6026)

kontzentrazio ekonomikoa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF baterakuntza  

sozietateen baterakuntza  
NT1 enpresa-multzoa  
NT1 enpresa-taldea  
NT1 enpresen bat-egitea  

NT2 nazioarteko bat-egitea  
NT1 enpresen zatiketa  
NT1 erosteko eskaintza publikoa  
NT1 partaidetza

NT2 holding-a
NT2 mendeko sozietate erkidea  

RT enpresa erkidea  
RT enpresa multinazionala
RT ententea  
RT industriagunea  
RT informazioaren monopolioa  
RT kontzentrazioen kontrola  
RT lehia-politika
RT trusta

kontzentrazioa, hiri-·—

USE urbanizazioa (2846)  

kontzentrazioen kontrola  
MT 4031 lehia
BT1 lehia-zuzenbidea  
RT aldi baterako enpresa-elkartea  
RT kontzentrazio ekonomikoa  

kontzentraziorako baimena  

USE ententerako baimena (4031)

kontzertua  

USE ikuskizunak (2831)  

kontzesioa, aduana-zergetako·—

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

kontzientzia-eragozlea  

USE kontzientzia-eragozpena 
(0821)

kontzientzia-eragozpena  
MT 0821 defentsa
UF kontzientzia-eragozlea
BT1 soldadutza

BT2 armada
RT indarkeriarik eza  
RT iritzi-askatasuna  

kontzientzia-klausula  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lanbide-deontologia 

BT2 lanbideen antolaketa  

kontzilioa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 eliza 

BT2 erlijioa  

koofiziala, hizkuntza·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

kooperatiba  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF elkarte kooperatiboa  

ekoizpen-kooperatiba  
enpresa kooperatiboa  
sozietate kooperatiboa  

BT1 sozietatea  
NT1 europar kooperatiba  
RT gizarte-ekonomia  
RT kontsumo-kooperatiba  
RT kreditu-kooperatiba  
RT nekazaritzako kooperatiba  

kooperatiba, abeltzainen·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

kooperatiba, ekoizpen-·—

USE kooperatiba (4016)  
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kooperatiba, eraikuntzarako kreditu-
·—

USE kreditu-kooperatiba (2416)

kooperatiba, esne-·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

kooperatiba, kontsumitzaileen·—

USE kontsumo-kooperatiba (2036) 

kooperatiba, mahastizainen·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

kooperatiba, nekazarien·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

kooperatiba, nekazaritzako banaketa-
·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

kooperatiba, nekazaritzako ekoizpen-
·—

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

kooperatiboa, elkarte·—

USE kooperatiba (4016)  

kooperatiboa, enpresa·—

USE kooperatiba (4016)  

kooperatiboa, europar sozietate·—

USE europar kooperatiba (4016)

kooperatiboa, sozietate·—

USE kooperatiba (4016)  

koordinatua, enplegu-estrategia·—

USE Europako Enplegu Estrategia 
(4406)

koordinatzeko agentzia, Europako 
ikerketa·—

USE Eureka (6416)  

koordinazio-metodo irekia [V4.2]  
SN Orientazio eta helburu orokorrak 

ezarri eta definitzeko, 
adierazleak ezartzeko eta 
jardunbiderik onenak zehazteko 
metodoa, EBk eskumenik ez 
duen, eskumena konpartitzen 
duen edo laguntza-neurriak har 
ditzakeen eremuetan erabiltzen 
dena.

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoko ordena juridikoa  
RT autorregulazioa  
RT Europako gizarte-politika  

koordinazioa, funtsen·—

USE finantzaketen koordinazioa 
(1021)

Kopenhage  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Kopenhage (barrutia)  
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Kopenhage (barrutia)  

USE Kopenhage (7211)

Kopenhage (udalerria)  

USE Storkoebenhavn (7211)  

kopia, software-aren legez aurkako·—

USE pirateria informatikoa (3236) 

kopiagintza  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
UF erreprografia
BT1 informazioa
RT argazki-industria  
RT egile-eskubideak  
RT telefaxa

koprodukzioa, telebistarako·—

USE ikus-entzunezko koprodukzioa 
(3226)

kopuru baimendua, guztizko 
harrapaketa-·—

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

kopurua, atxikipeneko konpentsazio-
·—

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

kopurua, ekoizpen-·—

USE ekoizpena (6406)

kopurua, harrapatutako arrain-·—

USE arrain-harrapaketa (5641)  

kopurua, ikasle-·—

USE ikasleria (3216)  

kopurua, inportazioko konpentsazio-
·—

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

kopurua, konpentsaziozko·—

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

kopurua, lehorreratutako arrain-·—

USE lehorreratutako arrantzua 
(5641)

kopurua, urteko harrapaketa-·—

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

kopuruaren gaineko zerga, negozio-
·—

USE BEZ (2446)  

kopuruaren mugaketa  

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

kopuruaren murrizketa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF kontingente-ezarpena  

kontingentea
kontingente kuantitatiboa  
kopuruaren mugaketa  
mugaketa kuantitatiboa  
muga kuantitatiboa  

BT1 aduana-zergaz besteko oztopoa 
BT2 trukeen murrizketa  

RT merkatuaren antolaketa  

korala  

USE animalia-jatorriko gaia (6011) 

Korea (E)  

USE Hego Korea (7226)  

Korea (HED)  

USE Ipar Korea (7226)  

Koreako Errepublika  

USE Hego Korea (7226)  

Koreako Herri Errepublika 
Demokratikoa  

USE Ipar Korea (7226)  

Korfu  

USE Joniako uharteak (7211)

Koroška [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

korporatibismoa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lanbideen antolaketa  

Korporazioa, Nazioarteko Finantza·—

USE Munduko Bankua (7606)  

korporazioa, toki-·—

USE toki-administrazioa (0436)  

korregulazioa  

USE autorregulazioa (1206)  

korritu aldakorreko jesapena  

USE jesapena (2416)
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korritu finkoko jesapena  

USE jesapena (2416)

korritu-hobaria  
SN Estatuak korrituen zati bat 

ordaintzea, mailegu-hartzaileari
laguntzeko.

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

UF korritu-tasa txikiko mailegua  
mailegu hobariduna  
lehentasunezko kreditu-tasa  

BT1 kredituaren kostua 
BT2 kreditu-politika  

RT inbertsioen sustapena  
RT nekazaritzako ustiategiaren 

modernizazioa

korritu-tasa  

USE korritua (2416)  

korritu-tasa txikiko mailegua  

USE korritu-hobaria (2416)

korritua
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF korritu-tasa
BT1 kredituaren kostua 

BT2 kreditu-politika  
RT aurrezpena  
RT jesapena  
RT mailegua

korriturik gabeko kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT kreditu bidezko erosketa  
RT kredituzko salmenta  

korronte politikoa  

USE joera politikoa (0411)  

korronteen balantza, kontu·—

USE ordainketa-balantza (2406)  

korronteko aurrerakina, kontu·—

USE epe laburrerako kreditua 
(2416)

korrosioa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 ingurumenaren degradazioa  

Korsika  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Košiceko eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

kosmetikoa  

USE produktu kosmetikoa (6811)  

kosmetikoen industria  
MT 6811 kimika
BT1 parakimika
NT1 produktu kosmetikoa
RT luxu-gaien industria  

kosmikoa, erradiazio·—

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

kosmologia  
SN Astronomiaren adarra, 

unibertsoaren lege orokorrak, 
jatorria eta bilakaera aztertzen 
dituena.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 astronomia
BT2 espazioaren zientzia  

Kosovo  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Serbia eta Montenegro 

BT2 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

Kosrae  

USE Mikronesiako Estatu 
Federatuak (7226)  

kosta  

USE itsasertza (5211)  

kostako eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF kostaldea  
BT1 eskualde ekonomikoa  
RT itsasertza  
RT jurisdikziopeko urak  
RT kostako hondoa  

kostako hondoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsas hondoa 

BT2 itsas ingurunea 
BT3 ur-ingurunea

BT4 inguru fisikoa  
RT itsasbazterreko arrantza  
RT kostako eskualdea  

kostaldea  

USE kostako eskualdea (1616)  

kostaldeen babesa  

USE itsasertzaren babesa (5206)  

kostaldeko lehentasun-eskubidea  

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

kostaldeko lehentasuna  

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

kostaldeko urak  

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

Kostei buruzko Legea  

USE itsasertzaren babesa (5206)  

kostu-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
RT ekoizpen-kostua  
RT kostuen kalkulua

kostua, asegurua eta pleita  

USE CIF prezioa (4806)  

kostua, energiaren·—

USE energiaren prezioa (6606)  

kostua, funtzionamendu-·—

USE ustiapen-kostua (4026)  

kostua, garraio-·—

USE garraioaren prezioa (4806)  

kostua, laneskuaren·—

USE alokairuen kostua (4026)

kostua/eraginkortasuna analisia  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kostuen araberako 

eraginkortasuna  
BT1 kostuen analisia 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
NT1 errentagarritasuna  
NT1 produktibitatea
RT aurrekontu-aukera  
RT kudeatzeko teknika  

kostua/mozkina analisia  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kostua/mozkina koefizientea  

kostua/mozkina erlazioa  
BT1 kostuen analisia 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  
RT aurrekontu-aukera  

kostua/mozkina erlazioa  

USE kostua/mozkina analisia (4026) 

kostua/mozkina koefizientea  

USE kostua/mozkina analisia (4026) 

kostuaren indizea, bizi-·—

USE bizi-kostua (1611)  

kostuen analisia  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontabilitate-kudeaketa  
NT1 kostua/eraginkortasuna analisia  

NT2 errentagarritasuna  
NT2 produktibitatea

NT1 kostua/mozkina analisia  
RT analisi ekonomikoa
RT balantzeen analisia  
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RT finantza-analisia  

kostuen araberako eraginkortasuna  

USE kostua/eraginkortasuna 
analisia (4026)  

kostuen kalkulua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kostuen zenbatespena  
BT1 kontabilitate-kudeaketa  
NT1 alokairuen kostua  
NT1 banaketa-kostua
NT1 biltegiratze-kostua  
NT1 ekipamendu-kostua  
NT1 ekoizpen-kostua  
NT1 gastu orokorrak  
NT1 inbertsio-kostua  
NT1 kapital-kostua
NT1 ustiapen-kostua  
NT1 zuzeneko kostua  
RT kostu-prezioa  

kostuen zenbatespena  

USE kostuen kalkulua (4026)

kotizatzea, burtsan·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

kotizazioa  

USE kanbio-tasa (2411)  

kotizazioa, alokairuen·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

kotizazioa, balore baten burtsako·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

kotizazioa, enpresaren·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

kotizazioa, gizarte-segurantzako·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

kotizazioa, isoglukosaren·—

USE azukrearen kotizazioa (1021)  

kotizazioa, munduko·—

USE munduko merkatuko prezioa 
(2451)

kotizazioa, titulu baten burtsako·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

kotizazioen egonkortzea  

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

kotoi-hazia  

USE kotoia (6006)

kotoia  
MT 6006 landare-produktuak
UF kotoi-hazia
BT1 ehungintzarako landarea  
RT ehunki naturala  

kozinatua, janari·—

USE janari prestatua (6026)  

Králové , Hradec ·—

USE Hradec Králové [V4.2] (7211) 

kraška , Notranjsko-·—

USE Notranjsko-kra?ka [V4.2] 
(7211)

kraška , Obalno-·—

USE Obalno-kra?ka [V4.2] (7211)

kreditu bidezko erosketa  
MT 2031 merkaturatzea
UF epekako erosketa  
BT1 erosketa

BT2 merkataritzako egintza  
RT korriturik gabeko kreditua  
RT merkataritzako kreditua  

kreditu dokumentatua  
SN Merkataritza-eragiketak 

likidatzeko teknika. Bi alderdien 
segurtasuna bermatzeko, bankari 
batek esku hartzen du 
inportatzailearen mandatu-
hartzaile gisa, eta salgaien 
jabetza adierazten duten agiriak 
eskualdatzen dira.  

MT 2416 finantza-erakundeak eta 
kreditua

BT1 kreditua  
RT nazioarteko ordainketa  

kreditu gurutzatua  

USE swap akordioa (2406)  

kreditu kobraezinak  

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

kreditu ofiziala  

USE jesapen publikoa (2436)  

kreditu-akordioa, elkarrekiko·—

USE swap akordioa (2406)  

kreditu-asegurua
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua
RT kreditu-bermea  

kreditu-asegurua, esportaziorako·—

USE esportaziorako asegurua 
(2431)

kreditu-bankua, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako bankua (2416)  

kreditu-bermea  
SN Hartzekodunari zordunaren 

balizko kaudimengabeziarako 
bermea ematen dion neurri 
juridikoa.

MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditu-politika  
RT EE aurrekontu-erreserba  
RT hipoteka  
RT kaudimena
RT kreditu-asegurua  

kreditu-erakunde ofiziala  

USE banku publikoa (2416)  

kreditu-erakundea
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF kreditu-institutua  
BT1 finantza-erakundea  
RT kreditu-politika  

kreditu-institutua  

USE kreditu-erakundea (2416)

kreditu-kooperatiba  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF eraikuntzarako kreditu-

kooperatiba
BT1 banku kooperatiboa 

BT2 bankua
BT3 finantza-erakundea  

RT kooperatiba
RT kreditua  

kreditu-kooperatiba, eraikuntzarako·—

USE kreditu-kooperatiba (2416)

kreditu-luzapena  
MT 2441 aurrekontua
UF aurrekontu-transferentzia  
BT1 aurrekontuaren betearazpena  

kreditu-mekanismoa  

USE kreditua (2416)  

kreditu-politika  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF kredituaren iraupena  

kredituaren zenbatekoa  
deskontu-politika  
kredituaren mugaeguna  
kredituaren bolumena  

NT1 birdeskontua
NT1 deskontu-tasa
NT1 deskontua
NT1 kreditu-bermea  
NT1 kredituaren kontrola  
NT1 kredituaren kostua  

NT2 korritu-hobaria  
NT2 korritua  

RT banku zentrala  
RT industriaren finantzaketa  
RT inflazioa  
RT kaudimena
RT kreditu-erakundea  
RT likideziaren kontrola  
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RT politika ekonomikoa  
RT politika monetarioa  

kreditu-sistema  

USE kreditua (2416)  

kreditu-tasa, lehentasunezko·—

USE korritu-hobaria (2416)

kreditu-titulua  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF merkataritzako gaia  

kanbio-letra
ordaindukoa
zor-agiria  

BT1 banku-dirua
BT2 dirua

BT3 merkatu monetarioa  
RT kanbio-zuzenbidea  
RT kreditua  

kreditu-txartela  

USE diru elektronikoa (2411)

kreditua
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF kreditua ematea  

banku-kreditua
kreditu-mekanismoa  
banku-mailegua  
kreditu-sistema  

NT1 epe ertainerako kreditua  
NT1 epe laburrerako kreditua  
NT1 epe luzerako kreditua  
NT1 higiezin-kreditua  
NT1 inbertsiorako kreditua  
NT1 jesapena  

NT2 itzulketa  
NT2 zorpetzea  

NT1 kontsumorako kreditua  
NT1 korriturik gabeko kreditua  
NT1 kreditu dokumentatua  
NT1 mailegua
NT1 merkataritzako kreditua  
NT1 mikrokreditua
NT1 nekazaritzako kreditua  
RT eurokreditua
RT kreditu-kooperatiba  
RT kreditu-titulua  

kreditua ematea  

USE kreditua (2416)  

kreditua, aparteko·—

USE aparteko aurrekontua (2436)

kreditua, banku-·—

USE kreditua (2416)  

kreditua, elkarrekiko·—

USE swap akordioa (2406)  

kreditua, eraikuntzarako·—

USE higiezin-kreditua (2416)  

kreditua, esku hartzeko·—

USE EE eragiketa-gastua (1021)  

kreditua, funtzionamendu-·—

USE funtzionamendu-gastua (2441) 

kreditua, hipoteka-·—

USE higiezin-kreditua (2416)  

kreditua, IAEE·—

USE IAEE mailegua (1021)

kreditua, ikerketarako·—

USE ikerketa-aurrekontua (6416)

kreditua, konpromiso-·—

USE gastu-konpromisoa (2441)  

kreditua, kutxako·—

USE epe laburrerako kreditua 
(2416)

kreditua, likidazio-·—

USE gastuen likidazioa (2441)  

kreditua, swap·—

USE swap akordioa (2406)  

kreditua, truke-·—

USE swap akordioa (2406)  

kreditua, zerga-·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

kredituaren bolumena  

USE kreditu-politika (2416)

kredituaren iraupena  

USE kreditu-politika (2416)

kredituaren kontrola  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditu-politika  

kredituaren kostua
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditu-politika  
NT1 korritu-hobaria  
NT1 korritua  
RT bizi-kostua  
RT kapital-kostua

kredituaren mugaeguna  

USE kreditu-politika (2416)

kredituaren zenbatekoa  

USE kreditu-politika (2416)

kredituzko salmenta  
MT 2031 merkaturatzea

UF epekako salmenta  
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  
RT kontsumorako kreditua  
RT korriturik gabeko kreditua  
RT merkataritzako kreditua  

krema izoztua  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF izozkia  

fruta-izozkia
BT1 esnekia

krema, esne-·—

USE esne-gaina (6016)  

Kreta
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

krimen antolatua  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF nazioarteko kriminalitatea  
BT1 kriminalitatea 

BT2 gizarte-arazoa  
NT1 mafia  

krimena  

USE arau-haustea (1216)

krimena, gizadiaren aurkako·—

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

krimena, ingurumenaren aurkako·—

USE delitu ekologikoa (1216)  

krimenaren aurkako borroka  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-politika  
RT droga-trafikoa  
RT kriminalitatea  

kriminala, gerrako·—

USE gerrako krimena (1236)  

kriminala, zuzenbide·—

USE zigor-zuzenbidea (1216)  

kriminalitate informatikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF ziberkriminalitatea  

ziberbandalismoa  
delitu informatikoa  

BT1 informatika-zuzenbidea  
NT1 pirateria informatikoa
RT datuen babesa  

kriminalitatea  
SN Egindako krimenen 

proportzionaltasun estatistikoa 
denboraren eta lekuaren arabera. 

MT 2826 gizarte-bizitza
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UF segurtasunik eza  
BT1 gizarte-arazoa  
NT1 krimen antolatua  

NT2 mafia  
RT damutua
RT krimenaren aurkako borroka  
RT kriminologia
RT lapurreta  
RT pertsonen bahiketa  
RT pirateria
RT segurtasun publikoa

kriminalitatea, nazioarteko·—

USE krimen antolatua (2826)  

kriminologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 portaeraren zientziak  
RT delitugintza  
RT indarkeria  
RT kriminalitatea  
RT zigor-zuzenbidea  

kriogenikoa, biltegi·—

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

kriptografia  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF zifratzea

enkriptatzea  
BT1 kodetzea

BT2 datu-tratamendua  

kriptona  

USE gas arraroa (6811)  

krisi ekonomikoa  

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

krisi energetikoa  

USE energia-krisia (6606)  

krisi monetarioa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko finantzak  

krisi politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
NT1 gobernuaren dimisioa  
NT1 ministro-aldaketa  
NT1 Parlamentua desegitea  
NT1 tartekaritza politikoa
RT hauteskunde aurreratuak  

krisia, nazioarteko·—

USE nazioarteko gatazka (0816)  

krisia, nekazaritzaren·—

USE nekazaritzaren egoera (5606)  

krisian dagoen enpresa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren bizitza  
RT enpresentzako laguntza  

krisiaren aurkako plana  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 abaguneko politika 

BT2 politika ekonomikoa  
RT atzeraldi ekonomikoa  

kristal likidozko pantaila  

USE pantaila (3236)  

kristal optikoa  

USE optikaren industria (6821)  

kristala  

USE beira (6811)  

kristalezko edalontzia  

USE beira (6811)  

kristaua
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 erlijio-taldea 

BT2 gizarte- eta kultura-taldea  
RT kristautasuna

kristautasuna  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  
NT1 anglikanismoa  
NT1 katolizismoa
NT1 ortodoxia
NT1 protestantismoa  
RT kristaua

Kroazia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

kroketa, arrain-·—

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

krokodiloa  

USE narrastia (5211)  

kromatografia  

USE kimika analitikoa (3606)  

kromoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Kronoberg [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Smaland eta uharteak 

BT2 Suediako eskualdeak  

kronologia  

USE aipamen historikoa (3221)

kronometrajea  

USE lanaren azterketa (4416)  

kualifikatua, langile·—

USE behargin kualifikatua (4411)

kualifikazio zaharkitua  
SN Aldaketa teknologikoak edo 

beste arrazoi batzuk tarteko, jada 
lan-merkatuaren eskakizunak 
betetzen ez dituzten edo 
baztertuta geratu diren lanbide-
kualifikazioak. Egoera hau 
zuzendu egin daiteke lanbide-
birmoldaketarako edo ezaguerak 
eguneratzeko prestakuntzaren 
bitartez.  

MT 4411 lan-merkatua
UF kualifikazioen zaharkitzea  
BT1 lanbide-kualifikazioa 

BT2 laneskua
RT lanbide-eguneratzea  

kualifikazioa, enplegurako·—

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

kualifikazioak ezagutzea, lanbide-
heziketako·—

USE lanbide-kualifikazioak 
ezagutzea (4406)  

kualifikazioen parekotasuna  

USE lanbide-kualifikazioak 
ezagutzea (4406)  

kualifikazioen zaharkitzea  

USE kualifikazio zaharkitua (4411) 

kuantitatiboa, kontingente·—

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

kuantitatiboa, muga·—

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

kuantitatiboa, mugaketa·—

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

Kuba  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

kudeaketa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF management-a
NT1 enpresa-kudeaketa
NT1 erabakiak hartzea  
NT1 erreserbak  
NT1 gutxieneko stock-a  
NT1 jakintzaren kudeaketa  

NT2 kapital intelektuala [V4.2]  
NT1 jarduteko programa  

NT2 bideragarritasun-azterlana  
NT2 proiektuen burutzapena  
NT2 proiektuen ebaluazioa  

NT1 kontu-ikuskaritza
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NT1 materialen kudeaketa  
RT administrazio-kontseilua  
RT kudeaketako informatika  
RT kudeatzaileen prestakuntza  
RT lanaren azterketa  

kudeaketa ekonomikoa  

USE politika ekonomikoa (1606)

kudeaketa elektronikoa, datuen·—

USE dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa (3221)  

kudeaketa, aduana-zergako 
kontingentearen·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kudeaketa, arrantza-baliabideen·—

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

kudeaketa, arriskuen·—

USE arriskuen prebentzioa (5206)  

kudeaketa, basoaren·—

USE basozaintza (5636)  

kudeaketa, basogintzaren·—

USE basozaintza (5636)  

kudeaketa, ekoizpenaren·—

USE ekoizpen-politika (6406)

kudeaketa, erakunde-·—

USE erakundearen administrazioa 
(1006)

kudeaketa, giza baliabideen·—

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

kudeaketa, hirigintzaren·—

USE hirigintza (2846)  

kudeaketa, hondarren·—

USE hondakinen kudeaketa (5206) 

kudeaketa, ingurumenaren·—

USE ingurumen-politika (5206)

kudeaketa, kobrantzen·—

USE fakturazioa (4026)  

kudeaketa, langileriaren·—

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

kudeaketa, proiektuen·—

USE proiektuen burutzapena 
(4021)

kudeaketa-kontrola  
SN Erakundeko lantaldeek nahiz 

kanpokoek kudeaketa-metodoak 
sistematikoki ebaluatzea.  

MT 4021 administrazio-kudeaketa

BT1 kudeatzeko teknika  
RT administrazio-kontrola  
RT finantza-kontrola  

kudeaketako informatika  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  
RT kudeaketa  

kudeaketan parte hartzea  

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

kudeaketarako informazio-basea  

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

kudeaketarako informazio-sistema  
SN Sistema honetan zenbait datu 

bildu, landu eta ezagutzera 
ematen dira baliabideen 
erabileraren arduradunei 
laguntzeko.

MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF kudeaketarako informazio-basea 

Management Information 
System  
kudeaketarako sistema 
informatikoa

BT1 kudeatzeko teknika  

kudeaketarako sistema informatikoa  

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

kudeaketaren irakaskuntza, enpresa-
·—

USE kudeatzaileen prestakuntza 
(3211)

kudeatzailea, enpresako·—

USE enpresa-zuzendaria (4006)  

kudeatzailea, zuzendari·—

USE enpresa-zuzendaria (4006)  

kudeatzaileen prestakuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF enpresa-kudeaketaren 

irakaskuntza
BT1 lanbide-irakaskuntza  
RT kudeaketa  

kudeatzailetza

USE enpresaren zuzendaritza 
(4006)

kudeatzeko lantaldea, nekazaritza·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

kudeatzeko teknika  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF sareen analisia  

eragiketen ikerketa  
optimizazioa  

programazio dinamikoa  
programazio lineala  
arrazionalizazioa  
simulazio ekonomikoa  

NT1 aurreikuspeneko kudeaketa  
NT1 kalitate-zirkulua  
NT1 kudeaketa-kontrola  
NT1 kudeaketarako informazio-

sistema  
NT1 organigrama
RT kostua/eraginkortasuna analisia  

kudeatzeko teknika, agiriak·—

USE agirien kudeaketa (3221)  

kuestorea  
SN Europako Parlamentuan 

kuestoreak arduratzen dira 
diputatuei zuzenean eragiten 
dieten administrazio- eta 
ekonomia-gaiez, Mahaiak 
ezartzen dituen arauei jarraituz. 

MT 0421 parlamentua
UF Kuestoreen Batzordea  
BT1 Parlamentuaren Mahaia 

BT2 Parlamentuaren osaera  
RT EP kuestorea

kuestorea, Europako Parlamentuko·—

USE EP kuestorea (1006)  

Kuestoreen Batzordea  

USE kuestorea (0421)  

Kuestoreen Konferentzia, Lehendakari 
eta·—

USE EPren Mahaia (1006)  

kuia  

USE fruitu-barazkia (6006)  

kuia horia  

USE fruitu-barazkia (6006)  

kuiatxoa

USE fruitu-barazkia (6006)  

Kujavia-Pomeraniako Voivoderria 
[V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

kultu-askatasuna  

USE erlijio-askatasuna (1236)

kultur agerpena  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF kultur suspertzea  

sustapen soziokulturala  
arte-erakusketa  

BT1 kultur politika  
NT1 Europako kultur agerpena  
RT Erkidegoaren babesa  
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kultur agerpenetan parte hartzea, 
EEk·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

kultur akordioa  

USE kultur lankidetza (0811)

kultur antropologia, gizarte- eta·—

USE etnologia (3611)  

kultur desberdintasuna  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF subkultura
BT1 kultura  
RT gizarte- eta kultura-taldea  
RT gizartera egokitzea  
RT gutxiengo nazionala  
RT langile migratzailea  
RT migratzaileen umea  

kultur erakundea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF ateneoa  

kultur gunea  
kultur etxea  

BT1 elkarte-bizitza 
BT2 gizarte-bizitza  

RT kultur lankidetza  
RT kultur politika  

kultur etxea  

USE kultur erakundea (2826)  

Kultur Funtsa, Europako 
Kontseiluaren·—

USE Europako Kontseiluaren 
funtsa (7611)

kultur geografia  
SN Geografiaren eta kulturaren 

arteko loturak aztertzen dituen 
zientzia.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 geografia
BT2 Lurraren zientziak  

RT gizarte-zientziak  
RT kultura  

kultur gunea  

USE kultur erakundea (2826)  

kultur harremanak  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF kultur trukea  
BT1 kultur politika  
NT1 gazte-trukea  
RT atzerritar ikaslea  
RT hezkuntza konparatua
RT kultur lankidetza  
RT zientzia-trukea  

kultur hitzarmena  

USE kultur lankidetza (0811)

kultur integrazioa  

USE akulturazioa (2831)  

kultur lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
UF kultur akordioa

kultur hitzarmena  
BT1 lankidetza-politika  
RT kultur erakundea  
RT kultur harremanak  
RT kultur politika  

Kultur Lankidetzarako Kontseilua  
MT 7611 Europako erakundeak
UF CDCC
BT1 Europako Kontseilua 

BT2 Europako erakundea  

kultur lehiaketa  

USE kultur saria (2826)  

kultur mugimendua  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultura  

kultur nortasuna  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultura  
NT1 europar nortasuna  
RT gizarte- eta kultura-taldea  
RT gutxiengoen babesa  

kultur ondarea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF ondare bibliografikoa  

gizateriaren ondarea  
agiri-ondarea  
dokumentu-ondarea
hizkuntza-ondarea  
literatura-ondarea  

BT1 kultur politika  
NT1 arkitektura-ondarea  
NT1 arte-merkataritza  
NT1 artelana  
NT1 bandera
NT1 himnoa
NT1 kultur ondasuna  
NT1 monumentua
NT1 ohiturak eta tradizioak  
NT1 toki historikoa  
RT arkeologia  

kultur ondarearen artapena  

USE ondarearen babesa (2831)

kultur ondarearen babesa  

USE ondarearen babesa (2831)

kultur ondarearen zaintza  

USE ondarearen babesa (2831)

kultur ondasuna  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF kultur ondasunen itzulketa  

BT1 kultur ondarea 
BT2 kultur politika  

kultur ondasunen itzulketa  

USE kultur ondasuna (2831)

kultur ondasunen salmenta  

USE arte-merkataritza (2831)  

kultur politika  
MT 2831 kultura eta erlijioa
NT1 artegintza  
NT1 jabetza literario eta artistikoa  
NT1 kultur agerpena  

NT2 Europako kultur agerpena  
NT1 kultur harremanak  

NT2 gazte-trukea  
NT1 kultur ondarea  

NT2 arkitektura-ondarea  
NT2 arte-merkataritza  
NT2 artelana  
NT2 bandera
NT2 himnoa
NT2 kultur ondasuna  
NT2 monumentua
NT2 ohiturak eta tradizioak  
NT2 toki historikoa  

NT1 kultur salbuespena
NT1 kultur sustapena  
NT1 kulturaren industria  
NT1 kulturaren zabalkundea  
NT1 mezenasgoa  
NT1 museoa
NT1 ondarearen babesa  
NT1 oroipena
RT gizarte- eta kultura-ekipamendua 
RT hezkuntza-politika
RT kultur erakundea  
RT kultur lankidetza  
RT kultur saria  

kultur salbuespena  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur politika  
RT egile-eskubideak  
RT ikus-entzunezkoen ekoizpena  
RT Munduko Merkataritza 

Antolakundea
RT zinema-ekoizpena  

kultur saria  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF kultur lehiaketa  

Europako saria  
literatur saria  

BT1 gizarte-bizitza  
RT kultur politika  

kultur suspertzea  

USE kultur agerpena (2831)

kultur sustapena  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur politika  
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kultur trukea  

USE kultur harremanak (2831)  

kultura  
MT 2831 kultura eta erlijioa
NT1 akulturazioa  
NT1 eskualdeen kultura  
NT1 herri-kultura
NT1 kultur desberdintasuna  
NT1 kultur mugimendua  
NT1 kultur nortasuna  

NT2 europar nortasuna  
NT1 kultura-aniztasuna  
NT1 zibilizazioa  
RT etnologia
RT irakaskuntza-maila
RT komunikazioaren industria  
RT kultur geografia  
RT kulturaren industria  

kultura , antolamendu-·—

USE antolamendu-kultura [V4.2] 
(4006)

kultura, enpresa-·—

USE antolamendu-kultura [V4.2] 
(4006)

kultura-aniztasuna  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF kultura-bitasuna  

multikulturalismoa  
BT1 kultura  
RT elebitasuna  
RT hizkuntza-politika [V4.2]  

kultura-bitasuna  

USE kultura-aniztasuna (2831)  

kulturarako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gizarte-eskubideak  

Kulturarako Nazio Batuen Erakundea, 
Hezkuntza, Zientzia eta·—

USE UNESCO
(7606)

kulturaren hiri europarra  

USE Europako kultur agerpena 
(2831)

kulturaren industria  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur politika  
RT komunikazioaren industria  
RT kultura  

kulturaren zabalkundea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur politika  
RT aisia  
RT informazioaren zabalkundea  

kumeei titia kentzeko janaria, abere·—

USE abere-janaria (5631)  

kuota, aduana-zergen·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

kuota, esne-·—

USE nekazaritzako kuota (5611)  

kuota, gizarte-segurantzako·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

kuota, harrapaketa-·—

USE arrantza-kuota (5641)  

kuota, ingurumen-·—

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

kuota, kutsadura-·—

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

kuota, merkatu-·—

USE merkatuaren banaketa (4031) 

kupoa, aduana-zergen·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

Kurdistan  

USE Kurdistango arazoa (0816)  

Kurdistango arazoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF kurduen auzia  

Kurdistan
BT1 nazioarteko arazoa  

kurduen auzia  

USE Kurdistango arazoa (0816)  

Kurzeme [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Letoniako eskualdeak [V4.2]  

kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF isuri kutsagarria  

kutsatzaileen isurketa  
poluzioa  

NT1 airearen kutsadura  
NT2 berotegi-efektua  

NT1 azidotzea  
NT1 hidrokarburoen bidezko 

kutsadura
NT1 ibilgailu motordunek eragindako 

kutsadura
NT1 industriak eragindako kutsadura 
NT1 istripuzko kutsadura  
NT1 itsasertzen kutsadura  
NT1 itsasontziek eragindako 

kutsadura

NT1 janarien kutsadura  
NT1 kutsadura akustikoa  
NT1 kutsadura erradioaktiboa  
NT1 kutsadura estratosferikoa  
NT1 kutsadura kimikoa  
NT1 kutsadura organikoa  
NT1 kutsadura termikoa  
NT1 lehorretik datorren kutsadura  
NT1 lurraren kutsadura  
NT1 metalen bidezko kutsadura  
NT1 mugaz gaindiko kutsadura  
NT1 nekazaritzak eragindako 

kutsadura
NT1 tokiko kutsadura  
NT1 uraren kutsadura  

NT2 eutrofizazioa  
NT2 ibaien kutsadura  
NT2 itsasoaren kutsadura  

RT kutsaduraren kostua  

kutsadura akustikoa  
SN Kutsadura akustikoaren arazo 

orokorra aipatzeko erabiliko da, 
eta ez zarata-iturri zehatzak 
aipatzeko.  

MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF hots-kutsadura
BT1 kutsadura
RT zarata  
RT zarataren aurkako babesa  

kutsadura elektromagnetikoa  

USE asaldu elektromagnetikoa 
(5216)

kutsadura erradioaktiboa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT efluente erradioaktiboa  
RT erradioaktibitatea  
RT hondakin erradioaktiboa  
RT istripu nuklearra  
RT segurtasun nuklearra

kutsadura estratosferikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF ozono-geruzaren degradazioa  

ozono-geruzaren suntsipena  
ozono-geruza desegitea  
ozono-geruzaren murrizketa  

BT1 kutsadura

kutsadura gutxitzea  

USE kutsaduraren aurkako 
borroka (5206)  

kutsadura kimikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT industria kimikoa  

kutsadura organikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
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kutsadura termikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT bero-igorpena  

kutsadura, berunaren bidezko·—

USE metalen bidezko kutsadura 
(5216)

kutsadura, hots-·—

USE kutsadura akustikoa (5216)  

kutsadura, itsas·—

USE itsasoaren kutsadura (5216)

kutsadura, lurpeko·—

USE lurraren kutsadura (5216)

kutsadura, merkurioaren bidezko·—

USE metalen bidezko kutsadura 
(5216)

kutsadura, petrolioaren bidezko·—

USE hidrokarburoen bidezko 
kutsadura (5216)  

kutsadura-gradua  
MT 5206 ingurumen-politika
UF kutsadura-indizea  

kutsadura-maila
BT1 kutsaduraren kontrola 

BT2 kutsaduraren aurkako borroka 
NT1 gas-isurketak gutxitzea  
RT kutsatzeko baimen negoziagarria 
RT zarata-maila  

kutsadura-indizea  

USE kutsadura-gradua (5206)  

kutsadura-kuota  

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

kutsadura-maila  

USE kutsadura-gradua (5206)  

kutsaduraren aurkako borroka  
MT 5206 ingurumen-politika
UF kutsadura gutxitzea  
NT1 kutsaduraren kontrola  

NT2 kutsadura-gradua  
NT3 gas-isurketak gutxitzea  

NT1 kutsaduraren prebentzioa  
NT2 biodegradagarritasuna  
NT2 kutsaduraren aurkako gailua  

NT1 kutsatzen ez duen ibilgailua  
NT1 saneamendua
NT1 zarataren aurkako babesa  
NT1 zeinek kutsatu, hark ordaindu 

printzipioa  
RT energia biguna  
RT itsasoari buruzko zuzenbidea  
RT teknologia biguna  

kutsaduraren aurkako gailua  
MT 5206 ingurumen-politika
UF bihurgailu katalitikoa  
BT1 kutsaduraren prebentzioa 

BT2 kutsaduraren aurkako borroka 
RT errekuntza-gasa  

kutsaduraren gaineko zerga  

USE zerga ekologikoa (5206)  

kutsaduraren kontrola  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 kutsaduraren aurkako borroka  
NT1 kutsadura-gradua  

NT2 gas-isurketak gutxitzea  

kutsaduraren kostua  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumen-politika
RT kutsadura

kutsaduraren prebentzioa  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 kutsaduraren aurkako borroka  
NT1 biodegradagarritasuna  
NT1 kutsaduraren aurkako gailua  

kutsaduraren zainketa  

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

kutsagarria, isuri·—

USE kutsadura (5216)  

kutsagarria, produktu·—

USE kutsatzailea (5216)  

kutsagarria, substantzia·—

USE kutsatzailea (5216)  

kutsagarrien gaineko zerga, 
produktu·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

kutsakorra, gaixotasun·—

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

kutsatua, eremu·—

USE alde kutsatua (5216)

kutsatua, eskualde·—

USE alde kutsatua (5216)

kutsatzaile-ordaintzaile  

USE zeinek kutsatu, hark ordaindu 
printzipioa (5206)  

kutsatzailea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF mikrokutsatzailea

produktu kutsagarria  
substantzia kutsagarria

BT1 agente kaltegarria  
NT1 airearen kutsatzailea  

NT2 berotegi-efektua eragiten 
duen gasa

NT2 errekuntza-gasa  
NT2 estratosferaren kutsatzailea  
NT2 hautsa

NT1 intsektizida-hondakina  
NT1 uraren kutsatzailea  

kutsatzailea, atmosferaren·—

USE airearen kutsatzailea (5216)  

kutsatzaileen isurketa  

USE kutsadura (5216)  

kutsatzeko baimen negoziagarria  
SN Agintari eskudunak kutsatzaileei 

baimentzen dien kutsadura-
kuota. Kutsadura gehitzen ez 
bada kuota hori aldatu edo 
negoziatu egin daiteke.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF isurketa-kanona  

kutsadura-kuota
ingurumen-kuota
isurketa negoziagarriak  

BT1 ingurumenerako ekonomia-
tresna

BT2 ingurumen-politika
RT kutsadura-gradua  

kutsatzen ez duen ibilgailua  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 kutsaduraren aurkako borroka  
RT berunik gabeko gasolina  
RT errekuntza-gasa  

kutsatzen ez duen teknologia  

USE teknologia garbia (6411)  

kutxa, aurrezkien posta-·—

USE aurrezki-kutxa (2416)  

kutxa, baserritarren·—

USE nekazaritzako bankua (2416)  

kutxako fluxua  

USE cash-flow-a (4026)  

kutxako kreditua  

USE epe laburrerako kreditua 
(2416)

kutxazain automatikoa  

USE banku-jarduera elektronikoa 
(2416)

Kuwait
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

labanagintza  

USE latorrigintza eta labanagintza 
(6816)

labe elektrikoa  

USE labea (6821)
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labe garaia  

USE siderurgiako makina (6816)  

labe garaietarako gasa  

USE gasa (6606)

labea  
MT 6821 industria mekanikoa
UF arkuzko labea  

labe elektrikoa  
Martin labea  

BT1 ekipamendu termikoa  
RT berokuntza

labea, arkuzko·—

USE labea (6821)

labea, gorpuak errausteko·—

USE heriotza (2826)  

labea, Martin·—

USE labea (6821)

label soziala

USE etiketa soziala (4006)  

laborantza hidroponikoa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  

laborantza industriala  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 landare-ekoizpena  
RT ehungintzarako landarea  
RT industria-landarea  

laborantza tropikala  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF nekazaritza tropikala
BT1 landare-ekoizpena  
RT landare tropikala  

laborantza ureztatua  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF nekazaritza ureztatua  

lur ureztatua  
BT1 laborantza-sistema  

laborantza, landareen·—

USE landare-ekoizpena (5631)  

laborantza, tuneleko·—

USE plastikopeko laborantza (5621) 

laborantza-lurra  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF lantzeko lurra  
BT1 lurren erabilera  
RT ustiapen-eremua  

laborantza-sistema  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
NT1 berotegiko laborantza  
NT1 laborantza hidroponikoa  
NT1 laborantza ureztatua  
NT1 labore anitzeko laborantza  
NT1 labore bakarreko laborantza  
NT1 labore-txandaketa  
NT1 lehorreko laborantza  
NT1 nekazaritza biologikoa
NT1 nekazaritza estentsiboa
NT1 nekazaritza intentsiboa  
NT1 plastikopeko laborantza  
NT1 terrazetako laborantza  
RT agronomia
RT agronomiako ikerketa  
RT agrosilbikultura  

laborantza-teknika  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF nekazaritzako lanak  
NT1 laboreak mantentzea  
NT1 landaketa  

NT2 birlandaketa  
NT1 luberritzea
NT1 lugorria
NT1 lurraren hobekuntza  

NT2 lurra ongarritzea  
NT2 nekazaritzako ur-

antolamendua
NT3 garaztapena  

NT1 lurraren prestaketa  
NT1 lurzoruaren babesa  
NT1 tratamendu fitosanitarioa
NT1 uzta-bilketa  
RT agronomia
RT nekazaritzako ekoizpen-bidea  
RT nekazaritzaren mekanizazioa  

laborantzako eremua  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

laborantzaren erreforma  

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

laboraria  

USE nekazaria (5616)  

laborategia, ikerketa-·—

USE ikerketa-zentroa (6416)  

laborategiko animalia  

USE animaliekin esperimentatzea 
(6416)

laborategiko aparatua  

USE aparatu zientifikoa (6821)  

labore anitzeko laborantza  
SN Nekazaritza-lurrak erabiltzeko 

metodo bat, ustiategi berean 
labore desberdinak aldi berean 
ekoizten direnekoa.  

MT 5621 nekazaritza-lurren 
ustiapena

BT1 laborantza-sistema  

labore bakarreko laborantza  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  
RT baliabideak agortzea  
RT lurzoruaren babesa  

labore energetikoa  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF landare energetikoa  
BT1 landare-ekoizpena  
RT baliabide energetikoa  
RT bioenergia  

labore iraunkorra  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 lurren erabilera  

labore-aldaketa  

USE labore-txandaketa (5621)  

labore-txandaketa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF labore-aldaketa  
BT1 laborantza-sistema  
RT lugorria

laborea, ordezko·—

USE nekazaritzako ordezko 
ekoizpena (5611)

laboreak mantentzea  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF bakantzea

adar iharren mozketa  
mentaketa  
inausketa  
mentua
kimaketa

BT1 laborantza-teknika  
RT pestizida  

laboreak, baratze-·—

USE barazkigintza (5631)  

laboreen errendimendua  

USE nekazaritzako errendimendua 
(5616)

laboreen parasitoa  

USE laboreen suntsiketa (5216)

laboreen suntsiketa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF laboreen parasitoa  

izurria
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BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT intsektuen aurkako borroka  
RT pestizida  
RT tratamendu fitosanitarioa

Labuan

USE Ekialdeko Malaysia (7226)  

laburduren hiztegia  
MT 3221 dokumentazioa
UF akronimoen hiztegia  

siglen hiztegia  
BT1 agiria  

laburpen historikoa  

USE aipamen historikoa (3221)

laburpena  
MT 3221 dokumentazioa
UF testu laburtua  

sinopsia
BT1 informazioaren analisia 

BT2 dokumentazioa  

laburpenen buletina  

USE bibliografia (3221)  

laburrak, argi·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

laburrerako diru-sostengua, epe·—

USE diru-sostengua (2406)  

laburrerako finantza-sostengua, epe·—

USE diru-sostengua (2406)  

laburrerako igurikimena, epe·—

USE epe laburrerako 
aurreikuspena (1631)

laburtua, testu·—

USE laburpena (3221)

lagapen-prezioa  

USE transferentzia-prezioa (2421)  

lagin-bilketa  

USE laginketa (1631)  

laginketa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF lagin-bilketa
BT1 zundaketa

BT2 estatistika  

lagun egiteko animalia  

USE etxe-animalia (5631)  

lagun egiteko animalientzako janaria  

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

laguna, ontziko·—

USE eskifaia (4811)  

lagunduta gidatzea  

USE gidatzeko irakaskuntza (4806) 

lagundutako irakaskuntza, 
ordenagailuz·—

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

lagundutako ugalketa  

USE ugalketa artifiziala (2806)  

laguntza , birlaneratzeko ·—

USE birlaneratzeko laguntza [V4.2] 
(4406)

laguntza autonomikoa  

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza autonomikoa, diru-·—

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza ekonomikoa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT lankidetza ekonomikoa  
RT sostengu ekonomikoa  

laguntza etetea  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

laguntza humanitarioa  
MT 0811 lankidetza-politika
NT1 errefuxiatuentzako laguntza  
NT1 ezbeharrak jotakoentzako 

laguntza
NT1 nazioarteko boluntarioa  
RT Europako Erkidegoko Bulego 

Humanitarioa

Laguntza Humanitariorako Bulegoa  

USE Europako Erkidegoko Bulego 
Humanitarioa (1006)  

laguntza jasotzen duen herrialdea  

USE laguntzaren onuraduna (0811) 

laguntza judiziala  
SN Behartsuei eskaintzen zaien 

laguntza, Justiziarekiko 
harremanetan euren eskubideak 
erabili ahal ditzaten.  

MT 1221 justizia
UF abokatu-laguntza  

urgazpen judiziala  
BT1 justiziarako irispidea  

laguntza lokabea  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

laguntza lotua  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

laguntza medikoa  

USE osasunaren zainketa (2841)  

laguntza medikoaren bidezko 
ernalketa  

USE ugalketa artifiziala (2806)  

laguntza medikoaren bidezko ugalketa 

USE ugalketa artifiziala (2806)  

laguntza militarra  

USE lankidetza militarra (0811)  

laguntza pasiboa, hiltzeko·—

USE heriotza (2826)  

laguntza pribatua  
SN Adibidez, elizek eta fundazioek 

ematen duten laguntza.  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  
RT ongintzako erakundea  

laguntza publikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF laguntza autonomikoa  

Estatuaren laguntza  
estatu-laguntza  
nazio-laguntza  
diru-laguntza autonomikoa  
Estatuaren diru-laguntza  
diru-laguntza publikoa  

BT1 sostengu ekonomikoa  
RT aduana-zergaz besteko oztopoa  
RT dumping-a
RT esku hartzeko politika  
RT esportaziorako kreditua  
RT finantzaketen koordinazioa  
RT gehigarritasunaren printzipioa  
RT laguntza publikoen kontrola  
RT lehia-politika
RT nekazaritzarako laguntza  

laguntza publikoa, diru-·—

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza publikoaren jakinarazpena  

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

laguntza publikoen kontrola  
MT 4031 lehia
UF Estatuaren laguntzen kontrola  

estatu-laguntzen kontrola  
laguntza publikoaren 
jakinarazpena  

BT1 lehia-zuzenbidea  
RT Batzordeari salaketa aurkeztea  
RT laguntza publikoa  

laguntza sektoriala  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT egitura-politika  
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laguntza teknikoa  

USE lankidetza teknikoa (0811)  

laguntza teknikoa, 
erabiltzaileentzako·—

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

Laguntza Teknikorako Batzordea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF CAT

Nazio Batuen Laguntza 
Teknikorako Batzordea  
Laguntza Teknikorako Bulegoa 

BT1 Nazio Batuen sistema  

Laguntza Teknikorako Batzordea, 
Nazio Batuen·—

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

Laguntza Teknikorako Bulegoa  

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

laguntza, abokatu-·—

USE laguntza judiziala (1221)  

laguntza, atxiki aurreko·—

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

laguntza, baldintzapeko·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

laguntza, biltegiratzeko·—

USE biltegiratzeagatiko prima 
(5611)

laguntza, diru-·—

USE sostengu ekonomikoa (1606)  

laguntza, EGEFen·—

USE Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsa (1021)  

laguntza, EGIFen·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

laguntza, ekoizleentzako·—

USE ekoizpenerako laguntza (1606)  

laguntza, enplegurako diru-·—

USE enplegurako laguntza (1606)  

laguntza, enpresentzako diru-·—

USE enpresentzako laguntza (1606)  

laguntza, erabakitzeko·—

USE adimen artifiziala (3231)  

laguntza, eskola-·—

USE eskolako atzerapena (3216)  

laguntza, eskualde behartsuentzako·—

USE eskualde-laguntza (1606)  

laguntza, eskualde pobreenentzako·—

USE eskualde-laguntza (1606)  

laguntza, eskualdeen garapenerako·—

USE eskualde-laguntza (1606)  

laguntza, esportaziorako 
Erkidegoaren·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

laguntza, estatu-·—

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza, Estatuaren·—

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza, Estatuaren diru-·—

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza, etxebizitzarako·—

USE familia-prestazioa (2836)  

laguntza, Europako Gizarte 
Funtsaren·—

USE Europako Gizarte Funtsa 
(1021)

laguntza, ezbehar baten 
biktimentzako·—

USE ezbeharrak jotakoentzako 
laguntza (0811)  

laguntza, guraso bakarreko 
familientzako·—

USE familia-prestazioa (2836)  

laguntza, haurrentzako·—

USE haurren babesa (2826)

laguntza, hondamendien 
biktimentzako·—

USE ezbeharrak jotakoentzako 
laguntza (0811)  

laguntza, ikasteko·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

laguntza, ikasteko diru-·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

laguntza, instalaziorako·—

USE kokatzeko sorospena (5611)  

laguntza, kapital-·—

USE finantza-laguntza (0811)  

laguntza, Kohesio Funtsaren·—

USE Kohesio Funtsa (1021)

laguntza, kontsumorako·—

USE merkaturatzeko laguntza 
(1606)

laguntza, lotu gabeko·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

laguntza, lotutako·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

laguntza, medikuaren·—

USE osasunaren zainketa (2841)  

laguntza, minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako laguntza (2836) 

laguntza, nazio-·—

USE laguntza publikoa (1606)  

laguntza, NBBEF Bermearen·—

USE NBBEF-Bermea (1021)

laguntza, NBBEF Orientazioaren·—

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

laguntza, oinarrizko·—

USE medikuntza orokorra (2841)  

laguntza, salbamenduko·—

USE enpresentzako laguntza (1606) 

laguntza, salmentarako·—

USE merkaturatzeko laguntza 
(1606)

laguntza, txiroentzako·—

USE behartsuentzako laguntza 
(2836)

laguntza, urrituentzako·—

USE ezinduentzako laguntza (2836) 

laguntza, zaharrentzako·—

USE adinekoentzako laguntza 
(2836)

laguntza, zahartzaroko·—

USE adinekoentzako laguntza 
(2836)

laguntza-araubidea  
MT 0811 lankidetza-politika
UF laguntzaren finkapena  

laguntza-eskaera
laguntzen araubide orokorra  
laguntza-eskabidea  
laguntzaren balorazioa  

BT1 laguntza-politika  
NT1 herrialde emailea  
NT1 itzuli beharrik gabeko laguntza  
NT1 laguntza etetea  
NT1 laguntza-programa  
NT1 laguntzaren baldintzak  
NT1 laguntzaren banaketa  
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NT1 laguntzaren ebaluazioa  
NT1 laguntzaren erabilera  
NT1 laguntzaren finantzaketa  
NT1 laguntzaren onuraduna  
NT1 laguntzen koordinazioa  
RT Erkidegoaren finantzaketa-

araubidea  
RT sostengu-politika  

laguntza-erakundea  

USE laguntzaren iturria (0811)  

laguntza-eskabidea  

USE laguntza-araubidea (0811)  

laguntza-eskaera  

USE laguntza-araubidea (0811)  

laguntza-politika  
MT 0811 lankidetza-politika
NT1 alde anitzeko laguntza  
NT1 alde biko laguntza  
NT1 borondatezko lankidea  
NT1 elikagai-laguntza  
NT1 emaria  
NT1 Europako Garapen Funtsa  
NT1 finantza-laguntza
NT1 garapenerako laguntza  
NT1 gauzazko laguntza  
NT1 hezkuntza-laguntza  
NT1 kanporako laguntza  
NT1 laguntza ekonomikoa  
NT1 laguntza pribatua  
NT1 laguntza-araubidea  

NT2 herrialde emailea  
NT2 itzuli beharrik gabeko 

laguntza
NT2 laguntza etetea  
NT2 laguntza-programa  
NT2 laguntzaren baldintzak  
NT2 laguntzaren banaketa  
NT2 laguntzaren ebaluazioa  
NT2 laguntzaren erabilera  
NT2 laguntzaren finantzaketa  
NT2 laguntzaren onuraduna  
NT2 laguntzen koordinazioa  

NT1 laguntzaren iturria  
NT1 osasun-laguntza
NT1 presako laguntza
RT garapen ekonomikoa  
RT garapen-politika  
RT nazioarteko laguntza  

laguntza-programa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

laguntza-sistema, meatzaritzako 
produktuetarako·—

USE Sysmin (1016)  

laguntza-zerbitzua, lurreko·—

USE geldialdietako laguntza (4826) 

laguntzagatiko gastuak, osasun-·—

USE osasun-gastuak (2841)  

laguntzaile teknikoa, osasun-·—

USE osasun-arloko langileak (2841) 

laguntzailea  
MT 4411 lan-merkatua
UF urgazlea  
BT1 laneskua

laguntzailea, EE agente·—

USE EE agentea (1006)  

laguntzailea, gizarte-·—

USE gizarte-langilea (2826)  

laguntzailea, hegazkineko·—

USE eskifaia (4811)  

laguntzailea, Justizia 
Administrazioko·—

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

laguntzailea, klinikako·—

USE osasun-arloko langileak (2841) 

laguntzailea, osasun-·—

USE osasun-arloko langileak (2841) 

laguntzak ematea, diru-·—

USE sostengu ekonomikoa (1606)  

laguntzak, lehen·—

USE lehen sorospenak (2841)

laguntzako prestazioa  
SN Bizitzeko diru-baliabide 

nahikorik ez duten pertsona 
behartsuei ematen zaie, baita 
inoiz kotizatu ez dutenei edo 
lanbide-jardueren ziozko 
kontribuziopeko prestazioak 
lortzeko behar beste denboran 
kotizatu ez dutenei ere.  

MT 2836 gizarte-babesa
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  

Laguntzako Zentroa, Oinarrizko 
Osasun·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

laguntzarako diru-esleipena  

USE zainketengatiko esleipena 
[V4.2] (2836)

laguntzarako irispidea, osasun-·—

USE osasunerako eskubidea (1236) 

Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa, 
Haurren·—

USE UNICEF (7606)

laguntzaren baldintzak  
MT 0811 lankidetza-politika
UF baldintzapeko laguntza  

lotutako laguntza  
lotu gabeko laguntza  
laguntza lokabea  
laguntza lotua  
laguntzaren kontraordaina  
laguntzaren modalitatea

BT1 laguntza-araubidea 
BT2 laguntza-politika  

RT Erkidegoaren finantzaketa-kuota 
RT hautagarritasun-irizpidea  

laguntzaren balorazioa  

USE laguntza-araubidea (0811)  

laguntzaren banaketa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

laguntzaren ebaluazioa  
SN Esku-hartze humanitario baten 

bidezkotasuna, eraginkortasuna, 
ondorioak eta bideragarritasuna 
askatasun eta objektibotasunez 
aztertzea, ondorioak ateratzeko. 

MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  
RT Europako Erkidegoko Bulego 

Humanitarioa
RT proiektuen ebaluazioa  

laguntzaren erabilera  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

laguntzaren finantzaketa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  
RT finantzaketa
RT garapen-bankua  

laguntzaren finkapena  

USE laguntza-araubidea (0811)  

laguntzaren gehigarritasuna  

USE gehigarritasunaren printzipioa 
(1021)

laguntzaren iturria  
MT 0811 lankidetza-politika
UF laguntza-erakundea  
BT1 laguntza-politika  

laguntzaren kontraordaina  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 
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laguntzaren modalitatea  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

laguntzaren onuraduna  
MT 0811 lankidetza-politika
UF herrialde onuraduna  

laguntza jasotzen duen 
herrialdea

BT1 laguntza-araubidea 
BT2 laguntza-politika  

laguntzaren osagarritasuna  

USE gehigarritasunaren printzipioa 
(1021)

laguntzaren ziozko prozedura, diru-·—

USE diru-laguntzaren aurkako 
prozedura (4031)  

laguntzeko politika, familiari·—

USE familia-politika (2806)  

laguntzeko zentroa, erabiltzaileei·—

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

laguntzen araubide orokorra  

USE laguntza-araubidea (0811)  

laguntzen kontrola, estatu-·—

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

laguntzen kontrola, Estatuaren·—

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

laguntzen koordinazioa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-araubidea 

BT2 laguntza-politika  

laguntzetarako erreserba, 
larrialdietako·—

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

laikotasuna  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT erlijioa  
RT estatu laikoa  
RT irakaskuntza laikoa  

lainotako argia  

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

laketontzia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF kirol-ontzia

jolas-nabigazioa  
BT1 itsasontzia 

BT2 itsas garraioa  
RT ibaiko nabigazioa  
RT ontzigintza  

laktoalbumina  

USE esnearen proteina (6016)

laktosa  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF esne-azukrea  
BT1 azukrea
RT esnearen azpiproduktua  

lakua  

USE aintzira (5211)  

LAN

USE sare lokala (3236)  

Lan Arloko VI. Sala  

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

lan atipikoa  
SN Lansaio osoan eta etengabe 

egiten ez diren lan guztiak, 
alegia, lansaio partzialeko lana 
(gauekoa eta asteburukoa), 
iraunaldi mugatukoa, telelana 
eta etxetiko lana.  

MT 4406 enplegua
BT1 enpleguaren egitura  
NT1 aldi baterako lana  
NT1 etxetiko lana  
NT1 lansaio partzialeko lana  
NT1 noizbehinkako lana  
NT1 sasoikako lana
NT1 urrutiko lana  
RT enplegu-mota berria

lan beltza  

USE lan klandestinoa (4406)  

lan egiteko adina duen biztanleria  
SN Ez nahasi "biztanleria aktiboa" 

terminoarekin.  
MT 4411 lan-merkatua
UF lanerako adina  
BT1 biztanleria aktiboa 

BT2 laneskua

lan egiteko askatasuna  

USE lanerako eskubidea (1236)

lan klandestinoa  
SN Legerian ezarritako arauak 

hautsiz lan ordaindua egitea.  
MT 4406 enplegua
UF legez kanpoko lana  

lan beltza  
BT1 enpleguaren egitura  
RT ezkutuko ekonomia  
RT langile klandestinoa  

Lan Merkaturako Lantaldea, 
Enplegurako eta·—

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

lan partekatua  
SN Sistema honetan, langile batek 

bere lanaldia laburtu eta 
alokairua murriztea onartzen du, 
langabe bati lan egiteko aukera 
emateko.  

MT 4406 enplegua
BT1 langabeziaren aurkako borroka 

BT2 enplegu-politika  

lan-araua  
SN Ugazabak eta langileek 

hitzarmen kolektiboetan edo 
legegileak lan-arloko lege eta 
araudietan enpleguari eta lan-
baldintzei buruz ezarritako 
arauak.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 lan-zuzenbidea  
RT lan-baldintza  

lan-arloko jurisdikzioa  

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

lan-arloko jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 epai-jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  
RT gizarte-segurantzaren 

zuzenbidea  
RT gizarte-zuzenbidea  

lan-arloko politika  

USE enplegu-politika (4406)

lan-arloko politika, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren enplegu-politika 
(4406)

lan-auzitegi zentrala  

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

lan-baimena  
MT 4406 enplegua
BT1 enplegu-politika  
RT egoitza-eskubidea  
RT langile migratzailea  

lan-baldintza  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
SN Langile baten lanbide-

jardueraren ingurunea osatzen 
duten faktore fisiko, sozial eta 
administratiboak.  

NT1 ergonomia
NT2 lanaren fisiologia  
NT2 lanaren humanizazioa  
NT2 lanaren psikologia  

NT3 absentismoa  
NT3 laneko gogobetetasuna  
NT3 larritasun psikikoa  

NT1 lan-ingurua  
NT1 laneko segurtasuna  

NT2 babes-ekipamendua  
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NT2 lan-istripua  
NT2 lan-medikuntza
NT2 lan-osasuna
NT2 lanbide-gaixotasuna  
NT2 lanerako ezintasuna  

NT1 lantokia
RT antolamendu-kultura [V4.2]  
RT industria-proiektua  
RT lan-araua  
RT lanaren soziologia  
RT zarataren aurkako babesa  

lan-baldintzen hobekuntza  

USE lanaren humanizazioa (4416)  

lan-bisita, adituen·—

USE behaketa-misioa (0806)

lan-bizitza  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF bizitza aktiboa  

lanbide-bizitza  
BT1 lanbide-karrera 

BT2 langileriaren administrazioa  

lan-denboraren murrizketa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  
RT alokairuen txikipena  

lan-egutegia  

USE jaieguna (4416)  

lan-erritmoa
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lanaren azterketa 

BT2 lanaren antolaketa  

lan-eskatzailea  

USE enplegu-eskaria (4411)

lan-esperientzia  

USE lanbide-esperientzia (4411)  

lan-gatazka  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF gatazka kolektiboa  

laneko gatazka  
alokairuen ziozko gatazka  

BT1 lan-harremanak  
NT1 greba
NT1 langileak errekisatzea  
NT1 ugazaben itxiera  
RT lan-jurisdikzioa  
RT langabezia teknikoa  

lan-giroa  

USE lan-ingurua (4416)

lan-harremanak  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
SN Enpresaburuen eta langileen 

arteko harreman kolektiboak. 
Banakako harremanetarako, 
erabili "langileriaren 
administrazioa".

UF lanbide-harremanak  
NT1 gizarte-elkarrizketa  

NT2 Erkidegoko gizarte-
elkarrizketa  

NT1 gizarte-solaskidea  
NT2 funtzionarioen sindikatua  
NT2 sindikatua

NT3 konfederazio sindikala  
NT2 ugazaben erakundea  

NT3 ugazaben konfederazioa  
NT1 hitzarmen kolektiboa
NT1 lan-gatazka  

NT2 greba
NT2 langileak errekisatzea  
NT2 ugazaben itxiera  

NT1 langileen ordezkaritza  
NT2 enpresa-batzordea  

NT3 Europako enpresa-
batzordea  

NT2 hauteskunde sindikalak  
NT2 ordezkari sindikala  

NT1 langileen parte-hartzea  
NT2 autokudeaketa
NT2 elkarrekin kudeatzea  
NT2 langile akziodunak  
NT2 langileak informatzea  
NT2 langileei kontsultatzea
NT2 mozkinetan parte hartzea  

NT1 negoziazio kolektiboa  
NT2 hiru alderdiko konferentzia  

lan-higienea  

USE lan-osasuna (4416)

lan-hizkuntza  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

lan-indarra  

USE biztanleria aktiboa (4411)  

lan-ingurua  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lan-giroa  

lan-ingurunea  
lanbide-ingurunea  

BT1 lan-baldintza  

lan-ingurunea  

USE lan-ingurua (4416)

lan-istripua  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF laneko istripua  

BT1 laneko segurtasuna 
BT2 lan-baldintza  

RT ezindua  
RT lan-istripuetarako asegurua  
RT lanbidearen ziozko heriotza-tasa 

lan-istripuetarako asegurua  
MT 2836 gizarte-babesa
UF laneko istripuagatiko kalte-

ordaina
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  
RT lan-istripua  

lan-jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF lan-arloko jurisdikzioa  

lan-magistratura zentrala  
lan-magistratura
Lan Arloko VI. Sala  
lan-auzitegi zentrala  

BT1 epai-jurisdikzioa 
BT2 justizia-sistema  

RT lan-gatazka  
RT lan-zuzenbidea  

lan-kontratua  
SN Enplegatzailearen eta 

langilearen arteko kontratua.  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 langileriaren administrazioa  
RT aldi baterako lana  
RT kontratua  

lan-kontratuko langileak  

USE langile kontratatuak (0436)  

lan-legeria  

USE lan-zuzenbidea (4426)  

lan-magistratura  

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

lan-magistratura zentrala  

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

lan-malgutasuna  

USE lanaren malgutasuna (4411)  

lan-medikuntza  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF laneko medikuntza  
BT1 laneko segurtasuna 

BT2 lan-baldintza  
RT medikuntza

lan-merkatua  
MT 4411 lan-merkatua
UF lanaren merkatua  

enplegu-maila
enpleguaren egoera  

NT1 aldi baterako enpleguko agentzia 
NT1 enplegatzailea  
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NT1 enplegu-bulegoa  
NT1 enplegu-eskaintza  
NT1 enplegu-eskaria  
NT1 enplegu-mota berria
NT1 enpleguaren estatistika  
NT1 enplegurako irispidea  
NT1 EURES  
NT1 lanaren malgutasuna  
NT1 lanbide-esperientzia  
NT1 lanbide-mugikortasuna  
NT1 lanesku-beharrizana  

NT2 lanesku-eskasia
NT1 laneskuaren mugikortasuna  
NT1 langilearen moldagarritasuna  
NT1 lehen lanpostua  
RT enplegu-politika  
RT enpleguaren egitura  
RT laneratzea  
RT langabezia  

lan-merkaturako sarbidea  

USE enplegurako irispidea (4411)

lan-ordutegia  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lanordua
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  
RT gidaldiaren iraupena  

lan-ordutegiaren antolamendua  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lanaren antolaketa  
NT1 asteko lanaldiaren txikipena  
RT enplegu-politika  
RT lansaio partzialeko lana  

lan-ordutegien txandaketa  

USE lanaren humanizazioa (4416)  

lan-osasuna  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF langileen higienea  

laneko higienea  
lan-higienea
laneko osasuna  

BT1 laneko segurtasuna 
BT2 lan-baldintza  

lan-politika  

USE enplegu-politika (4406)

lan-produktibitatea  

USE lanaren produktibitatea (4416) 

lan-segurtasuna  

USE laneko segurtasuna (4416)

lan-sindikatua  

USE sindikatua (4426)  

lan-txanda  

USE txandakako lana (4416)  

lan-utzialdi berezia  
SN Familiarekikoak ez diren 

eginbehar edo misioak betetzeko 
ematen den eszedentzia.  

MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 
antolaketa

UF baimen berezia  
baimen sabatikoa  
opor sabatikoak  

BT1 ordaindutako oporrak 
BT2 atsedenaldia 

BT3 lansaioa 
BT4 lanaren antolaketa  

lan-utzialdia  

USE soldatarik gabeko baimena 
(4416)

lan-zuzenbidea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF lanaren zuzenbidea  

langileen eskubideak  
langileriaren estatutua  
lanari buruzko legeria  
lan-legeria

NT1 gizarte-balantzea  
NT1 greba-eskubidea  
NT1 lan-araua  
NT1 lanaren ikuskapena  
NT1 Lanaren Kodea  
NT1 lanbide-sekretua  
NT1 sindikatu-eskubideak  
RT diziplina-prozedura  
RT eskuratutako eskubideak  
RT funtzio publikoa  
RT gizarte-solaskidea  
RT lan-jurisdikzioa  
RT Langileen Oinarrizko Eskubide 

Sozialen Europar Batasuneko 
Gutuna

RT nazioarteko lan-zuzenbidea  

lana  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
SN Agiri orokorretarako baino ez da 

erabili behar. Gainerakoetan, 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

lana bilatzea

USE enplegu-eskaria (4411)

lana bilatzeko bulegoa  

USE enplegu-bulegoa (4411)

lana gizakiari egokitzea  

USE ergonomia (4416)  

lana lortzeko aukera  

USE enplegurako irispidea (4411)

lana, astegunetatik kanpoko·—

USE igandeko lana (4416)

lana, behin-behineko·—

USE aldi baterako lana (4406)  

lana, bitarteko·—

USE aldi baterako lana (4406)  

lana, borondatezko·—

USE ordainik gabeko lana (4406)  

lana, erlazioa kapitala/·—

USE produktibitatea (4026)

lana, etxeko·—

USE etxeko ekonomia (1621)

lana, harri-·—

USE eraikuntza-teknika (6831)  

lana, ikasleen·—

USE eskola-lana (3216)

lana, jaieguneko·—

USE igandeko lana (4416)

lana, lansaio erdiko·—

USE lansaio partzialeko lana (4406) 

lana, legez kanpoko·—

USE lan klandestinoa (4406)  

lana, nahitaezko·—

USE esklabotasuna (1236)

lana, ordainsaririk gabeko·—

USE ordainik gabeko lana (4406)  

lanak, baso-·—

USE baso-ustiategia (5636)  

lanak, nekazaritzako·—

USE laborantza-teknika (5621)  

lanak, parlamentu-·—

USE parlamentu-agiria (3221)  

lanaldia  

USE lansaioa (4416)  

lanaren antolaketa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
NT1 kate-lana  
NT1 lan-ordutegiaren antolamendua  

NT2 asteko lanaldiaren txikipena  
NT1 lanaren azterketa  

NT2 lan-erritmoa  
NT2 lanaren banaketa  
NT2 lanaren produktibitatea  
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NT1 lansaioa  
NT2 aparteko ordua  
NT2 atsedenaldia  

NT3 asteko atsedena  
NT3 jaieguna
NT3 ordaindutako oporrak  

NT4 lan-utzialdi berezia  
NT3 soldatarik gabeko baimena 

NT2 gaueko lana  
NT2 igandeko lana  
NT2 lan-denboraren murrizketa  
NT2 lan-ordutegia
NT2 lansaio jarraitua  
NT2 legezko lansaioa  
NT2 ordutegi malgua  
NT2 txandakako lana  

NT1 pantaila aurreko lana  
NT1 talde-lana  
RT lanaren malgutasuna  
RT lanaren soziologia  
RT prestakuntzarako baimena  

lanaren azterketa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF kronometrajea

denboren azterketa  
BT1 lanaren antolaketa  
NT1 lan-erritmoa  
NT1 lanaren banaketa  
NT1 lanaren produktibitatea  
RT ekoizpenaren antolaketa  
RT kudeaketa  

lanaren banaketa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lanaren zatiketa  
BT1 lanaren azterketa 

BT2 lanaren antolaketa  

lanaren egitura  

USE enpleguaren egitura (4406)  

lanaren errenta  

USE lanaren ordainketa (4421)  

lanaren etekinen gaineko zerga, 
norberaren·—

USE alokairuen gaineko zerga 
(2446)

lanaren fisiologia  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 ergonomia

BT2 lan-baldintza  
RT pantaila aurreko lana  

lanaren humanizazioa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF laneko bizi-kalitatea  

zereginen dibertsifikazioa  

zereginak aberastea  
lan-baldintzen hobekuntza  
lan-ordutegien txandaketa  

BT1 ergonomia
BT2 lan-baldintza  

lanaren ikuskapena  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lan-zuzenbidea  

Lanaren Kodea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lan-zuzenbidea  

lanaren malgutasuna  
SN Lan-arauak aplikatzeko 

laxotasuna, hazkunderako eta 
enplegu-sorkuntzarako 
oztopotzat jotzen dena. 
Soldataren malgutasuna, lanaren 
iraupenarena, lanaren 
antolamenduarena eta laneskua 
aloger- eta enplegu-praktika 
malguetarako erabiltzearena 
biltzen ditu  

MT 4411 lan-merkatua
UF laneskuaren malgutasuna  

enpleguaren malgutasuna  
lan-malgutasuna
alokairuen malgutasuna  

BT1 lan-merkatua  
RT lanaren antolaketa  

lanaren merkatua  

USE lan-merkatua (4411)  

Lanaren Mundu Konfederazioa  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
UF LMK
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

Lanaren Nazioarteko Bulegoa  
MT 7606 Nazio Batuak
UF BIT
BT1 Lanaren Nazioarteko Erakundea

BT2 NBEko erakunde 
espezializatua  

Lanaren Nazioarteko Erakundea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF LANE  
BT1 NBEko erakunde espezializatua 
NT1 Lanaren Nazioarteko Bulegoa  
NT1 Lanaren Nazioarteko 

Konferentzia  

Lanaren Nazioarteko Konferentzia 
SN LANEren zuzendaritza-organoa. 

Gobernuen, enpresaburuen eta 
langileen nazio-ordezkaritzek 
osatzen dute.  

MT 7606 Nazio Batuak
BT1 Lanaren Nazioarteko Erakundea

BT2 NBEko erakunde 

espezializatua  

lanaren nazioarteko zatiketa  
SN Besteek baino onura gehiago 

ekarriko dizkieten ondasunen 
ekoizpenean espezializatzea 
erabakitzen duten herrialdeen 
arteko lan-banaketaren 
printzipioak eta praktika.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 nazioarteko merkataritza  
NT1 merkataritzako trukeen 

erregionalizazioa  
NT1 merkataritzako trukeen 

espezializazioa  
NT1 merkataritzako trukeen 

osagarritasuna

lanaren ordaina  

USE lanaren ordainketa (4421)  

lanaren ordainketa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF lanaren errenta  

lanaren ordaina  
NT1 alokairu-prima
NT1 alokairua

NT2 alokairu txikia  
NT2 atxikipena  
NT2 etekinaren araberako 

alokairua
NT2 ordukako alokairua  

NT1 alokairuz besteko errenta  
NT1 bidaia-sariak eta gastuak  
NT1 errenta osagarria  
NT1 gauzazko ordainketa  

lanaren produktibitatea  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lan-produktibitatea

ereduzko errendimendua  
BT1 lanaren azterketa 

BT2 lanaren antolaketa  
RT ekoizpen-araua  
RT etekinaren araberako alokairua  
RT nekazaritzako produktibitatea  
RT produktibitatea

lanaren psikologia  
SN Psikologiaren adar bat, lan-

ingurunea eta langileriaren 
kudeaketa aztertzen dituena.  

MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 
antolaketa

UF nekea
BT1 ergonomia

BT2 lan-baldintza  
NT1 absentismoa  
NT1 laneko gogobetetasuna  
NT1 larritasun psikikoa  
RT psikologia

lanaren soziologia  
SN Soziologiaren adar bat, lanaren 
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mundua aztertzen duena; 
adibidez, lantokia gizarte-
sistema gisa, lanbide-kategoria, 
arrazen eta taldeen arteko 
harremanak enpresan, eta abar.  

MT 3611 giza zientziak
BT1 soziologia

BT2 gizarte-zientziak  
RT lan-baldintza  
RT lanaren antolaketa  

lanaren zatiketa  

USE lanaren banaketa (4416)

lanaren ziozko heriotza-tasa  

USE lanbidearen ziozko heriotza-
tasa (2816)

lanaren ziozko migrazioa  

USE lanbide-migrazioa (2811)  

lanaren zuzenbidea  

USE lan-zuzenbidea (4426)  

lanari buruzko legeria  

USE lan-zuzenbidea (4426)  

lanbide arteko akordioa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lanbideen antolaketa  

lanbide arteko erakundea  

USE lanbide-elkartea (4426)

lanbide arteko gutxieneko soldata  

USE gutxieneko alokairua (4421)

lanbide diplomatikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF diplomazia-agentea  

diplomazia-karrera  
kontsula
diplomazialaria  
enbaxadorea  
enbaxadako langileak  
diplomazia-misioko langileak  
diplomazia-langileak  
ordezkari diplomatikoa  

BT1 ordezkaritza diplomatikoa 
BT2 harreman diplomatikoak 

BT3 nazioarteko politika  

Lanbide Heziketa Garatzeko 
Europako Zentroa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF CEDEFOP  
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

lanbide juridikoa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF legelaria  

prokuradorea

NT1 abokatua  
NT1 epaile ez-profesionala  
NT1 Justizia Administrazioko 

langileak  
NT2 agente judiziala  
NT2 aholkulari juridikoa  
NT2 notarioa  

NT1 magistratua
NT2 epailea  
NT2 fiskaltza  

NT1 polizia judiziala

lanbide liberala  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lanbide-kategoria  
RT alokairuz besteko errenta  
RT Justizia Administrazioko 

langileak  
RT kokatze-eskubidea  
RT lanbide paramedikoa  
RT lanbide-elkargoa  
RT osasun-arloko lanbidea
RT profesionalen sozietate zibila  
RT zerbitzugintza askea  

lanbide lokabea  
MT 4411 lan-merkatua
UF aholku-emailea

aholkularia
aditua  
free lance-a  
langile autonomoa  
langile lokabea  
bere konturako langilea  

BT1 lanbide-kategoria  
RT alokairu gabeko jarduera  
RT alokairuz besteko errenta  
RT lanbide-elkargoa  

lanbide paramedikoa  
MT 2841 osasuna
UF fisioterapeuta  

kinesiterapeuta  
masaje-emailea  
hortz-mekanikaria  
odontomekanikaria
optikaria  
paramedikuntzako langileak  
protesigilea

BT1 osasun-arloko lanbidea
NT1 farmazialaria  
RT irakaskuntza paramedikoa  
RT lanbide liberala  

Lanbide Prestakuntzarako eta 
Ikerketarako Nazio Batuen 
Erakundea  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNITAR
BT1 Nazio Batuen sistema  

lanbide teknikoa  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura

UF langile teknikoak  
teknikaria  

NT1 ingeniaria
RT lanbide zientifikoa  

lanbide zientifikoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF zientzialaria  

zientzia-langileak  
jakintsua

BT1 ikerketa-politika  
RT lanbide teknikoa  

lanbide- eta arte-jardueretarako 
lizentzia fiskala  

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

lanbide-arriskua  

USE laneko segurtasuna (4416)

lanbide-askatasuna  

USE lanerako eskubidea (1236)

lanbide-birkualifikazioa  

USE lanbide-birmoldaketa (4406)

lanbide-birmoldaketa  
MT 4406 enplegua
UF lanbide-egokitzapena  

langileen birmoldaketa  
lanbide-birkualifikazioa  

BT1 enplegu-politika  
RT aldaketa teknologikoa  
RT industria-birmoldaketa
RT lanbide-heziketa  

lanbide-bizitza  

USE lan-bizitza (4421)  

lanbide-debekua  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeria politikoa 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

RT lanerako eskubidea  

lanbide-deontologia  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF deontologia
BT1 lanbideen antolaketa  
NT1 kontzientzia-klausula
RT bioetika  
RT lanbide-sekretua  

lanbide-ebaluazioa  

USE langileen kalifikazioa (4421)  

lanbide-eginkizuna  

USE eginkizunen deskripzioa 
(4421)
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lanbide-egokitzapena  

USE lanbide-birmoldaketa (4406)

lanbide-eguneratzea  
SN Aurrerapen teknikoak atzean 

utzitako ezaguerak dituzten 
langileei euren lanbide-
ezaguerak eguneratzeko behar 
dituzten kualifikazio berriak 
ematen dizkien prestakuntza.

MT 4406 enplegua
UF lanbide-espezializazioa  

ezagueren birziklapena  
BT1 lanbide-heziketa  
RT kualifikazio zaharkitua  

lanbide-elkargoa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF abokatuen elkargo ofiziala  

medikuen elkargo ofiziala  
BT1 lanbideen antolaketa  
RT lanbide liberala  
RT lanbide lokabea  

lanbide-elkartea  
SN Zenbait lanbidetan eratzen diren 

elkarteak, sindikatu kategoriarik 
ez dutenak.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

UF ganbera sindikala  
kontseilu sindikala  
gremioa  
lanbide arteko erakundea  

BT1 lanbideen antolaketa  

lanbide-erakundea  

USE lanbideen antolaketa (4426)

lanbide-eskola  

USE lanbide-irakaskuntza (3211)  

lanbide-esperientzia  
MT 4411 lan-merkatua
UF lan-esperientzia  
BT1 lan-merkatua  
RT lanbide-kualifikazioa  

lanbide-espezializazioa  

USE lanbide-eguneratzea (4406)  

lanbide-gaikuntza  

USE lanbide-heziketa (4406)  

lanbide-gaitasuna  

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

lanbide-gaitasunik eza  

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

lanbide-gaixotasuna  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF asbestosia

pneumokoniosia
BT1 laneko segurtasuna 

BT2 lan-baldintza  
RT lanbidearen ziozko heriotza-tasa 

lanbide-harremanak  

USE lan-harremanak (4426)

lanbide-heziketa  
MT 4406 enplegua
SN Jarduera ekonomikoaren sektore 

batean lanbide bateko edo 
lanbide-multzo bateko lanpostu 
bat betetzeko behar diren 
gaitasun praktikoak, ezaguerak 
eta jarrerak eskuratzea xede 
duten jardueren multzoa.  

UF lanbide-gaikuntza  
e-prestakuntza  
urrutiko prestakuntza  
txandakako prestakuntza  
laneskuaren prestakuntza  
lanbidea aukeratzeko 
prestakuntza

NT1 bilerak egiteko teknikak  
NT1 etengabeko lanbide-prestakuntza 

NT2 ikasteko metodoa [V4.2]  
NT3 arin irakurtzeko metodoa 

[V4.2]  
NT3 mnemoteknia [V4.2]  

NT1 idazteko teknikak  
NT1 komunikazio-teknikak  
NT1 lanbide-eguneratzea  
NT1 lanbide-ikaskuntza  
NT1 lanpostuko prestakuntza  
NT1 negoziazio-teknikak  
NT1 prestakuntzako praktikak  
NT1 prestakuntzarako baimena  
RT Europa barneko sarea  
RT garapen pertsonala  
RT garapenerako programa 

integratua  
RT helduen hezkuntza  
RT lanbide-birmoldaketa  
RT lanbide-irakaskuntza  
RT lanbide-kualifikazioa  
RT lanbide-kualifikazioak ezagutzea 

lanbide-heziketako beka  

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

lanbide-heziketako institutua  

USE bigarren irakaskuntza (3211)  

lanbide-heziketako kualifikazioak 
ezagutzea  

USE lanbide-kualifikazioak 
ezagutzea (4406)  

lanbide-hobekuntza  

USE lanpostuko prestakuntza 
(4406)

lanbide-ikaskuntza  
SN Iraupen luzeko prestakuntza 

sistematikoa, gehienbat enpresa 
batean garatzen dena eta 
ikaslearen eta ugazabaren 
betebeharrak biltzen dituen 
ikaskuntza-kontratuaren bidez 
arautzen dena.  

MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  
RT ikastuna

lanbide-ingurunea  

USE lan-ingurua (4416)

lanbide-irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF lanbide-eskola  
NT1 irakaskuntza paramedikoa  
NT1 irakaskuntza teknikoa  
NT1 irakasleen prestakuntza
NT1 kudeatzaileen prestakuntza  
NT1 medikuntzako irakaskuntza  
NT1 merkataritzako irakaskuntza
NT1 nekazaritzako irakaskuntza  
RT lanbide-heziketa  

lanbide-jarduerak, parlamentarien·—

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

lanbide-jardueraren arteko 
harremanak, irakaskuntzaren eta·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

lanbide-jardueraren arteko 
harremanak, unibertsitatearen eta·—

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

lanbide-jardueren gaineko zerga  
SN Alokairurik gabeko lanbide-

jarduera iraunkorra egiten duten 
pertsona fisiko edo juridikoek 
ordaindu beharreko zerga.  

MT 2446 zerga-sistema
UF merkataritza- eta industria-

jardueretarako lizentzia fiskala  
lanbide- eta arte-jardueretarako 
lizentzia fiskala  

BT1 errentaren gaineko zerga  
RT toki-zerga

lanbide-kalifikazioa  

USE langileen kalifikazioa (4421)  

lanbide-karrera  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 langileriaren administrazioa  
NT1 antzinatasuna  
NT1 lan-bizitza
NT1 lanbide-kategoriaz jaistea  
NT1 lanbide-sustapena  
NT1 lanpostu-aldaketa
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lanbide-kategoria  
MT 4411 lan-merkatua
NT1 alokairupekoa
NT1 artisaua  
NT1 ezkontide laguntzailea  
NT1 lanbide liberala  
NT1 lanbide lokabea  
RT funtzionarioen estatutua  

lanbide-kategoria galtzea  

USE lanbide-kategoriaz jaistea 
(4421)

lanbide-kategoriaz jaistea  
SN Langilea esperientzia edo 

kualifikazio apalagoa behar duen 
lanpostu batera aldatzea eta 
soldata txikiagoa ordaintzea.  

MT 4421 langileriaren 
administrazioa eta ordainsariak

UF lanbide-kategoria galtzea  
BT1 lanbide-karrera 

BT2 langileriaren administrazioa  

lanbide-kualifikazioa  
SN Lanbide-jarduera bat egiteko 

behar diren gaitasun eta 
ezagueren multzoa.  

MT 4411 lan-merkatua
UF lanbide-gaitasuna  

gaitasun profesionala
enplegurako kualifikazioa  
lanbide-gaitasunik eza  

BT1 laneskua
NT1 kualifikazio zaharkitua  
RT eginkizunen deskripzioa  
RT lanbide-esperientzia  
RT lanbide-heziketa  
RT langileen kontratazioa  

lanbide-kualifikazioak ezagutzea  
SN Elkarren ziurtagiri eta tituluak 

onartzea, lanbide-heziketaren 
arloan.  

MT 4406 enplegua
UF kualifikazioen parekotasuna  

lanbide-heziketako 
kualifikazioak ezagutzea  

BT1 Erkidegoaren enplegu-politika 
BT2 enplegu-politika  

RT lanbide-heziketa  

lanbide-migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF lanaren ziozko migrazioa  
BT1 migrazioa
RT kokatze-eskubidea  
RT langileen joan-etorri askea  
RT mugaldeko langilea

lanbide-mugikortasuna  
SN Norberaren lanbidean lanpostuz 

eta kategoriaz aldatu edo beste 
lanbide batera igaro ahal izatea. 

MT 4411 lan-merkatua

BT1 lan-merkatua  
RT gizarte-mugikortasuna  
RT lanpostu-aldaketa

lanbide-orientazioa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
BT1 irakaskuntzaren antolaketa  

lanbide-sekretua  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF sekretu medikoa  
BT1 lan-zuzenbidea  
RT akats medikoa  
RT banku-sekretua  
RT gaixoen eskubideak  
RT industria-sekretua  
RT lanbide-deontologia  

lanbide-sustapena  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF igoera
BT1 lanbide-karrera 

BT2 langileriaren administrazioa  

lanbidea aukeratzeko prestakuntza  

USE lanbide-heziketa (4406)  

lanbidearen ziozko heriotza-tasa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF lanaren ziozko heriotza-tasa  
BT1 heriotza-tasa

BT2 demografia
RT lan-istripua  
RT lanbide-gaixotasuna  

lanbideen antolaketa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF lanbide-erakundea  
NT1 korporatibismoa  
NT1 lanbide arteko akordioa  
NT1 lanbide-deontologia  

NT2 kontzientzia-klausula
NT1 lanbide-elkargoa  
NT1 lanbide-elkartea  

lanbiderako irispidea  
MT 4406 enplegua
BT1 enplegu-politika  

lanbideratzeko enpresa  
SN Merkataritzako ondasun eta 

zerbitzuak egiten dituen enpresa, 
jarduera ekonomiko baten 
bitartez jendeari laneratzen 
laguntzeko beren beregi 
antolatua.  

MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa  
RT enplegurako irispidea  
RT interes kolektiboko enpresa  
RT laneratzea  

lance-a, free·—

USE lanbide lokabea (4411)

land berriak  

USE AED ohia (7211)

land-a  

USE estatu federatua (0406)  

landa-aglomerazioa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF herrixka

herria
BT1 aglomerazioa
RT landa-biztanleria  
RT landa-eskualdea  

landa-aldea  

USE landa-eskualdea (1616)  

landa-aldeak jendez hustea  

USE landa-migrazioa (2811)  

landa-aldeetako exodoa  

USE landa-migrazioa (2811)  

landa-antolamendua  

USE landa-garapena (1616)

landa-bidea  
MT 4816 lurreko garraioa
UF nekazaritza-bidea  

basabidea
baserri-bidea  
auzo-bidea  
abelbidea  

BT1 errepide-sarea 
BT2 errepideko garraioa 

BT3 lurreko garraioa  
RT landa-habitata  

landa-biztanleria  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren banaketa 

geografikoa  
NT1 nekazari-etxea  
RT landa-aglomerazioa  
RT landa-erkidegoa  
RT landa-habitata  
RT nekazarien klasea
RT nekazaritzako biztanleria aktiboa 

landa-biztanleria aktiboa  

USE nekazaritzako biztanleria 
aktiboa (5616)  

landa-eremua  

USE landa-eskualdea (1616)  

landa-erkidegoa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
RT landa-biztanleria  
RT landa-eskualdea  
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landa-errentamendua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-araubidea  
NT1 landa-errentamenduaren prezioa 
NT1 landa-errentamenduko kontratua  

landa-errentamenduaren prezioa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 landa-errentamendua 

BT2 ustiapen-araubidea  

landa-errentamenduko kontratua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritzako errentamendu-

kontratua  
BT1 landa-errentamendua 

BT2 ustiapen-araubidea  
RT aloger-kontratua  

landa-eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF landa-eremua  

landa-aldea  
BT1 eskualde ekonomikoa  
NT1 mendiko eskualdea  
NT1 nekazaritza-eskualdea  
RT azpipopulazioa  
RT eskualdeen arteko desoreka  
RT landa-aglomerazioa  
RT landa-erkidegoa  

landa-finka  

USE nekazaritzako ustiategia 
(5616)

landa-finken gaineko zerga  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

landa-garapena  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF landa-antolamendua  

landa-plangintza  
BT1 eskualde-politika  
RT baso-antolamendua
RT lurren erabilera  
RT lurren esleipena  
RT nekazaritza egituratzeko politika  
RT nekazaritzako ur-antolamendua  

landa-habitata  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF landa-ingurunea  
BT1 habitata
RT landa-bidea  
RT landa-biztanleria  

landa-ikerketa  
SN Laborategian, ikasgelan edo 

aurretik egituratutako beste 
ingurune batean barik ingurune 
naturalean egiten diren azterlan 

akademikoak edo beste ikerlan 
batzuk.  

MT 6416 ikerketa eta jabetza 
intelektuala

BT1 ikerketa  

landa-ingurunea  

USE landa-habitata (2846)

landa-jabetza  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF landa-ondasuna  

etxaguntza  
NT1 landa-jabetzaren antolamendua  
NT1 lur-bankua
NT1 lurralde-erreforma  
NT1 lurralde-mugikortasuna  
NT1 lurraren araubidea  

NT2 auzo-ondasuna
NT2 Estatuaren landa-jabetza  

NT1 lurraren prezioa  
RT baso-jabetza  
RT hiri- eta landa-jabetzaren 

merkatua
RT jabetza eskuratzea
RT lurraren jabetza  
RT nekazaritza-ustiategiaren

oinordetza
RT ustiapen-eremua  

landa-jabetzaren antolamendua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF landa-jabetzaren berregituraketa 
BT1 landa-jabetza  

landa-jabetzaren berregituraketa  

USE landa-jabetzaren 
antolamendua (5616)

landa-kontribuzioa  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

landa-lurren eta abereen gaineko 
kontribuzioa  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

landa-lurren eta abereen kontribuzioa 

USE lur-kontribuzioa (2446)  

landa-migrazioa  
SN Bi landa-eskualderen arteko 

migrazioa. Ez nahasi "baserritik 
hirirako migrazioa" 
terminoarekin.  

MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF landa-aldeak jendez hustea  

landa-aldeetako exodoa  
BT1 barne-migrazioa
RT azpipopulazioa  

landa-ondasuna  

USE landa-jabetza (5616)  

landa-plangintza  

USE landa-garapena (1616)

landa-soziologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 soziologia

BT2 gizarte-zientziak  

landa-turismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF nekazaritza-turismoa  

baserri-turismoa  
BT1 turismoa

BT2 aisia  

landaketa  
SN Lursail landu bat izendatzen du, 

normalean nekazaritzako 
ustiategi handi bat; 
"basogintzako landaketa" 
adierazteko, erabili "baso 
landatua".  

MT 5621 nekazaritza-lurren 
ustiapena

BT1 laborantza-teknika  
NT1 birlandaketa  
RT baso landatua  
RT mintegia

landaketa, zuhaitz-·—

USE baso-berritzea (5636)  

Landare Barietateen Erkidegoko 
Bulegoa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF LBEB
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

landare bizia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 landare-ekoizpena  

landare energetikoa  

USE labore energetikoa (5631)  

landare kaltegarria  
MT 5211 natur ingurunea
UF belar txarra  
BT1 flora

BT2 basa-bizitza  

landare transgenikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF genetikoki eraldatutako landarea 
BT1 genetikoki eraldatutako 

organismoa
BT2 ingeniaritza genetikoa 

BT3 bioteknologia 
BT4 teknologia

RT hazia  
RT landare-ekoizpena  
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RT landare-lorpena  
RT landare-ugalketa  
RT landareen hobekuntza  

landare tropikala  
MT 6006 landare-produktuak
NT1 kafea
NT1 kakaoa
NT1 tea  
RT fruitu tropikala  
RT laborantza tropikala  

landare urtarra  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-baliabidea  
NT1 alga

landare-baliabidea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 baliabide naturala  
RT dibertsitate biologikoa  

landare-ekoizpena  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF landareen laborantza  

landare-hazkuntza  
landare-produktua  

NT1 arbolazaintza  
NT1 baratzezaintza  
NT1 barazki goiztiarra  
NT1 barazkigintza  
NT1 bazka-landareen laborantza  
NT1 frutagintza  
NT1 laborantza industriala  
NT1 laborantza tropikala  
NT1 labore energetikoa  
NT1 landare bizia  
NT1 landare-gaitza  
NT1 landare-lorpena  
NT1 landare-ugalketa  
NT1 loregintza
NT1 mahastizaintza
NT1 norberaren kontsumorako 

laborantza  
NT1 oleikultura
NT1 olio-laborea  
NT1 perretxikogintza  
NT1 zereal-laborantza  
RT botanika  
RT landare transgenikoa  
RT landareen hobekuntza  
RT mintegia
RT nekazaritzako egitura  

landare-gaitza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF landareen gaitza  

zuhaitzen gaitza  
landare-patologia  

BT1 landare-ekoizpena  
RT legeria fitosanitarioa  
RT tratamendu fitosanitarioa

landare-gurina
SN Ez nahasi "margarina" 

terminoarekin.  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF kakao-gurina  

koko-gurina
landareen gurina  

BT1 landare-koipea 
BT2 koipekia

RT kakaoa

landare-hautespena  

USE landare-ugalketa (5631)

landare-hazkuntza  

USE landare-ekoizpena (5631)  

landare-koipea  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF landare-koipekia  

landareen koipe-gaia  
BT1 koipekia
NT1 landare-gurina  
NT1 landare-olioa  

NT2 arto-olioa
NT2 ekilore-olioa  
NT2 kakahuete-olioa
NT2 oliba-olioa  
NT2 soja-olioa  

RT olio-landarea  

landare-koipekia  

USE landare-koipea (6016)  

landare-lorpena  
SN Landare-barietate bat sortu edo 

aurkitzea.  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 landare-ekoizpena  
RT hazia  
RT jabetza intelektuala  
RT landare transgenikoa  

landare-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF koltza-olioa  

intxaur-olioa  
palma-olioa  
sesamo-olioa  

BT1 landare-koipea 
BT2 koipekia

NT1 arto-olioa
NT1 ekilore-olioa  
NT1 kakahuete-olioa
NT1 oliba-olioa  
NT1 soja-olioa  

landare-patologia  

USE landare-gaitza (5631)  

landare-produktua  

USE landare-ekoizpena (5631)  

landare-proteina  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 produktu proteikoa  
RT soja  

landare-ugalketa  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF landareen ugaltzea  

landare-ugaritzea  
landare-hautespena  

BT1 landare-ekoizpena  
RT landare transgenikoa  

landare-ugaritzea  

USE landare-ugalketa (5631)

landarea, apaintzeko·—

USE baratzezaintza (5631)  

landarea, genetikoki eraldatutako·—

USE landare transgenikoa (6411)

landarea, ongailutarako·—

USE usain-landarea (6006)

landarea, zuhaitz-·—

USE mintegia (5626)  

landarea, zuntz-·—

USE ehungintzarako landarea 
(6006)

landareen babesa  

USE floraren babesa (5206)

landareen gaitza  

USE landare-gaitza (5631)  

landareen gurina  

USE landare-gurina (6016)  

landareen hobekuntza  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 agronomiako ikerketa 

BT2 nekazaritza-politika  
RT landare transgenikoa  
RT landare-ekoizpena  

landareen koipe-gaia  

USE landare-koipea (6016)  

landareen laborantza  

USE landare-ekoizpena (5631)  

landareen tratamendua  

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

landareen ugaltzea  

USE landare-ugalketa (5631)
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landarezko opila, olio-·—

USE janari industriala (5631)

landatutako lurrak  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

landerra  

USE pobretasuna (1626)  

landerren babesetxea  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

landerretxea  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

landu daitekeen nekazaritza-eremua  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

landua, lur·—

USE nekazaritza-lurra (5621)  

landuak, lur·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

landugabea, lur·—

USE alfer-lurra (5621)  

LANE

USE Lanaren Nazioarteko 
Erakundea (7606)

laneko bizi-kalitatea  

USE lanaren humanizazioa (4416)  

laneko gatazka  

USE lan-gatazka (4426)  

laneko gogobetetasuna  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF langileen motibazioa  

langileen gogobetetasuna  
BT1 lanaren psikologia 

BT2 ergonomia
BT3 lan-baldintza  

laneko higienea  

USE lan-osasuna (4416)

laneko istripua  

USE lan-istripua (4416)

laneko istripuagatiko kalte-ordaina  

USE lan-istripuetarako asegurua 
(2836)

laneko jantzia  

USE jantzia (6841)  

laneko medikuntza  

USE lan-medikuntza (4416)  

laneko osasuna  

USE lan-osasuna (4416)

Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Europako Agentzia  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF LSOEA
OSHA

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

laneko segurtasuna  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lanbide-arriskua  

langileen segurtasuna  
lantokiko segurtasuna  
lan-segurtasuna

BT1 lan-baldintza  
NT1 babes-ekipamendua  
NT1 lan-istripua  
NT1 lan-medikuntza
NT1 lan-osasuna
NT1 lanbide-gaixotasuna  
NT1 lanerako ezintasuna  
RT airearen kutsatzailea  
RT bibrazio mekanikoa  
RT erradiazioaren aurkako babesa  

lanerako adina  

USE lan egiteko adina duen 
biztanleria (4411)  

lanerako bidaiak, etxetik·—

USE atzera-aurrerako migrazioa 
(2811)

lanerako eskubidea
SN Pertsona guztiek lan egiteko eta 

askatasunez aukeratu edo 
onartutako lanbidean aritzeko 
eskubidea dute.  

MT 1236 eskubideak eta 
askatasunak

UF langileen zirkulazio-askatasuna  
lan egiteko askatasuna  
lanbide-askatasuna  

BT1 eskubide ekonomikoak  
RT lanbide-debekua  

lanerako ezintasuna  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 laneko segurtasuna 

BT2 lan-baldintza  
RT ezintasun-asegurua  

lanerako ezintasunagatiko prestazioa  

USE ezintasun-asegurua (2836)  

laneratze-zerbitzua  

USE enplegu-bulegoa (4411)

laneratzea  
MT 4406 enplegua
UF bizitza aktiboan sartzea  
BT1 enplegu-politika  
NT1 birlaneratzea  
RT enplegurako irispidea  
RT lan-merkatua  
RT lanbideratzeko enpresa  
RT lehen lanpostua  

lanesku atzerritarra  

USE langile migratzailea (4411)  

lanesku-beharrizana  
SN Lanesku-eskari orokorra edo 

industria edo sektore ekonomiko 
jakin baten eskari berezia.  

MT 4411 lan-merkatua
UF lanesku-eskaria  

lanesku-eskaintza
BT1 lan-merkatua  
NT1 lanesku-eskasia

lanesku-eskaintza  

USE lanesku-beharrizana (4411)  

lanesku-eskaria  

USE lanesku-beharrizana (4411)  

lanesku-eskasia  
SN Enplegu-eskaria eskaintza baino 

handiagoa izatea.  
MT 4411 lan-merkatua
UF langile-gabezia  

lanesku-urritasuna  
BT1 lanesku-beharrizana 

BT2 lan-merkatua  

lanesku-urritasuna  

USE lanesku-eskasia (4411)  

laneskua  
MT 4411 lan-merkatua
UF laneskuaren egitura  

langilea
NT1 biztanleria aktiboa  

NT2 biztanleria aktibo landuna  
NT2 lan egiteko adina duen 

biztanleria  
NT2 langabea  

NT1 biztanleria ez-aktiboa  
NT1 emakumezko laneskua  
NT1 Erkidegoko langilea  
NT1 eskulangilea
NT1 familiako laneskua  
NT1 gaitasun anitzeko langilea  
NT1 laguntzailea
NT1 lanbide-kualifikazioa  

NT2 kualifikazio zaharkitua  
NT1 langile atzerriratua  
NT1 langile behartsua  
NT1 langile gaztea  
NT1 langile klandestinoa  
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NT1 langile migratzailea  
NT1 langile minusbaliatua  
NT1 langile zaharra  
NT1 mugaldeko langilea
NT1 sasoikako langilea
RT enpleguaren egitura  
RT nekazaritzako laneskua  

laneskuaren egitura  

USE laneskua (4411)

laneskuaren kostua  

USE alokairuen kostua (4026)

laneskuaren malgutasuna  

USE lanaren malgutasuna (4411)  

laneskuaren moldagarritasuna  

USE langilearen moldagarritasuna 
(4411)

laneskuaren mugikortasuna  
SN Langileek lan-merkatuaren 

barruan mugimendu horizontal 
edo bertikalak egin ahal izatea. 
Ez nahasi "langileen joan-etorri 
askea" terminoarekin.  

MT 4411 lan-merkatua
UF langile-trukea  

langileen mugikortasuna  
BT1 lan-merkatua  
RT langileen joan-etorri askea  

laneskuaren plangintza  
MT 4406 enplegua
UF enpleguaren plangintza  
BT1 enplegu-politika  

laneskuaren prestakuntza  

USE lanbide-heziketa (4406)  

laneskuaren trafikoa  

USE langile klandestinoa (4411)  

langa, hauteskunde-·—

USE banaketa-klausula (0416)

langabea  
MT 4411 lan-merkatua
UF langabetua  

enplegugabea  
BT1 biztanleria aktiboa 

BT2 laneskua
RT langabezia  
RT langabezia-asegurua  
RT langabeziaren aurkako borroka  

langabetua  

USE langabea (4411)  

langabezia  
MT 4406 enplegua
UF lanik eza  

langabezia-indizea  
langabezia-tasa  

NT1 egiturazko langabezia  
NT1 emakumeen langabezia  
NT1 ezkutuko langabezia  
NT1 gazteen langabezia  
NT1 langabezia partziala  
NT1 langabezia teknikoa  
NT1 langabezia teknologikoa  
NT1 langabezia ziklikoa  
NT1 langile migratzaileen langabezia 
NT1 luzaroko langabezia  
NT1 sasoikako langabezia
RT biztanleria ez-aktiboa  
RT irauteko gutxieneko diru-sarrera 
RT lan-merkatua  
RT langabea  
RT langabezia-asegurua  

langabezia partziala  
SN Lanaldien eta soldaten aparteko 

murrizketa egin behar izatea, 
enpresaren jarduera gutxitu egin 
delako.  

MT 4406 enplegua
UF azpienplegua  
BT1 langabezia  

langabezia teknikoa  
SN Lan-orduak nahitaez gutxitu 

behar izatea, salmenten 
beherakadaren ondorioz.  

MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  
RT atzeraldi ekonomikoa  
RT lan-gatazka  

langabezia teknologikoa  
SN Teknologiaren garapenaren 

ondorioz zenbait lanbide eta 
lanpostu galtzea.  

MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  
RT aldaketa teknologikoa  

langabezia ziklikoa  
SN Hazkunde ekonomikoaren 

motelaldi baten ondorioa.  
MT 4406 enplegua
UF abaguneko langabezia  
BT1 langabezia  
RT atzeraldi ekonomikoa  

langabezia, abaguneko·—

USE langabezia ziklikoa (4406)  

langabezia-asegurua  
MT 2836 gizarte-babesa
UF langabezia-prestazioa  

langabezia-sorospena  
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  
RT langabea  
RT langabezia  

langabezia-indizea  

USE langabezia (4406)  

langabezia-prestazioa  

USE langabezia-asegurua (2836)  

langabezia-sorospena  

USE langabezia-asegurua (2836)  

langabezia-tasa  

USE langabezia (4406)  

langabeziaren aurkako borroka  
MT 4406 enplegua
BT1 enplegu-politika  
NT1 lan partekatua  
RT enplegurako laguntza  
RT langabea  

langile akziodunak  
SN Langile akziodunek enpresaren 

kapitalean eta mozkinetan parte 
hartzen dute.

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 langileen parte-hartzea 
BT2 lan-harremanak  

RT errenta aldakorreko balorea  

langile atzerriratua  
SN Enpresaren beharrizanak direla-

eta atzerriratzen diren langileei 
buruz soilik erabiliko da. Ez 
nahasi "langile migratzailea" 
terminoarekin.  

MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT enpresa multinazionala

langile atzerritarra  

USE langile migratzailea (4411)  

langile autonomoa  

USE lanbide lokabea (4411)

langile behartsua  
SN Pertsona aktiboa, landuna edo 

lanik gabe egon dena sei 
hilabete baino gehiagoz, 
pobretasunaren atalasetik 
beherako bizi-maila duen familia 
batekoa.  

MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT errenta txikia  
RT pobretasuna

langile emigratzailea  

USE langile migratzailea (4411)  

langile etorkina  

USE langile migratzailea (4411)  

langile gaztea  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT adinarengatiko bereizkeria  
RT gaztea  
RT gazteen lana  
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RT gazteen langabezia  

langile klandestinoa  
SN Legezko arautegia (zerga-

betebeharrak, gizarte-segurantza, 
lan-baimena etab.) alde batera 
utzita ordainpeko lana egiten 
duen langilea.

MT 4411 lan-merkatua
UF legez kanpoko langilea  

laneskuaren trafikoa  
BT1 laneskua
RT lan klandestinoa  
RT nekazaritzako laneskua  

langile kontratatuak  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF behin-behineko langileak  

kanpoko langileak
bitarteko langileak  
lan-kontratuko langileak  
estatuturik gabeko langileak  

BT1 funtzio publikoa 
BT2 administrazio-antolaketa  

langile kualifikatua  

USE behargin kualifikatua (4411)

langile lokabea  

USE lanbide lokabea (4411)

langile migratzailea  
MT 4411 lan-merkatua
UF lanesku atzerritarra  

langile emigratzailea  
langile atzerritarra  
langile etorkina  

BT1 laneskua
RT atzerritarrentzako hezkuntza  
RT egoitza-eskubidea  
RT etorkinen gizarteratzea  
RT herritarren eskubideak  
RT itzulerako migrazioa  
RT kultur desberdintasuna  
RT lan-baimena
RT langile migratzaileen langabezia 
RT langileen joan-etorri askea  
RT migratzailea  
RT ordainsari-berdintasuna  
RT tratu-berdintasuna  

langile migratzaileen langabezia  
MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  
RT langile migratzailea  
RT migratzailea  

langile militarrak  
MT 0821 defentsa
BT1 armada

langile minusbaliatua  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua

RT enplegu erreserbatua  
RT ezindua  
RT ezinduen gizarteratzea  

langile teknikoak  

USE lanbide teknikoa (6806)

langile zaharra  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT adinekoak  

langile zibilak  
MT 0821 defentsa
BT1 armada

langile-aukeraketa, enpresetako·—

USE langileen kontratazioa (4421)  

langile-gabezia  

USE lanesku-eskasia (4411)  

langile-mugimendua  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak
RT langileen klasea  
RT Langileen Nazioarteko Elkartea 

langile-trukea  

USE laneskuaren mugikortasuna 
(4411)

langilea  

USE laneskua (4411)

langilea, aldizkako·—

USE sasoikako langilea (4411)  

langilea, alokairu gabeko·—

USE alokairu gabeko jarduera 
(4406)

langilea, alokairupeko·—

USE alokairupekoa (4411)

langilea, baserriko·—

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

langilea, bere konturako·—

USE lanbide lokabea (4411)

langilea, Erkidego barruko·—

USE Erkidegoko langilea (4411)  

langilea, etxetiko·—

USE etxetiko lana (4406)  

langilea, legez kanpoko·—

USE langile klandestinoa (4411)  

langilea, nazioarteko borondatezko·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

langilea, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

Langileak Aukeratzeko Bulegoa , 
Europako Erkidegoetako ·—

USE Europako Erkidegoetako 
Langileak Aukeratzeko 
Bulegoa [V4.2] (1006)  

langileak errekisatzea  
SN Lan-gatazkak edo grebak 

daudenean gutxieneko zerbitzua 
bermatzeko langileak 
errekisatzea.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 lan-gatazka 
BT2 lan-harremanak  

langileak gutxitzea  

USE enplegu-ezabaketa (4406)  

langileak informatzea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 langileen parte-hartzea 

BT2 lan-harremanak  

langileak, administrazio-·—

USE administrazio-lanbidea (4006) 

langileak, bankuetako·—

USE banku-lanbidea (2416)  

langileak, behin-behineko·—

USE langile kontratatuak (0436)  

langileak, bitarteko·—

USE langile kontratatuak (0436)  

langileak, diplomazia-·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

langileak, diplomazia-misioko·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

langileak, EEko LA kategoriako·—

USE EEko hizkuntza-langileak 
(1006)

langileak, emakumezko·—

USE emakumezko laneskua (4411) 

langileak, enbaxadako·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

langileak, estatuturik gabeko·—

USE langile kontratatuak (0436)  

langileak, etxeko·—

USE zerbitzuetako langileak (6846) 

langileak, hegazkineko·—

USE eskifaia (4811)  

langileak, kanpoko·—

USE langile kontratatuak (0436)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 402/592

langileak, lan-kontratuko·—

USE langile kontratatuak (0436)  

langileak, nabigazioko·—

USE eskifaia (4811)  

langileak, paramedikuntzako·—

USE lanbide paramedikoa (2841)

langileak, zientzia-·—

USE lanbide zientifikoa (6416)  

langilearen moldagarritasuna  
MT 4411 lan-merkatua
UF laneskuaren moldagarritasuna  

langileriaren moldagarritasuna  
langilearen moldaketa  

BT1 lan-merkatua  
RT Europako Enplegu Estrategia  

langilearen moldaketa  

USE langilearen moldagarritasuna 
(4411)

langilearen parte-hartzea  

USE langileen parte-hartzea (4426) 

langileburua  

USE gainbegiralea (4411)  

langileburua, nekazaritzako·—

USE nekazaria (5616)  

langileei kontsultatzea 

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

UF kontsulta sindikala
BT1 langileen parte-hartzea 

BT2 lan-harremanak  

langileek enpresa erostea  

USE enpresa-erosketa (4006)  

langileek mozkinetan parte izatea  

USE mozkinetan parte hartzea 
(4426)

langileen aukeraketa, Herri 
Administraziorako·—

USE administrazio-lehiaketa 
(4421)

langileen autokudeaketa  

USE autokudeaketa (4426)

langileen balorazioa  

USE langileen kalifikazioa (4421)  

langileen birmoldaketa  

USE lanbide-birmoldaketa (4406)

langileen ebaluazioa  

USE langileen kalifikazioa (4421)  

langileen errekurtsoa  
MT 1221 justizia
UF funtzionarioen errekurtsoa  
BT1 Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

RT Europako funtzionarioa  

langileen eskubideak  

USE lan-zuzenbidea (4426)  

langileen eskuordekoa  

USE enpresa-batzordea (4426)  

langileen estatutua  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 langileriaren administrazioa  

langileen gogobetetasuna

USE laneko gogobetetasuna (4416) 

langileen hezkuntza  

USE helduen hezkuntza (3206)  

langileen higienea  

USE lan-osasuna (4416)

langileen izendapena  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
BT1 langileriaren administrazioa  

langileen joan-etorri askea  
SN Europar Batasunaren barruko 

mugikortasunaren alorreko 
printzipioa eta langilearen 
funtsezko eskubidea. Kontzeptu 
honek esan nahi du 
nazionalitatean oinarritutako 
edozein bereizkeria ezabatu 
behar dela, enpleguari, 
ordainsariei eta gainerako lan-
baldintzei, etxebizitza 
eskuratzeari eta langileak bere 
familia ondora ekartzeko duen 
eskubideari dagokienez. Ez 
nahasi laneskuaren 
mugikortasunarekin.

MT 4406 enplegua
BT1 Erkidegoaren enplegu-politika 

BT2 enplegu-politika  
RT herritarren Europa  
RT lanbide-migrazioa  
RT laneskuaren mugikortasuna  
RT langile migratzailea  
RT merkatu bakarra  
RT nazionalitatearengatiko 

bereizkeria
RT pertsonen joan-etorri askea  
RT zirkulazio-askatasuna  

langileen kalifikazioa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF lanbide-kalifikazioa  

langileen ebaluazioa  
lanbide-ebaluazioa  
langileen balorazioa  

BT1 langileriaren administrazioa  

langileen klasea  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF proletarioak  
BT1 gizarte-klasea 

BT2 gizarte-egitura  
RT behargina  
RT langile-mugimendua

langileen kontratazioa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF enpresetako langile-aukeraketa  
BT1 langileriaren administrazioa  
NT1 beste enpresa batetik langileak 

hartzea
RT lanbide-kualifikazioa  
RT test psikometrikoa [V4.2]  

langileen lekualdaketa  

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

langileen motibazioa  

USE laneko gogobetetasuna (4416) 

langileen mugikortasuna  

USE laneskuaren mugikortasuna 
(4411)

Langileen Nazioarteko Elkartea  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi komunista  
RT alderdi laborista  
RT alderdi sozialista  
RT langile-mugimendua

Langileen Oinarrizko Eskubide 
Sozialen Europar Batasuneko 
Gutuna  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF Gutun Soziala  
BT1 Europako gizarte-politika 

BT2 gizarte-politika  
RT etiketa soziala  
RT Europar Batasuneko Oinarrizko 

Eskubideen Gutuna  
RT gizarte-eskubideak  
RT lan-zuzenbidea  

langileen ordezkaria  

USE enpresa-batzordea (4426)  

langileen ordezkaritza  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF langileriaren ordezkaritza  
BT1 lan-harremanak  
NT1 enpresa-batzordea  

NT2 Europako enpresa-batzordea  
NT1 hauteskunde sindikalak  
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NT1 ordezkari sindikala  

langileen parte-hartzea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF enpresa-demokrazia  

enpresako demokrazia  
industriako demokrazia  
enplegatuen parte-hartzea  
langilearen parte-hartzea  

BT1 lan-harremanak  
NT1 autokudeaketa
NT1 elkarrekin kudeatzea  
NT1 langile akziodunak  
NT1 langileak informatzea  
NT1 langileei kontsultatzea
NT1 mozkinetan parte hartzea  
RT partaidetza

langileen prestakuntza  

USE lanpostuko prestakuntza 
(4406)

langileen prestakuntza, 
irakaskuntzako·—

USE irakasleen prestakuntza 
(3211)

langileen segurtasuna  

USE laneko segurtasuna (4416)

langileen sindikatua  

USE sindikatua (4426)  

langileen zerrenda  

USE enpresaren tamaina (4011)  

langileen zirkulazio-askatasuna  

USE lanerako eskubidea (1236)

langileria  
SN Enpresa batean lan egiten duten 

pertsonen multzoa.
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF giza baliabideak  
BT1 langileriaren administrazioa  

langileria, EE·—

USE Europako funtzionarioa (1006) 

langileriaren administrazioa  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF giza baliabideen kudeaketa  

langileriaren kudeaketa  
langileen lekualdaketa  

NT1 administrazio-lehiaketa
NT1 eginkizunen deskripzioa  
NT1 lan-kontratua  
NT1 lanbide-karrera  

NT2 antzinatasuna  
NT2 lan-bizitza
NT2 lanbide-kategoriaz jaistea  
NT2 lanbide-sustapena  

NT2 lanpostu-aldaketa
NT1 langileen estatutua  
NT1 langileen izendapena  
NT1 langileen kalifikazioa  
NT1 langileen kontratazioa  

NT2 beste enpresa batetik 
langileak hartzea  

NT1 langileria
NT1 probaldia
RT antolamendu-kultura [V4.2]  
RT kapital intelektuala [V4.2]  

langileriaren estatutua  

USE lan-zuzenbidea (4426)  

langileriaren kudeaketa  

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

langileriaren moldagarritasuna  

USE langilearen moldagarritasuna 
(4411)

langileriaren ordezkaria  

USE enpresa-batzordea (4426)  

langileriaren ordezkaritza  

USE langileen ordezkaritza (4426)  

Languedoc-Rousillon  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

lanik ez egitea  

USE biztanleria ez-aktiboa (4411)  

lanik eza  

USE langabezia (4406)  

lanik gabeko eguna  

USE jaieguna (4416)  

lankidea, nazioarteko borondatezko·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

lankidetza ekonomikoa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT akordio ekonomikoa  
RT harreman ekonomikoak  
RT integrazio ekonomikoa  
RT konbergentzia ekonomikoa
RT laguntza ekonomikoa  
RT lankidetza monetarioa  
RT politika ekonomikoa  

lankidetza indartua  
SN Estatu kide interesatuei erritmo 

edo helburu desberdinen arabera 
Europar Batasuneko erakunde-
esparrutik kanpo aurrera egiteko 
aukera ematen dien printzipioa. 

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF integrazio bereizia  

gune gogorra
BT1 Europako batasun politikoa 

BT2 Europar Batasuna  

lankidetza juridikoa  
SN Estatuek elkarlanean jardutea 

baterako arauak egiteko eta 
euren legeriak harmonizatzeko. 
Ez nahasi "justizia-lankidetza" 
terminoarekin.  

MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT legerien hurbilketa  

Lankidetza Kontseilua  

USE EE Elkartze Kontseilua (1016) 

Lankidetza Kontseiluko herrialdeak, 
Golkoko·—

USE CCGko herrialdeak (7236) 

lankidetza militarra  
MT 0811 lankidetza-politika
UF laguntza militarra  
BT1 lankidetza-politika  
RT arin erreakzionatzeko indarra  
RT defentsa-politika  
RT Europako Armada Taldea
RT kanpora bidalitako indarrak  

lankidetza monetarioa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 harreman monetarioak  
RT Ekonomia eta Diru Batasuna
RT finantza-lankidetza  
RT lankidetza ekonomikoa  
RT sostengu-mekanismoa

Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa  

MT 2406 harreman monetarioak
UF EE Lankidetza Monetariorako 

Funtsa
LMEF  
Diru Lankidetzako Europako 
Funtsa
DLEF  

BT1 Europako diru-sistema  
RT EE funtsa  

Lankidetza Monetariorako Funtsa, 
EE·—

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

lankidetza politikoa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
NT1 integrazio politikoa  

NT2 politiken hurbilketa  
RT Europako Politika Lankidetza  
RT politika  

lankidetza teknikoa  
MT 0811 lankidetza-politika
UF laguntza teknikoa  
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BT1 lankidetza-politika  
RT teknologia
RT teknologia-transferentzia  

lankidetza zientifikoa  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
NT1 zientzia-trukea  
RT ikerketa zientifikoa  
RT ikerketa-politika  

lankidetza, administrazioen arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

lankidetza, afro-arabiar·—

USE arabiar eta afrikarren arteko 
lankidetza (0811)  

lankidetza, armamentu-arloko 
Europako·—

USE Europako armamentu-politika 
(0821)

lankidetza, auzoen arteko·—

USE toki-erakundeen elkartea 
(0436)

lankidetza, barne-·—

USE barne-gaietako lankidetza 
(1016)

lankidetza, barruko gaietako·—

USE barne-gaietako lankidetza 
(1016)

lankidetza, enpresen arteko·—

USE enpresen arteko lankidetza 
(4006)

lankidetza, erakundeen arteko·—

USE erakundeen lankidetza (0431) 

lankidetza, eskualdeen arteko·—

USE eskualde-lankidetza (0811)  

lankidetza, Estatuaren eta toki-
erakundeen arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

lankidetza, euro-arabiar·—

USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza (0811)  

lankidetza, garapenerako·—

USE garapenerako laguntza (0811) 

lankidetza, Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

lankidetza-akordioa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko akordioa  

RT EE lankidetza-akordioa  
RT Europako lankidetza  
RT mugaz gaindiko lankidetza  
RT nazioarteko lankidetza  

lankidetza-hitzarmena, 
administrazioen arteko·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

lankidetza-politika  
MT 0811 lankidetza-politika
NT1 aduana-lankidetza  
NT1 arabiar eta afrikarren arteko 

lankidetza  
NT1 Elkarte Euro-mediterraneoa  
NT1 elkartu gabeko herrialdea  
NT1 eskualde-lankidetza  
NT1 europar eta arabiarren arteko 

lankidetza  
NT1 finantza-lankidetza  
NT1 hegoaldeko herrien arteko 

lankidetza  
NT1 herrialde elkartua  
NT1 herrialde kidea
NT1 hezkuntza-arloko lankidetza  
NT1 hirugarren herrialdea  
NT1 industria-lankidetza  

NT2 osagarritasun-akordioa  
NT1 ingurumen-lankidetza
NT1 justizia-lankidetza

NT2 Europako epai-esparrua  
NT1 kultur lankidetza  
NT1 lankidetza ekonomikoa  
NT1 lankidetza juridikoa  
NT1 lankidetza militarra  
NT1 lankidetza politikoa  

NT2 integrazio politikoa  
NT3 politiken hurbilketa  

NT1 lankidetza teknikoa  
NT1 lankidetza zientifikoa  

NT2 zientzia-trukea  
NT1 merkataritzako lankidetza
NT1 mugaz gaindiko lankidetza  
NT1 nazioarteko lankidetza  

NT2 Europako lankidetza  
NT3 Europako integrazioa  

NT4 Europako historia  
NT4 europar ideiaren 

sustapena  
NT5 Europaren ikurra  
NT5 Europaren ikuskera  

NT4 europar mugimendua
NT4 mugimendu

antieuropeista  
NT1 nekazaritzako lankidetza  
NT1 polizia-lankidetza

NT2 Interpol

lankidetza-prozedura  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 

BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  
RT Europako Agiri Bakuna  

Lankidetzako Antolakunde Bateratua, 
Armen Arloko·—

USE Europako armamentu-
politika (0821)  

Lankidetzako Europako Funtsa, 
Diru·—

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

Lankidetzako Europako Unitatea, 
Justizia·—

USE EUROJUST (1016)  

Lankidetzarako Taldea, Justizia·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

Lankidetzari buruzko Konferentzia, 
Europako Segurtasun eta·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

lanlekua  

USE lantokia (4416)  

lanordua  

USE lan-ordutegia (4416)  

lanpara elektrikoa  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

lanpara goria  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

lanpara halogenoa  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

lanpara-euskarria  

USE material elektrikoa (6826)  

lanpostu hutsa betetzeko iragarkia  

USE enplegu-eskaintza (4411)

lanpostu-aldaketa  
SN Langileen berresleipena edo 

igoera dela-eta enpresaren 
barruan egiten den lekualdaketa 
izendatzeko erabiltzen da.  

MT 4421 langileriaren 
administrazioa eta ordainsariak

UF barruko birlaneratzea  
barruko lekualdaketa

BT1 lanbide-karrera 
BT2 langileriaren administrazioa  

RT birlaneratzeko laguntza [V4.2]  
RT industriaren berregituraketa  
RT lanbide-mugikortasuna  

lanpostu-sorkuntza  

USE enplegu-sorkuntza (4406)  
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lanpostuaren deskripzioa  

USE eginkizunen deskripzioa 
(4421)

lanpostuko prestakuntza  
SN Lan egiten den bitartean jasotzen 

den prestakuntza ordaindua.  
MT 4406 enplegua
UF prestakuntzarako kontratua  

langileen prestakuntza  
lanbide-hobekuntza  

BT1 lanbide-heziketa  
RT nekazaritzako irakaskuntza  

lanposturako hautagaia  

USE enplegu-eskaria (4411)

lansaio erdiko lana  

USE lansaio partzialeko lana (4406) 

lansaio jarraitua  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

lansaio osoko lana  
MT 4406 enplegua
BT1 enpleguaren egitura  

lansaio partzialeko enplegua  

USE lansaio partzialeko lana (4406) 

lansaio partzialeko lana  
SN Egunean edo astean honenbeste 

lanordu edo astean nahiz hilean 
honenbeste lanegun egitea, 
jardueraren ohiko lansaioa 
denbora-tarte horietan 
proiektatuz ateratzen den 
kopuruaren bi heren baino 
gutxiago.  

MT 4406 enplegua
UF lansaio partzialeko enplegua

lansaio erdiko lana  
BT1 lan atipikoa 

BT2 enpleguaren egitura  
RT lan-ordutegiaren antolamendua  
RT lansaio partzialeko nekazaritza  

lansaio partzialeko nekazaritza  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF noizbehinkako nekazaritza  
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  
RT lansaio partzialeko lana  

lansaioa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lanaldia  
BT1 lanaren antolaketa  
NT1 aparteko ordua  
NT1 atsedenaldia  

NT2 asteko atsedena  
NT2 jaieguna

NT2 ordaindutako oporrak  
NT3 lan-utzialdi berezia  

NT2 soldatarik gabeko baimena  
NT1 gaueko lana  
NT1 igandeko lana  
NT1 lan-denboraren murrizketa  
NT1 lan-ordutegia
NT1 lansaio jarraitua  
NT1 legezko lansaioa  
NT1 ordutegi malgua  
NT1 txandakako lana  
RT gidaldiaren iraupena  

lansaioa, astean x orduko·—

USE legezko lansaioa (4416)  

lansaria  

USE alokairua (4421)  

lansaria, errendimenduaren 
araberako·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

lansaria, gutxieneko·—

USE gutxieneko alokairua (4421)

lansaria, orduko·—

USE ordukako alokairua (4421)  

Lantaldea, EE Ekonomia eta 
Gizarte·—

USE Europako Ekonomia eta 
Gizarte Lantaldea (1006)  

lantaldea, enplegurako aholku-·—

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

Lantaldea, Enplegurako eta Lan 
Merkaturako·—

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

Lantaldea, Europar Batasuneko 
Eskualdeetako·—

USE Eskualdeetako Lantaldea 
(1006)

lantaldea, nekazaritza arautzeko·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

lantaldea, nekazaritza kudeatzeko·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

lantaldea, nekazaritzako aholku-·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

lantaldea, nekazaritzako kontsulta-·—

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

Lantaldearen irizpena, Ekonomia eta 
Gizarte·—

USE EGL irizpena (1011)  

lantaldeen prozedura, EE·—

USE komitologia (1011)  

lantegi-ontzia

USE arrantza-ontzia (5641)  

lantegia, azukre-·—

USE azukrearen industria (6031)  

lantegia, malta-·—

USE edarien industria (6031)  

lantegiko burua  

USE gainbegiralea (4411)  

lantegiko maisua  

USE gainbegiralea (4411)  

lantokia  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lanlekua
BT1 lan-baldintza  
RT etxetiko lana  

lantokiko segurtasuna  

USE laneko segurtasuna (4416)

lantzeko lurra  

USE laborantza-lurra (5621)  

lantzen den nekazaritza-eremua  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

Laos  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak

Laponia
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Ipar Finlandia

Norra Finland  
Finlandiako iparraldea  

BT1 Finlandiako eskualdeak  

lapurreta  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF ebasketa  

lapurretaren aurkako borroka  
BT1 jabetzaren aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  
RT delitugintza  
RT kriminalitatea  

lapurreta-asegurua  

USE kalteetarako asegurua (2431)  

lapurretaren aurkako borroka  

USE lapurreta (1216)  
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laranja  

USE fruitu garratzak (6006)  

larre-eremua  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF larredia  

larrea
bazkalekua
belardia  

BT1 lurren erabilera  
RT abere-hazkuntza  
RT larreko gizentzea  

larrea

USE larre-eremua (5621)  

larredia

USE larre-eremua (5621)  

larreko gizentzea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 abere-hazkuntza  
RT larre-eremua  

larria, behi-azienda·—

USE behi-azienda (5626)  

larrialdi-egoera  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF alarma-egoera  

alerta-egoera  
urgentzia-egoera  
etxeratze-agindua  

BT1 salbuespen-egoera 
BT2 ordena publikoa 

BT3 segurtasun publikoa

larrialdietako indarrak  

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

larrialdietako laguntzetarako erreserba  

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

larrialdietako medikuntza  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza

BT2 medikuntza-zientziak  
RT lehen sorospenak  
RT osasunerako arriskua  

larriko abelburua, azienda·—

USE abelburua (5626)

larritasun psikikoa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF estresa  
BT1 lanaren psikologia 

BT2 ergonomia
BT3 lan-baldintza  

RT buru-osasuna

larru ondua  

USE animalia-larrua (6011)

larru-ekoizpena  

USE larruaren industria (6841)  

larru-ontzea

USE larrugintza (6841)  

larru-zurraketaren industria  

USE larruaren industria (6841)  

larrua
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF larrukia

larruzko produktua  
BT1 larruaren industria  

larruaren industria  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF larru-zurraketaren industria  

larru-ekoizpena  
NT1 larrua
NT1 larrugintza  
NT1 larrukigintza eta eskularrugintza 
NT1 oinetakoen industria  

larruazaleko gaitza  

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

larruazaleko gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF larruazaleko gaitza  

ekzema  
azaleko gaixotasuna  
larruazaleko negela  
mikosia

BT1 gaixotasuna

larruazaleko negela  

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

larrugintza  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF larru-ontzea

larrugintzaren industria  
BT1 larruaren industria  
RT animalia-larrua  
RT larrugintzarako animalia  
RT luxu-gaien industria  

larrugintzarako animalia  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ugaztun basatia 

BT2 fauna
BT3 basa-bizitza  

RT larrugintza  

larrugintzaren industria  

USE larrugintza (6841)  

larrukia  

USE larrua (6841)  

larrukigintza  

USE larrukigintza eta 
eskularrugintza (6841)  

larrukigintza eta eskularrugintza  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF eskularrugintza  

larrukigintza  
BT1 larruaren industria  

larruzko produktua  

USE larrua (6841)  

lasaigarria  
MT 2841 osasuna
UF barbiturikoa  

lo-eragilea  
BT1 substantzia psikotropikoa 

BT2 farmaziako produktua 
BT3 farmazia-industria  

laser arma  
MT 0821 defentsa
BT1 armamentua

laser erradiazioa  

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

laser inprimagailua  

USE inprimagailua (3236)  

laser izpien fisika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  

laser platina  

USE soinua erreproduzitzeko 
aparatua (3226)

laserra

USE erradiazio-aparatua (6826)  

lastategia

USE nekazaritza-eraikina (5626)  

lasterketa, animalien·—

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

lasterretako erreaktore birsortzailea, 
neutroi·—

USE erreaktore birsortzailea 
(6621)

lasterretako erreaktorea, neutroi·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

lastertasuna, gehieneko·—

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)
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lastoa  

USE belar-bazka (5631)

Latgale [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Letoniako eskualdeak [V4.2]  

latifundioa  

USE ustiategi handia (5616)

Latinoamerika
MT 7216 Amerika
NT1 Erdialdeko Amerika

NT2 Belize  
NT2 Costa Rica  
NT2 El Salvador  
NT2 Guatemala  
NT2 Honduras
NT2 Nikaragua
NT2 Panama

NT1 Hego Amerika
NT2 Argentina
NT2 Bolivia  
NT2 Brasil
NT2 Ekuador
NT2 Galapagoak  
NT2 Guyana  
NT2 Guyana Frantsesa  
NT2 Kolonbia
NT2 Malvinak  
NT2 Paraguai
NT2 Peru  
NT2 Surinam
NT2 Txile  
NT2 Uruguai
NT2 Venezuela  

RT Contadorako Taldea  

Latinoamerika eta Kariberako Nazio 
Batuen Ekonomia Batzordea  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Latinoamerikako erakundea  
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Erdialdeko Amerikako 

erakundea
latinoamerikar erakundea  

NT1 Andeetako Taldea  
NT2 Andeetako Parlamentua  

NT1 Caricom
NT1 Erdialdeko Amerikako Estatuen 

Erakundea
NT2 Erdialdeko Amerikako 

Parlamentua  
NT2 Latinoamerikako Parlamentua 

NT1 Erdialdeko Amerikako Merkatu 
Batua

NT1 Latinoamerikako Integraziorako 
Elkartea  

NT1 Latinoamerikako Sistema 

Ekonomikoa
NT1 Latinoamerikaren Integraziorako 

Erakundea
NT1 Mercosur

Latinoamerikako Integraziorako 
Elkartea  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

UF ALADI  
Latinoamerikako Merkataritza 
Askerako Elkartea  

BT1 gobernu arteko erakundea  
RT ALADIko herrialdeak  

Latinoamerikako Merkataritza 
Askerako Elkartea  

USE Latinoamerikako 
Integraziorako Elkartea 
(7616)

Latinoamerikako Parlamentua  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
BT1 Erdialdeko Amerikako Estatuen 

Erakundea
BT2 gobernu arteko erakundea  

Latinoamerikako Sistema 
Ekonomikoa  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF SELA  
BT1 Latinoamerikako erakundea  
RT SELAko herrialdeak

latinoamerikar erakundea  

USE Latinoamerikako erakundea 
(7616)

Latinoamerikaren Integraziorako 
Erakundea  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF INTAL
BT1 Latinoamerikako erakundea  

latorria  

USE burdina (6816)

latorrigintza eta labanagintza  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF labanagintza  
BT1 industria metalurgikoa  

laua ez den produktua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 materialen teknologia  
NT1 alanbrea  
NT1 barra
NT1 lingotea
NT1 tutua  
NT1 zinta  

laua, beira·—

USE beira (6811)  

laua, totxo·—

USE lingotea (6411)  

laugarren baliabidea  

USE NPG ekarpena (1021)  

laugarren mundua
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gizarte-klase behartsua  
BT1 gizarte-egitura  
RT pobretasuna
RT pobretzea

laugarren sektorea  
SN Irakaskuntza-, informazio- eta 

ikerketa-zerbitzuek osatzen 
duten sektore ekonomikoa.  

MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 sektore ekonomikoa  
RT zerbitzu-enpresa  

lausoa, interes·—

USE interes kolektiboa (1221)  

lauza

USE zoruaren estaldura (6831)

lauzatzea

USE eraikuntza-teknika (6831)  

law-a, common·—

USE ohiturazko zuzenbidea (1206) 

lazeria, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako hondamendia 
(5216)

Lazio  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

LBEB

USE Landare Barietateen 
Erkidegoko Bulegoa (1006)  

leasing enpresa  

USE aloger-enpresa (4011)  

leasing kontratua  

USE finantza-errentamendua 
(2031)

leasing-a  

USE finantza-errentamendua 
(2031)

LECE

USE Ekonomia Lankidetzarako 
Europako Liga (7611)

legatu eta dohaintzen gaineko zerga, 
jarauntsi,·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  
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legatua  

USE dohaintza (1211)  

lege eratzailea  

USE konstituzioa (1206)  

lege markoa  

USE oinarrien legea (1206)  

lege nazionala, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-zuzenbidea 
(0416)

lege organikoa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 legea 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

lege-dekretua  

USE dekretua (1206)  

lege-gatazka

USE legearen aplikazioa (1206)  

lege-iruzkina  
MT 3221 dokumentazioa
UF lege-testu bati buruzko iruzkina 
BT1 agiria  

lege-medikuntza  

USE auzitegiko medikuntza (2841) 

lege-proiektua  
SN Gobernuak proposatutako lege-

testua.
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 legegintzako ekimena 

BT2 legegintzako prozedura  
RT Exekutiboaren eskumenak  

lege-proposamena  
SN Parlamentuko kide batek 

proposatutako lege-testua.  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 legegintzako ekimena 

BT2 legegintzako prozedura  
RT Parlamentuaren eskumenak  

lege-testu bati buruzko iruzkina  

USE lege-iruzkina (3221)  

legea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 legeria 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
NT1 harmonizazio-legea  
NT1 lege organikoa  
NT1 legearen aplikazioa  

NT2 zuzenbidearen nagusitasuna  
NT1 legearen atzeraeragina  
NT1 oinarrien legea

legea betearaztea  

USE legearen aplikazioa (1206)  

legea betetzea  

USE legearen aplikazioa (1206)  

legea garatzea  

USE legearen aplikazioa (1206)  

legea haustea, zirkulazioari 
buruzko·—

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

legea indargabetzea  

USE legearen aplikazioa (1206)  

legea urratzea  

USE arau-haustea (1216)

Legea, Atzerritarrei buruzko·—

USE atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea (1231)  

legea, eskuordetze-·—

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

Legea, Estatuaren Kontratuei 
buruzko·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

legea, gaikuntza-·—

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

legea, gaitasuna emateko·—

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

Legea, Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

legea, konstituzio-·—

USE konstituzioa (1206)  

Legea, Kostei buruzko·—

USE itsasertzaren babesa (5206)  

legea, nekazaritza bideratzeko·—

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

legea, patenteei buruzko·—

USE patenteen zuzenbidea (6416)  

legeak, ingurumen-·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

legearen aldaketa  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF legearen erreforma  
BT1 legegintzako prozedura  

legearen aldarrikapena  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 legegintzako prozedura  

legearen aplikazioa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF lege-gatazka  

legeen arteko gatazka  
legea betetzea  
legea indargabetzea  
legea garatzea  
legea betearaztea  
legearen indarraldia  

BT1 legea 
BT2 legeria 

BT3 zuzenbidearen iturriak  
NT1 zuzenbidearen nagusitasuna  

legearen argitalpena  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 legegintzako prozedura  
RT aldizkari ofiziala  

legearen atzeraeragina  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF atzeraeraginezko ondorioa  

atzeraeragina  
BT1 legea 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

legearen aurreko berdintasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 gizarte-eskubideak  

legearen botazioa  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 legegintzako prozedura  
NT1 legearen onespena  
RT botazioa  
RT botoen gehiengoa  

legearen erreforma  

USE legearen aldaketa (0426)  

legearen ezespena  

USE legearen onespena (0426)  

legearen hizkuntza-kalitatea  

USE legeen idazkuntza (0426)  

legearen idazketa  

USE legeen idazkuntza (0426)  

legearen indarraldia  

USE legearen aplikazioa (1206)  

legearen intereseko errekurtsoa  

USE Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  
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legearen interpretazioa  

USE zuzenbidearen interpretazioa 
(1206)

legearen legegintza-kalitatea  

USE legeen idazkuntza (0426)  

legearen onespena  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF legearen ezespena  
BT1 legearen botazioa 

BT2 legegintzako prozedura  

legebidezko defentsa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 aringarria 

BT2 erantzukizun kriminala  

legebidezko interesa  
SN Demandatzaileak bere 

demandarekin eduki behar duen 
zuzeneko eta zilegizko lotura 
pertsonala. Horrelako loturarik 
ez dagoenean, demanda ez da 
sakonean aztertzen eta 
onartezina dela adierazten da.  

MT 1221 justizia
UF legezkotzea

alderdi interesduna  
BT1 onargarritasuna

BT2 prozedura judiziala  
NT1 interes kolektiboa  
RT auzitan aritzeko eskubidea  

legeen arteko gatazka  

USE legearen aplikazioa (1206)  

legeen idazkuntza  
SN Erabili termino hau legearen 

hizkuntza- eta legegintza-
kalitatea hizpide duten agiriak 
indexatzeko.  

MT 0426 parlamentu-lanak
UF legearen legegintza-kalitatea  

legearen hizkuntza-kalitatea  
legearen idazketa  

BT1 legegintzako prozedura  

legeen konstituzionaltasuna  

USE konstituzionaltasunaren 
kontrola (1206)  

legegilea, botere betearazlea/ 
botere·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

legegilea/ botere betearazlea, 
botere·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

legegintza-kalitatea, legearen·—

USE legeen idazkuntza (0426)  

legegintza-prozedura, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidearen 
gertuera (1011)  

legegintza-prozesua  

USE legegintzako prozedura (0426) 

legegintzako dekretua  

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

legegintzako ekimena  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 legegintzako prozedura  
NT1 lege-proiektua  
NT1 lege-proposamena
RT ekimen-ahalmena  
RT Parlamentuaren eskumenak  

legegintzako prozedura  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF legegintza-prozesua  

legegintzako teknika  
NT1 irizpena  
NT1 legearen aldaketa  
NT1 legearen aldarrikapena  
NT1 legearen argitalpena  
NT1 legearen botazioa  

NT2 legearen onespena  
NT1 legeen idazkuntza  
NT1 legegintzako ekimena  

NT2 lege-proiektua  
NT2 lege-proposamena

NT1 zuzenketa  
RT botere legegilea  
RT legeria  
RT parlamentua  
RT Parlamentuaren eskumenak  

legegintzako teknika  

USE legegintzako prozedura (0426) 

legegintzako xedapena  

USE legeria (1206)  

legegintzaldia  
SN Parlamentu-ganberen iraunaldia, 

normalean konstituzio-testuetan 
finkatzen dena. Hautespenaren 
unean hasten da eta desegiten 
direnean amaitzen da, 
legegintzaldiaren bukaeran nahiz 
lehenago.  

MT 0421 parlamentua
UF legegintzaldiaren iraupena  
BT1 Parlamentuaren eskumenak  
RT bilkura-aldia  

legegintzaldiaren iraupena  

USE legegintzaldia (0421)  

legegintzarako eskuordetzea  

USE eskuordetze bidezko legegintza 
(0436)

legegintzarako hauteskundeak  

USE hauteskunde orokorrak (0416) 

legelaria  

USE lanbide juridikoa (1226)

legelaria  

USE abokatua (1226)  

legenarra  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

legeria
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF dimentsio juridikoa  

legegintzako xedapena  
ikuspegi juridikoa  
alderdi juridikoa  

BT1 zuzenbidearen iturriak  
NT1 administrazio-erregelamendua  

NT2 administrazio-xedapena
NT2 dekretua  
NT2 erabakia  
NT2 zuzentaraua  

NT1 eskualde-zuzenbidea  
NT1 eskuratutako eskubideak  
NT1 legea

NT2 harmonizazio-legea  
NT2 lege organikoa  
NT2 legearen aplikazioa  

NT3 zuzenbidearen 
nagusitasuna

NT2 legearen atzeraeragina  
NT2 oinarrien legea

NT1 nazio-zuzenbidea  
NT1 ordenantza
NT1 toki-legeria  
RT botere legegilea  
RT legegintzako prozedura  

legeria aeronautikoa  

USE aeronautikako zuzenbidea 
(1231)

legeria autonomikoa  

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

legeria fitosanitarioa  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF arau fitosanitarioak  
BT1 nekazaritza-politika  
NT1 kontrol fitosanitarioa  
RT janariei buruzko legeria  
RT landare-gaitza  
RT oztopo teknikoa  
RT produktu fitosanitarioa  
RT tratamendu fitosanitarioa

legeria, aduana-·—

USE aduana-arauak (2011)  
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legeria, bankuei buruzko·—

USE banku-zuzenbidea (2416)  

legeria, energiari buruzko·—

USE energia-zuzenbidea (6606)  

legeria, eraikuntzari buruzko·—

USE eraikuntza-arauak (2846)  

legeria, eskualde-·—

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

legeria, estatu kideen·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

legeria, finantza-·—

USE finantza-arauak (2421)  

legeria, gizarte-·—

USE gizarte-zuzenbidea (2826)  

legeria, hirigintzari buruzko·—

USE hirigintza-arauak (2846)  

legeria, ingurumenari buruzko·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

legeria, lan-·—

USE lan-zuzenbidea (4426)  

legeria, lanari buruzko·—

USE lan-zuzenbidea (4426)  

legeria, merkataritzako·—

USE merkataritza-zuzenbidea 
(2006)

legeria, monopolioen aurkako·—

USE trusten aurkako legeria (4031) 

legeria, nazio-·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

legeria, zerga-·—

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

legeriaren sinplifikazioa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zuzenbidearen iturriak  
RT Erkidegoaren zuzenbidea  

legerien harmonizazioa  

USE legerien hurbilketa (1011)

legerien harmonizazioa, aduana-·—

USE aduana-harmonizazioa (2011) 

legerien hurbilketa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF legerien harmonizazioa  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea  
RT aduana-harmonizazioa  
RT Erkidegoaren zuzentaraua  

RT gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa

RT harmonizazio-legea  
RT IAEE gomendioa  
RT lankidetza juridikoa  
RT nazio-zuzenbidea  
RT zerga-harmonizazioa  

legez aurkako abortua  
MT 2806 familia
BT1 abortua

BT2 jaiotza-kontrola 
BT3 familia-plangintza  

legez aurkako arma  

USE arma debekatua [V4.2] (0821) 

legez aurkako entzuketa  

USE komunikazioen babesa (1236) 

legez aurkako eraikuntza  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF eraikuntza klandestinoa  

baimendu gabeko eraikuntza  
eraikuntza basatia  

BT1 hiriko eraikuntza 
BT2 hirigintza

RT txabola-auzoa  

legez aurkako finantzaketa, 
alderdien·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

legez aurkako hondakin-isurketa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondakina

legez aurkako immigrazioa  

USE legez kanpoko migrazioa 
(2811)

legez aurkako komisioak  

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

legez aurkako kopia, software-aren·—

USE pirateria informatikoa (3236) 

legez aurkako lehia  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

legez aurkako salerosketa  

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

legez ezkondu gabeko bikotea  

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

legez kanpoko lana  

USE lan klandestinoa (4406)  

legez kanpoko langilea  

USE langile klandestinoa (4411)  

legez kanpoko migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF legez aurkako immigrazioa  

ezkutuko migrazioa  
BT1 migrazioen kontrola 

BT2 migrazio-politika 
BT3 migrazioa

RT itxurazko ezkontza

legez kontrako trafikoa  
MT 2006 merkataritza-politika
UF salerosketa klandestinoa  

legez aurkako salerosketa  
kontrabandoa  
merkatu beltza  

BT1 merkataritza-arauak
BT2 merkataritza-politika  

RT arma-merkataritza  
RT arte-merkataritza  
RT delitu ekonomikoa  
RT droga-trafikoa  
RT ezkutuko ekonomia  
RT faltsifikatzea  
RT iruzurra
RT organoen salerosketa  

legezaurkakotasuna  

USE legezkotasuna (0406)  

legezko abortua  

USE abortua (2806)  

legezko erantzukizuna  

USE erantzukizuna (1211)  

legezko estatutua  

USE estatutu juridikoa (1211)

legezko gordailua  
SN Literaturako edo ikus-

entzunezko obraren bat 
argitaratzen denean zenbait ale 
erakunde ofizial eskudunari 
eman beharra.  

MT 3226 komunikazioa
BT1 argitaratzea 

BT2 komunikazioaren industria  

legezko helbidea  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  
RT egoitza  

legezko lansaioa  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF astean x orduko lansaioa  
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

legezko zaintzagatiko lizentzia  
MT 2836 gizarte-babesa
UF guraso-asegurua
BT1 gizarte-baimena  
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legezkontrakotasuna  

USE legezkotasuna (0406)  

legezkotasuna  
MT 0406 esparru politikoa
UF legezaurkakotasuna  

legezkotasunik eza  
ilegaltasuna  
legezkontrakotasuna  

BT1 filosofia politikoa  
RT konstituzionaltasunaren kontrola 

legezkotasunik eza

USE legezkotasuna (0406)  

legezkotzea

USE legebidezko interesa (1221)  

legioa  

USE armada (0821)  

legitimitatea  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 filosofia politikoa  
RT erbesteko gobernua  
RT Gobernua
RT hauteskundeak
RT matxinatuen gobernua  

legitimoa, ume ez-·—

USE ume naturala (2806)  

Lehen Auzialdiko Auzitegia, 
Europako Erkidegoetako·—

USE EE Lehen Auzialdiko 
Auzitegia (1006)  

lehen auzialdiko epailea  

USE epailea (1226)  

lehen auzialdiko epaitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

lehen egoitza  

USE egoitza (2816)  

lehen eskola  

USE lehen irakaskuntza (3211)  

lehen haurtzaroa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
UF haurtxoa

bularreko haurra  
ume txikia  
jaioberria  

BT1 adinaren araberako banaketa 
BT2 biztanleriaren osaera  

lehen irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF oinarrizko hezkuntza orokorra  

OHO
oinarrizko irakaskuntza  
lehen eskola  

BT1 irakaskuntza-maila

lehen laguntzak  

USE lehen sorospenak (2841)

lehen lanpostua  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 lan-merkatua  
RT laneratzea  

lehen ministroa  

USE gobernuburua (0436)  

Lehen Mundu Gerra  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerra

BT2 nazioarteko gatazka  

lehen sektorea  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 sektore ekonomikoa  
NT1 nekazaritza-sektorea  

lehen sorospenak  
MT 2841 osasuna
UF lehen laguntzak  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT ezbeharrak jotakoentzako 

laguntza
RT garraio-istripua  
RT gizakiak eragindako 

hondamendia
RT hondamendi naturala
RT larrialdietako medikuntza  

Lehendakari eta Kuestoreen 
Konferentzia  

USE EPren Mahaia (1006)  

lehendakaria  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 erakunde-egitura  

lehendakaria, errepublikako·—

USE estatuburua (0406)  

lehendakaria, Europako 
Parlamentuko·—

USE EP lehendakaria (1006)

lehendakaria, gobernuko·—

USE gobernuburua (0436)  

lehendakarien konferentzia [V4.2]  
SN Parlamentuko Taldeetako 

Lehendakarien 
Konferentziagatik esaten da.  

MT 0421 parlamentua
UF bozeramaleen batzordea  
BT1 Parlamentuaren osaera  

lehendakariordea  
MT 1006 Europar Batasuneko 

erakundeak eta Europako 

funtzio publikoa
BT1 erakunde-egitura  

lehendakariordea, Europako 
Parlamentuko·—

USE EP lehendakariordea (1006) 

lehendakaritzarako hauteskundeak 
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeak
RT erregimen presidentzialista  
RT estatuburua  

lehenetsia, boto·—

USE lehentasunezko botoa (0416)  

lehengaia
SN Industria-prozesuetan janariak, 

ehunak, oinetakoak, denetariko 
industria-ondasunak eta 
kontsumorako gai iraunkorrak 
egiteko erabiltzen diren 
oinarrizko produktuak dira 
lehengaiak. Ez nahasi 
"oinarrizko produktua" 
terminoarekin.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 oinarrizko produktua 

BT2 nazioarteko merkataritza  

lehentasun ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF lehentasunezko ekintza  
BT1 garapen-politika 

BT2 politika ekonomikoa  
RT lehentasunezko eskualdea  

lehentasun orokorrak  
SN Herrialde industrializatuek 

garatzen ari diren herrialdeei 
eskaintzen dieten aduana-
araubide berezia. Europako 
Erkidegoak hartan parte hartzen 
du.

MT 2006 merkataritza-politika
UF aduana-zergetako lehentasun 

orokorrak
Lehentasun Orokorren Sistema  
lehentasun-sistema orokorra  
SPG  

BT1 merkataritza-politika  
RT aduana-zergako kontingentea  
RT aduana-zergei buruzko akordioa 
RT garatzen ari den herrialdea  
RT GATT
RT jatorrizko produktua  
RT lehentasunezko aduana-zerga  
RT Merkataritza eta Garapenari 

buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia  

RT merkataritzako politika bateratua 

lehentasun orokorrak, aduana-
zergetako·—

USE lehentasun orokorrak (2006) 
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Lehentasun Orokorren Sistema  

USE lehentasun orokorrak (2006)

lehentasun-botoa  

USE lehentasunezko botoa (0416)  

lehentasun-eskubidea  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza

lehentasun-eskubidea, kostaldeko·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

lehentasun-sistema orokorra  

USE lehentasun orokorrak (2006)

lehentasuna, aduana-zergetako·—

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

lehentasuna, hauteskunde-·—

USE lehentasunezko botoa (0416)  

lehentasuna, kostaldeko·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

lehentasunezko aduana-zerga  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF aduana-zergetako kontzesioa  

aduana-zergetako lehentasuna  
aduana-zergetako abantaila  

BT1 aduana-zergen politika  
RT jatorrizko produktua  
RT lehentasun orokorrak  
RT lehentasunezko akordioa  
RT merkataritzako politika bateratua 
RT posta-tarifa  

lehentasunezko akordioa  
SN Erkidegoaren lehentasunezko 

akordioa, GATTek baino 
abantaila hobeak eskaintzen 
dituena aduana-zergei 
dagokienez.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritzako politika bateratua 
RT lehentasunezko aduana-zerga  
RT Magreb
RT Mashrek  

lehentasunezko aldea  

USE lehentasunezko eskualdea 
(1616)

lehentasunezko aldea, industria 
kokatzeko·—

USE zona franko industriala 
(6806)

lehentasunezko botoa  
SN Hautesleak zerrendako 

hautagaien hurrenkera aldatu 
ahal izatea.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF hauteskunde-lehentasuna  

lehentasun-botoa  
boto lehenetsia

BT1 zerrendakako hautapena 
BT2 botazio-sistema  

lehentasunezko ekintza  

USE lehentasun ekonomikoa (1606) 

lehentasunezko eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF lehentasunezko aldea  
BT1 eskualde ekonomikoa  
RT lehentasun ekonomikoa  

lehentasunezko kreditu-tasa  

USE korritu-hobaria (2416)

lehentasunezko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezio diskriminatzailea 

BT2 prezioak  

lehentasunezko prezioa, nekazaritzako 
produktuetarako·—

USE euspen-prezioa (2451) 

lehergaia  
MT 6811 kimika
UF detonatzailea  

propultsatzailea
BT1 parakimika

leherketa-arriskua  

USE industria-arriskua (5206)

lehia  
MT 4031 lehia
BT1 lehia-politika
NT1 nazioarteko lehia  
RT eskaintzen aurkezpena  
RT esportazioen finantzaketa  
RT konparaziozko publizitatea  
RT lehiakortasuna
RT lizitazioa  
RT prezio askea  
RT prezioen eraketa  

lehia askea  
MT 4031 lehia
BT1 lehia-politika
RT prezio askea  

lehia desleiala  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

lehia faltsua  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

lehia, legez aurkako·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

lehia-politika  
MT 4031 lehia

NT1 lehia
NT2 nazioarteko lehia  

NT1 lehia askea  
RT enpresentzako laguntza  
RT industria-jabetza
RT kontzentrazio ekonomikoa  
RT laguntza publikoa  

lehia-zuzenbidea  
MT 4031 lehia
UF lehiari buruzko arauak  
NT1 diru-laguntzaren aurkako 

prozedura
NT1 dumping-aren aurkako legeria  

NT2 dumping-aren aurkako 
eskubideak  

NT2 dumping-aren aurkako 
neurria

NT1 ententeei buruzko arauak  
NT2 ententearen adierazpena  
NT2 ententerako baimena  
NT2 ententerako baimenaren 

salbuespena  
NT1 kontzentrazioen kontrola  
NT1 laguntza publikoen kontrola  
NT1 trusten aurkako legeria  
RT enpresa erkidea  
RT enpresa multinazionala
RT merkataritza-zuzenbidea
RT nazioarteko zuzenbide 

ekonomikoa
RT sozietate-zuzenbidea  

lehiaketa

USE lizitazioa (2006)  

lehiaketa ez-osoa  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

lehiaketa murriztua  

USE lizitazioa (2006)  

lehiaketa publikoa  

USE lizitazioa (2006)  

lehiaketa, EE barne-·—

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

lehiaketa, EE kanpo-·—

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

lehiaketa, enkante-·—

USE lizitazioa (2006)  

lehiaketa, kirol-·—

USE kirol-ikuskizuna (2826)  

lehiaketa, kultur·—

USE kultur saria (2826)  

lehiaketa, oposizio-·—

USE administrazio-lehiaketa (4421) 
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lehiaketarako eskaintza  

USE eskaintzen aurkezpena (2006) 

lehiakortasuna  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren politika  
RT emaitzen konparaziozko 

ebaluazioa  
RT errentagarritasuna  
RT lehia
RT prezioak  
RT produktuaren kalitatea  

lehian ez aritzeko betebeharra  
MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  

lehiaren desitxuratzea  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

lehiaren murrizketa  
MT 4031 lehia
UF lehia desleiala  

konkurrentzia desleiala
lehia faltsua  
legez aurkako lehia  
lehiaketa ez-osoa  
lehiaren desitxuratzea  
abusuzko merkataritza-praktika 
merkataritza-praktika desleiala  
bereizkeriazko merkataritza-
praktika  
merkataritza-praktika
murriztailea  

NT1 abusuzko publizitatea
NT1 automugaketa
NT1 dumping-a
NT1 eskaintzaren ezespena  
NT1 konparaziozko publizitatea  
NT1 lehian ez aritzeko betebeharra  
NT1 monopolioa

NT2 erosketa-monopolioa  
NT2 Estatuaren monopolioa  
NT2 inportazio-monopolioa

NT1 nagusigoa
NT1 oligopolioa  
NT1 oligopsonioa
NT1 prezioei buruzko akordioa  
NT1 saltzeko ukoa
RT Batzordeari salaketa aurkeztea  
RT dumping soziala
RT kontsumitzaileen babesa
RT prezio diskriminatzailea  
RT trukeen murrizketa  

lehiari buruzko arauak  

USE lehia-zuzenbidea (4031)  

lehiatzeko estrategia

USE estrategia ekonomikoa (3231)  

lehorketa

USE deshidratazioa (6036)  

lehorra, bazka·—

USE belar-bazka (5631)

lehorra, fruitu·—

USE fruitu oskolduna (6006)

lehorra, lekale·—

USE lekaduna (6006)

lehorreko armada  
MT 0821 defentsa
UF lehorreko indarra  
BT1 armada

lehorreko garbiketa  

USE arropa-garbiketa (6846)

lehorreko indarra  

USE lehorreko armada (0821)  

lehorreko laborantza  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  
RT zona aridoa  

lehorrerako misila, itsasotik·—

USE misil balistikoa (0821)  

lehorreratutako arrain-kopurua  

USE lehorreratutako arrantzua 
(5641)

lehorreratutako arrantzua  
MT 5641 arrantza
UF lehorreratutako arrain-kopurua  
BT1 arrain-harrapaketa 

BT2 arrantza-politika  

lehorretik datorren kutsadura  
SN Lehorretik itsasora bota edo 

ibaietatik itsasoratzen diren 
isuriek itsasoan eragiten duten 
kutsadura.

MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT ur-ibilgua  

lehortea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF lehortearen aurkako borroka  
BT1 hondamendi naturala 

BT2 ingurumenaren degradazioa  
RT azidotzea  
RT zona aridoa  

lehortearen aurkako borroka  

USE lehortea (5216)  

lehortua, bazka·—

USE belar-bazka (5631)

lehortua, fruta·—

USE produktu lehortua (6026)  

lehortua, janari·—

USE produktu lehortua (6026)  

leiho-beira  

USE beira (6811)  

Leinster
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Irlandako eskualdeak  

lekaduna  
MT 6006 landare-produktuak
UF babarruna

txitxirioa  
ilarra  
baba
baba beltza  
indaba
lekale lehorra  
dilista  

BT1 barazkia  

lekale lehorra  

USE lekaduna (6006)

lekeda  

USE itsasgarria (6811)  

lekua, eztabaida-·—

USE eztabaidagunea (3226)  

lekualdaketa, atxilotuen·—

USE presoen lekualdaketa (1216)

lekualdaketa, barruko·—

USE lanpostu-aldaketa (4421)  

lekualdaketa, enpresaren·—

USE deslokalizazioa [V4.2] (4006)  

lekualdaketa, langileen·—

USE langileriaren administrazioa 
(4421)

lekuaren antolamendua  

USE lekuaren kudeaketa (5206)

lekuaren kudeaketa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF lekuaren antolamendua  
BT1 ingurumen-politika
RT berdegunea
RT hirigintza

lekukoa  

USE lekukotasuna (1221)  

lekukotasuna  
MT 1221 justizia
UF lekukoa
BT1 judizioa 

BT2 prozedura judiziala  
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lengoaia, goi-mailako·—

USE programazio-hizkuntza (3236) 

lengoaia, makina-·—

USE programazio-hizkuntza (3236) 

leninismoa  

USE marxismoa (0406)  

leninismoa, marxismo-·—

USE marxismoa (0406)  

lenteak, ukipen-·—

USE optikaren industria (6821)  

Leon

USE Gaztela eta Leon (7211)  

Leongo Autonomia Erkidegoa, 
Gaztela eta·—

USE Gaztela eta Leon (7211)  

lerroa, aurrekontu-·—

USE aurrekontua (2436)

lerrokatu gabeko herrialdea  

USE ez lerrokatzea (0816)  

lesioa  

USE traumatismoa (2841)  

Lesotho  
MT 7221 Afrika
UF Basutoland  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

letoia  

USE aleazioa (6816)  

Letonia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Letoniako eskualdeak [V4.2]  

Letoniako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Kurzeme [V4.2]  
NT1 Latgale [V4.2]  
NT1 Riga [V4.2]  
NT1 Vidzeme [V4.2]  
NT1 Zemgale [V4.2]  
RT Letonia

letra, kanbio-·—

USE kreditu-titulua (2411)

leukosia, behien·—

USE animalien leukosia (5631)

leukozitemia  

USE odoleko gaixotasuna (2841)  

leukozitosia  

USE odoleko gaixotasuna (2841)  

leuzemia  

USE odoleko gaixotasuna (2841)  

lexikoa  

USE hiztegia (3221)  

lexikologia  

USE hizkuntzalaritza (3611)  

Libano
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

libera esterlinaren eremua  

USE diru-eremua (2406)  

liberalismo ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
RT liberalismoa  
RT merkatu-ekonomia  

liberalismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF neoliberalismoa  

ultraliberalismoa  
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi liberala  
RT liberalismo ekonomikoa  

liberalizazioa, merkataritzaren·—

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

liberalizazioa, prezioen·—

USE prezio askea (2451)  

liberaren eremua  

USE diru-eremua (2406)  

Liberec [V4.2]
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Liberia
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Libia  
MT 7236 geografia politikoa
UF Libiako Arabiar Herri 

Errepublika Sozialista  
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

Libiako Arabiar Herri Errepublika 
Sozialista  

USE Libia (7221)

librea, irrati·—

USE toki-komunikabidea (3226)  

Librearen Elkartea, Europako 
Merkataritza·—

USE Europako Merkataritza 
Askeko Elkartea (7611)

librekanbioko zona  

USE merkataritza askeko eremua 
(2011)

librekanbiorako akordioa  

USE merkataritza askerako 
akordioa (2021)  

librekanbismoa  

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

liburu santua  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  

liburu soinuduna  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

liburu-denda  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazioaren industria  

liburu-eramailea  

USE kontularia (4026)

liburua  

USE liburugintza (3226)  

liburua, eskola-·—

USE ikasliburua (3216)

liburua, gutun-·—

USE gutuneria (3221)  

liburuak eskuratzea  

USE agiriak eskuratzea (3221)  

liburugintza  
MT 3226 komunikazioa
UF azaleztapena  

liburua
BT1 komunikazioaren industria  
NT1 inprimaketa  
RT agiria  
RT paper-orearen eta paperaren 

industria

liburutegi birtuala  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema
RT Internet

liburutegi publikoa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema
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liburutegi zientifikoa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema

liburutegia  
MT 3221 dokumentazioa
UF hemeroteka
BT1 dokumentazio-sistema
NT1 gazteen liburutegia  
NT1 liburutegi birtuala  
NT1 liburutegi publikoa  
NT1 liburutegi zientifikoa  
NT1 nazio-liburutegia  
NT1 Parlamentuko liburutegia  
NT1 unibertsitateko liburutegia
RT bibliografia

Liburuzain Elkarteen Nazioarteko 
Federazioa  

MT 7626 gobernuz kanpoko 
erakundeak

UF FIAB  
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

liburuzaina  

USE informazioaren arloko 
lanbidea (3231)

Liechtenstein  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Liejako probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Waloniako eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Liga, Arabiar Estatuen·—

USE Arabiar Liga (7616)  

Liga, Gurutze Gorriko Sozietateen·—

USE Gurutze Gorria (7626)  

lignitoa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 ikatza 

BT2 ikatzaren industria  

Liguria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Liguriako itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Mediterraneo itsasoa 

BT2 itsasoa
BT3 ingurune geofisikoa  

liho-hazia

USE olio-lihoa (6006)  

lihoa  
MT 6006 landare-produktuak
UF ehungintzarako lihoa  
BT1 ehungintzarako landarea  
RT ehunki naturala  

lihoa, ehungintzarako·—

USE lihoa (6006)

likidazio-kreditua  

USE gastuen likidazioa (2441)  

likidazioa, deskontudun·—

USE salmenta deskontuduna (2031) 

likidezia  
SN Berehala erabil daitezkeen 

ordainbideak.  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF banku-likidezia  
BT1 merkatu monetarioa  

likidezia, banku-·—

USE likidezia (2411)  

likideziaren kontrola  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF open market-a

merkatu irekiko eragiketa  
merkatu irekiaren politika  

BT1 politika monetarioa  
RT banku-zuzenbidea  
RT kreditu-politika  

likidoa, aktibo·—

USE cash-flow-a (4026)  

likidoa, baliakizun·—

USE diru-baliakizunak (2411)

likidoa, esne gaingabetu·—

USE esne gaingabetua (6016)

likidoa, hidrogeno·—

USE hidrogeno-ekoizpena (6811)

likidoa, simaur·—

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

likidotzea

USE prozesu fisikoa (6411)  

likidotzea, ikatzaren·—

USE ikatzaren tratamendua (6611) 

likidozko pantaila, kristal·—

USE pantaila (3236)  

likore-ardoa  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

likorea  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF anisetea  

BT1 edari alkoholduna 
BT2 edaria  

Limburg
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

limnologia  

USE hidrologia (3606)  

limoi-edaria  

USE edari gasduna (6021)

limoia  

USE fruitu garratzak (6006)  

Limousin  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

linazia

USE olio-lihoa (6006)  

linea, trenbide-·—

USE trenbide-sarea (4816)  

lineako informazio-sistema  

USE informazio-sistema (3231)  

lineako merkataritza  

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

lineala, programazio·—

USE kudeatzeko teknika (4021)  

lingote-urre patroia  

USE urre-patroia (2406)  

lingotea  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF bloom-a

totxo arbastatua
totxo karratu edo angeluzuzena  
totxo laua
jantoia
totxoa

BT1 laua ez den produktua 
BT2 materialen teknologia  

lingua franca  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

liofilizatua, esne·—

USE esne-hautsa (6016)

liofilizatua, janari·—

USE produktu liofilizatua (6026)  

liofilizazioa  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien kontserbazioa 

BT2 janarien teknologia  
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RT produktu liofilizatua

lisategia, ikuztegi-·—

USE arropa-garbiketa (6846)

Lisboa eta Tejo Harana  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Portugalgo eskualdeak  

liskarren konponketa  

USE gatazken konponketa (0816)  

literarioa, jabetza artistiko eta·—

USE jabetza literario eta artistikoa 
(2831)

literatur saria  

USE kultur saria (2826)  

literatura  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 arteak  

literatura grisa  
MT 3221 dokumentazioa
UF argitaratu gabeko agiria  

underground literatura
BT1 agiria  

literatura, underground·—

USE literatura grisa (3221)  

literatura-lanbidea  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF autorea  

idazlea  
olerkaria  

BT1 arteak  

literatura-ondarea  

USE kultur ondarea (2831)  

litio hidroxidoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

litioa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

Lituania  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

Lituaniako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Alytus [V4.2]  
NT1 Kaunas [V4.2]  
NT1 Klaipeda [V4.2]  
NT1 Marijampole [V4.2]  
NT1 Panevežys [V4.2]  
NT1 Šiauliai [V4.2]  
NT1 Taurage [V4.2]  
NT1 Telšiai [V4.2]  

NT1 Utena [V4.2]  
NT1 Vilnius [V4.2]  
RT Lituania  

lixiba  

USE gatz kimikoa (6811)  

lizentzia  

USE ikasketa-titulua (3216)

lizentzia ematea  

USE merkataritzako lizentzia 
(2006)

lizentzia fiskala, lanbide- eta arte-
jardueretarako·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

lizentzia fiskala, merkataritza- eta 
industria-jardueretarako·—

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

lizentzia, arma-·—

USE arma pertsonala (0431)

lizentzia, egoitza-·—

USE egoitza-eskubidea (1231)  

lizentzia, ehiza-·—

USE ehizari buruzko arauak (5206) 

lizentzia, eraikitzeko·—

USE eraikitzeko baimena (2846)  

lizentzia, gidatzeko·—

USE gidabaimena (4806)

lizentzia, hirigintzako·—

USE eraikitzeko baimena (2846)  

lizentzia, obra-·—

USE eraikitzeko baimena (2846)  

lizentzia, ustiatzeko·—

USE patente-lizentzia (6416)  

lizentzia-kontratua  

USE patente-lizentzia (6416)  

lizentziadun-titulua  

USE ikasketa-titulua (3216)

lizitazio-espedientea  

USE lizitazioa (2006)  

lizitazioa  
SN Administrazio-kontratuak 

(Erkidegoko testuetan, "kontratu 
publikoak") adjudikatzeko 
prozedura, publizitatearen eta 
lehiaren printzipioetan 
oinarritua. Bi forma nagusi ditu: 
enkantea (kontratua eskaintzarik 
merkeenari adjudikatzen zaio) 

eta lehiaketa (prezioaz gainera, 
kontuan hartzen dira epeak, 
bermeak, gaitasun teknikoa 
etab.).  

MT 2006 merkataritza-politika
UF lizitazioaren iragarkia  

gutun-azal itxien irekiera  
lehiaketa  
lehiaketa publikoa  
lehiaketa murriztua  
enkante-lehiaketa  
lizitaziorako deialdia  
eskaintzak aurkezteko deialdia  
lizitazio-espedientea  
lizitazioan parte hartzeko 
gonbita
administrazio-klausula
orokorren agiria
baldintza orokorren agiria  
enkantea
enkante publikoa  

BT1 administrazio-kontratazioa  
RT lehia

lizitazioan parte hartzeko gonbita  

USE lizitazioa (2006)  

lizitazioaren iragarkia

USE lizitazioa (2006)  

lizitaziorako deialdia  

USE lizitazioa (2006)  

LMEF

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

LMK

USE Lanaren Mundu 
Konfederazioa (7626)  

lo-eragilea  

USE lasaigarria (2841)  

lobby-a  

USE interes-taldea (0431)  

lock-out-a  

USE ugazaben itxiera (4426)  

lodigarria  

USE trinkogarria (6036)  

loditzea

USE gizentzea (5631)  

Lodz-eko Voivoderria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

logia, masoien·—

USE sozietate sekretua (2826)  
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logikoa, informatikako euskarri·—

USE software-a (3236)  

logistika  

USE materialen kudeaketa (4021)  

lohia, araztegiko·—

USE hondakina (5216)  

lohiak, araztegiko·—

USE arazketa-lohiak (5216)

lohiria  

USE hiri inguruko aldea (2846)

lokabea, laguntza·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

lokabea, langile·—

USE lanbide lokabea (4411)

lokabea, parlamentari·—

USE inskribatu gabea (0421)

lokala  

USE eraikina (6831)  

lokala, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-mahaia (0416)  

lokalen errentamendua, negozio-·—

USE merkataritzako 
errentamendua (2846)

lokomotorra  

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

Lombardia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Lomeko Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 AKOB-EE hitzarmena 

BT2 EE elkartze-akordioa 
BT3 EE akordioa 

BT4 Europar Batasunaren 
harremanak  

NT1 Lomeko I. Hitzarmena
NT1 Lomeko II. Hitzarmena  
NT1 Lomeko III. Hitzarmena
NT1 Lomeko IV. Hitzarmena  
NT1 Stabex  
NT1 Sysmin  
RT AKOB herrialdeak  

Lomeko I. Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Lomeko Hitzarmena 

BT2 AKOB-EE hitzarmena 
BT3 EE elkartze-akordioa 

BT4 EE akordioa 
BT5 Europar Batasunaren 

harremanak  
RT Azukrearen Protokoloa  

Lomeko II. Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Lomeko Hitzarmena 

BT2 AKOB-EE hitzarmena 
BT3 EE elkartze-akordioa 

BT4 EE akordioa 
BT5 Europar Batasunaren 

harremanak  

Lomeko III. Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Lomeko Hitzarmena 

BT2 AKOB-EE hitzarmena 
BT3 EE elkartze-akordioa 

BT4 EE akordioa 
BT5 Europar Batasunaren 

harremanak  

Lomeko IV. Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Lomeko Hitzarmena 

BT2 AKOB-EE hitzarmena 
BT3 EE elkartze-akordioa 

BT4 EE akordioa 
BT5 Europar Batasunaren 

harremanak  

lor-aberea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF abere-trakzioa  
BT1 etxaldeko aberea 

BT2 animalia-ekoizpena  

lorategi publikoa  

USE berdegunea (2846)  

lore artifiziala  

USE dekorazio-gaia (6846)  

lore-ekoizpena  

USE loregintza (5631)  

lorea

USE loregintza (5631)  

loregintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF lorea  

lore-ekoizpena  
BT1 landare-ekoizpena  

lorezaintza

USE baratzezaintza (5631)  

Lorrena
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

lortzeko asmorik gabeko erakundea, 
irabaziak·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

lortzeko aukera, lana·—

USE enplegurako irispidea (4411)

lortzeko xederik gabeko elkartea, 
irabaziak·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

lotekako adjudikazioa  

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

loteria  

USE ausazko jokoa (2826)  

loteslea, mandatu·—

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

lotoa  

USE ausazko jokoa (2826)  

lotu gabeko laguntza  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

lotua, laguntza·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

lotunea, hodien·—

USE hoditeria (6821)  

lotunea, Mantxako·—

USE Mantxako tunela (4806)

lotura, adostasunezko·—

USE ezkontzaz kanpoko lotura 
(2806)

lotura, tronpen·—

USE antzutzea (2806)  

lotutako laguntza  

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

LPEE
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Lurralde Petrolio-esportatzaileen 

Erakundea
BT1 gobernu arteko erakundea  
RT LPEEko herrialdeak  

LPEEko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Aljeria  
NT1 Arabiar Emirerri Batuak  
NT1 Indonesia

NT2 Bali
NT2 Borneo
NT2 Irian Jaya  
NT2 Java
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NT2 Molukak
NT2 Sulawesi  
NT2 Sumatra  
NT2 Timor  

NT1 Irak
NT1 Iran
NT1 Kuwait
NT1 Libia
NT1 Nigeria
NT1 Qatar
NT1 Saudi Arabia
NT1 Venezuela  
RT LPEE  

LSOEA  

USE Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Europako 
Agentzia (1006)  

luberritzea  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-teknika  
RT baso-soiltzea  

Lublingo Voivoderria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

lubrifikatzailea  
MT 6811 kimika
BT1 parakimika

Lubusz-eko Voivoderria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

ludoteka  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema
RT aisia  

lugina  

USE nekazaria (5616)  

lugorria  
SN Urte batean edo gehiagotan, 

lurra meteorizatu dadin eta 
atseden hartu dezan, goldatu 
ondoren erein gabe uzten diren 
lurrak. Ez nahasi "lurren 
izozketa" terminoarekin.  

MT 5621 nekazaritza-lurren 
ustiapena

BT1 laborantza-teknika  
RT labore-txandaketa  
RT lurren izozketa  

lupulua
MT 6006 landare-produktuak
BT1 industria-landarea  

lur abandonatua  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 lurren erabilera  

lur alferrak eta etzeak  

USE alfer-lurra (5621)  

lur azpian gordetzea, hondakinak·—

USE hondakinak lurpean 
biltegiratzea (5206)  

lur eraikigarria  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hiri-lurzorua  
BT1 hirigintza
NT1 lurren zatiketa  
RT lurraren jabetza  
RT ondasun higiezinen jabetza  

lur gainean biltegiratzea  

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

lur jotzea  

USE porrota (4006)  

lur landua  

USE nekazaritza-lurra (5621)  

lur landuak  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

lur landugabea  

USE alfer-lurra (5621)  

lur ureztatua  

USE laborantza ureztatua (5621)  

lur-bankua  
SN Ekonomia mistoko Frantziako 

sozietatea, nekazaritzako 
egiturak hobetzeko eta 
nekazaritza-lurren ustiapena 
errazteko xedearekin sortua. 
Lurrak edo ustiategiak erosten 
ditu, modernizatu edo 
berregituratu egiten ditu eta 
berriro saltzen dizkie nekazariei. 

MT 5616 nekazaritzako ustiapen-
sistema

UF Société d'Aménagement Foncier 
et d'Établissement Rural  
SAFER  

BT1 landa-jabetza  
RT ustiategien elkarketa  

lur-berdinketa  

USE eraikuntza-teknika (6831)  

lur-ematea  

USE heriotza (2826)  

lur-kontribuzioa  
MT 2446 zerga-sistema
UF higiezin-kontribuzioa  

landa-kontribuzioa  
landa-lurren eta abereen 
kontribuzioa  

landa-lurren eta abereen gaineko 
kontribuzioa  
hiri-lurren gaineko kontribuzioa 
hiri-lurren kontribuzioa  
higiezinen gaineko zerga  
landa-finken gaineko zerga  
lurren jabetzaren gaineko zerga  
lurren gaineko zerga  

BT1 errentaren gaineko zerga  
RT katastroa  
RT lurraren jabetza  
RT nekazaritzako jabetzari buruzko 

politika  

lurgaineko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraio-mota

lurgaineko ura  

USE lurrazaleko ura (5211)  

lurpeko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraio-mota

lurpeko kutsadura  

USE lurraren kutsadura (5216)

lurpeko ura  
MT 5211 natur ingurunea
UF akuiferoa  

ur freatikoa  
geruza freatikoa  

BT1 ura
BT2 ur-ingurunea

BT3 inguru fisikoa  
RT hidrogeologia

lurpeko ustiategia  

USE mea-ustiategia (6611)  

lurperatzea

USE heriotza (2826)  

lurperatzea, hondakinak·—

USE hondakinak lurpean 
biltegiratzea (5206)  

lurra ongarritzea  
SN Ongarriak erabiliz, lurraren 

osaera fisiko-kimikoa hobetu 
egiten da.  

MT 5621 nekazaritza-lurren 
ustiapena

UF lurraren zuzenketa kimikoa  
ongarria zabaltzea
ongarriztatzea

BT1 lurraren hobekuntza 
BT2 laborantza-teknika  

RT ongarria

lurra, lantzeko·—

USE laborantza-lurra (5621)  

lurrak eta harriak  
MT 6611 ikatzaren industria eta 
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meatzaritza
UF buztina  

kaolina  
granitoa  
marmola
arbela

BT1 meatzaritzako produktua  

lurrak, ereindako·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

lurrak, herri-·—

USE auzo-ondasuna (5616)  

lurrak, landatutako·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

lurralde autonomoa, Gazako·—

USE Palestinako lurralde 
autonomoak (7226)  

lurralde autonomoa, Jerikoko·—

USE Palestinako lurralde 
autonomoak (7226)  

Lurralde Erkidegoa, Saint-Pierre eta 
Mikeluneko·—

USE Saint-Pierre eta Mikelune 
(7216)

lurralde frantsesak, itsasoz haraindiko 
herrialde eta·—

USE IHHL frantsesak (7241) 

lurralde okupatuak  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko gatazka  

Lurralde Petrolio-esportatzaileen 
Erakundea  

USE LPEE (7621)

lurralde-antolaketa, Estatuaren·—

USE lurralde-erakundea (0436)

lurralde-auzia  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 nazioarteko auzia 

BT2 nazioarteko gatazka  
RT lurralde-zuzenbidea  

lurralde-auzitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

lurralde-enklabea  
SN Alboan ez duen agintaritza edo 

estatu bati administratiboki 
atxikitako eremu geografiko edo 
lurralde-entitatea.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 lurralde-erakundea  

lurralde-erakundea  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
SN Hainbat mailatako lurralde-

erakundeak biltzen ditu. Ez 
nahasi "toki-administrazioa" 
deskribatzailearekin.  

UF lurralde-kolektibitatea  
Estatuaren lurralde-antolaketa  
lurraldearen zatiketa  

NT1 autonomia-erkidegoa  
NT1 departamendua
NT1 eskualde-erakundea  
NT1 eskualdea
NT1 itsasoz haraindiko 

departamendua
NT1 itsasoz haraindiko herrialde eta 

lurraldeak  
NT1 itsasoz haraindiko lurraldea  
NT1 konderria
NT1 lurralde-enklabea  
NT1 probintzia
NT1 toki-erakundea  
NT1 toki-erakundeen elkartea  

NT2 udalen elkartea  
NT1 udalerria  
RT toki-hauteskundeak  
RT toki-legeria  

lurralde-erreforma  
SN Lurraren jabetza-araubidea eta 

nekazaritzako ekoizpenaren 
baldintzak erabat aldatzea, 
ekonomiaren eta gizartearen 
garapena eragozten duten trabak 
kentzeko.

MT 5616 nekazaritzako ustiapen-
sistema

BT1 landa-jabetza  
RT nekazaritzaren erreforma  

lurralde-eskumena  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 jurisdikzio-eskumena 

BT2 justizia-sistema  

lurralde-kolektibitatea  

USE lurralde-erakundea (0436)

lurralde-mugikortasuna  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 landa-jabetza  

lurralde-ogasuna  

USE eskualdeko ogasuna (2436)

lurralde-osotasuna  

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

lurralde-subiranotasuna  

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

lurralde-zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF lurralde-osotasuna  

lurralde-subiranotasuna  

lurraldetasuna  
nazio-lurraldea  

BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
NT1 autonomiarik gabeko lurraldea  
NT1 Erkidegoaren barruko muga  
NT1 Europar Batasunaren kanpo-

muga
NT1 lurraldez kanpokotasuna  
NT1 muga
RT lurralde-auzia  
RT mugaz gaindiko kutsadura  
RT okupazio militarra  

lurraldea hauteskunde-barrutietan 
zatitzea

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

lurraldea hauteskunde-mugabarruetan 
zatitzea

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

Lurraldea, Afar eta Issen·—

USE Djibuti (7221)

lurraldea, babespeko·—

USE autonomiarik gabeko 
lurraldea (1231)  

lurraldea, nazio-·—

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

Lurraldea, Samoa Amerikarreko·—

USE Samoa Amerikarra (7226)  

lurraldea, Wallis eta Futunako·—

USE Wallis eta Futuna (7226)  

lurraldearen antolamendua  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde-politika  

lurraldearen okupazioa  

USE okupazio militarra (0816)  

lurraldearen plangintza  

USE eskualdeko plangintza (1606)  

lurraldearen zatiketa  

USE lurralde-erakundea (0436)

lurraldeko ardoa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

lurraldetasuna  

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

lurraldez kanpoko eskumena  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 jurisdikzio-eskumena 

BT2 justizia-sistema  
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RT EUROJUST  

lurraldez kanpokotasuna  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 lurralde-zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

RT babes diplomatikoa  

lurrarekin espekulatzea  

USE higiezinekin espekulatzea 
(2846)

lurraren araubidea  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 landa-jabetza  
NT1 auzo-ondasuna
NT1 Estatuaren landa-jabetza  
RT eremu babestua  

lurraren artapena  

USE lurzoruaren babesa (5621)  

lurraren edukitzaren araubidea  

USE ustiapen-araubidea (5616)  

lurraren hobekuntza  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-teknika  
NT1 lurra ongarritzea  
NT1 nekazaritzako ur-antolamendua  

NT2 garaztapena  
RT lurreko baliabidea  
RT lurren emankortasuna  
RT lurzoruaren zientzia  

lurraren jabetza  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza
NT1 katastroa  
RT hiri- eta landa-jabetzaren 

merkatua
RT industria-lurra  
RT landa-jabetza  
RT lur eraikigarria  
RT lur-kontribuzioa  
RT lurraren prezioa  
RT nekazaritzako zuzenbidea  

lurraren jabetzaren araubidea  

USE ustiapen-araubidea (5616)  

lurraren kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF lurpeko kutsadura  
BT1 kutsadura
RT lurzoruaren zientzia  

Lurraren morfologia  

USE geomorfologia (3606)  

lurraren prestaketa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena

UF goldatzea
areatzea  
alperra pasatzea  

BT1 laborantza-teknika  

lurraren prezioa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 landa-jabetza  
RT lurraren jabetza  
RT lurren erabilera  
RT lursailaren prezioa  

Lurraren zientziak  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
NT1 geografia

NT2 eskualde-geografia  
NT2 geografia ekonomikoa  
NT2 geografia historikoa  
NT2 geografia politikoa  
NT2 geografia-informazioko 

sistema  
NT2 giza geografia  
NT2 kartografia  
NT2 kultur geografia  

NT1 geologia
NT2 bolkanologia
NT2 geofisika
NT2 geokimika
NT2 hidrogeologia
NT2 mineralogia
NT2 petrologia
NT2 sedimentologia
NT2 sismologia

NT1 geomorfologia
NT1 hidrologia
NT1 lurzoruaren zientzia  

NT2 lurzoru-mota
NT2 lurzoruaren analisia  
NT2 lurzoruaren kimika  

NT1 meteorologia
NT2 klimatologia

NT3 bioklimatologia  
NT1 ozeanografia  
NT1 zindinika  
RT inguru fisikoa  

lurraren zuzenketa kimikoa  

USE lurra ongarritzea (5621)  

Lurraz haraindiko espazioa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 espazioaren zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

lurrazaleko ura  
MT 5211 natur ingurunea
UF lurgaineko ura  
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

lurreko baliabidea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 baliabide naturala  
RT lurraren hobekuntza  
RT lurren esleipena  
RT lurzoruaren zientzia  

lurreko ekosistema  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ekosistema 

BT2 inguru fisikoa  

lurreko garraioa  
MT 4816 lurreko garraioa
NT1 errepideko garraioa  

NT2 ADR akordioa
NT2 AETR akordioa  
NT2 bi gurpileko ibilgailua  
NT2 errepide-sarea  

NT3 autobia  
NT3 autobidea  
NT3 bidegorria
NT3 hiri-bidea  
NT3 landa-bidea  
NT3 oinezkoa  

NT2 errepideko kabotajea  
NT2 ibilgailuak  

NT3 autobusa
NT3 automobila  
NT3 industria-ibilgailua  

NT2 ibilgailuen zirkulazioa  
NT2 nazioarteko errepide-garraioa 

NT1 trenbideko garraioa  
NT2 CIV Konbentzioa  
NT2 errail gaineko ibilgailua  
NT2 trenbide-sarea  

NT3 tren-geltokia  
NT2 trenbideetako ibilgailuak  

RT energia-garraioa  

lurreko laguntza-zerbitzua  

USE geldialdietako laguntza (4826) 

lurreko langileak  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioko langileak 

BT2 garraioaren antolaketa  

lurren aprobetxamendua  

USE lurren erabilera (5621)  

lurren balioaren gehikuntzaren 
gaineko zerga  

USE gainbalio-zerga (2446)  

lurren berreskurapena  

USE berreskuratutako lurra (5621) 

lurren emankortasuna  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako produktibitatea 

BT2 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  
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RT lurraren hobekuntza  
RT nekazaritza intentsiboa  

lurren erabilera
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF lurren aprobetxamendua  

lurzoruaren aprobetxamendua  
lurzoruaren erabilera  

NT1 alfer-lurra  
NT1 baratzea
NT1 berreskuratutako lurra  
NT1 laborantza-lurra  
NT1 labore iraunkorra  
NT1 larre-eremua  
NT1 lur abandonatua  
NT1 mahastia  
NT1 nekazaritza-lurra  
RT agronomia
RT baso-politika  
RT ekoizpenaren kokapena  
RT erabiltzen den nekazaritza-

eremua  
RT eremu zuhaiztuna  
RT landa-garapena  
RT lurraren prezioa  
RT lurren esleipena  
RT nekazaritza-eskualdea  
RT nekazaritzako egitura  
RT nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT teledetekzioa  

lurren esleipena  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 nekazaritza egituratzeko politika  
RT landa-garapena  
RT lurreko baliabidea  
RT lurren erabilera  
RT ustiapen-eremua  

lurren eta abereen gaineko 
kontribuzioa, landa-·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

lurren eta abereen kontribuzioa, landa-
·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

lurren gaineko kontribuzioa, hiri-·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

lurren gaineko zerga  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

lurren izozketa  
SN Lurrak lantzeari uztea 

nekazaritzako ekoizpena 
mugatzeko neurri gisa. Ez 
nahasi "lugorria" terminoarekin. 

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF jarduera uzteagatiko prima  
BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 

RT lugorria

lurren jabetzaren gaineko zerga  

USE lur-kontribuzioa (2446)  

lurren kontribuzioa, hiri-·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

lurren zatiketa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 lur eraikigarria 

BT2 hirigintza

lurrerako misila, lurretik·—

USE misil balistikoa (0821)  

lurreratzeko pista  

USE aireportua (4826)  

lurretik lurrerako misila  

USE misil balistikoa (0821)  

lurrikara
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondamendi naturala 

BT2 ingurumenaren degradazioa  
RT lurrikaren prebentzioa  
RT sismologia

lurrikaren prebentzioa  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 ingurumenaren babesa  
RT lurrikara  
RT sismologia

lurrunketa  

USE prozesu fisikoa (6411)  

lurrunkorra, olio·—

USE esentzia-olioa (6016)  

lursailaren prezioa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hirigintza
RT lurraren prezioa  

lurzatia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-eremua 

BT2 nekazaritzako ustiategia  
RT lurzatien baterakuntza  

lurzatien baterakuntza  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 nekazaritza egituratzeko politika 
RT lurzatia  

lurzoru-mota  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF lurzoruen sailkapena  

lurzoruen taxonomia  
BT1 lurzoruaren zientzia 

BT2 Lurraren zientziak  

lurzorua gazitzea  

USE basamortutzea (5216)  

lurzorua, hiri-·—

USE lur eraikigarria (2846)  

lurzorua, industria-·—

USE industria-lurra (2846)  

lurzoruaren analisia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF lurzoruaren azterketa  
BT1 lurzoruaren zientzia 

BT2 Lurraren zientziak  

lurzoruaren aprobetxamendua  

USE lurren erabilera (5621)  

lurzoruaren azterketa  

USE lurzoruaren analisia (3606)  

lurzoruaren babesa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF lurraren artapena  
BT1 laborantza-teknika  
RT baliabideen artapena  
RT eremu babestua  
RT ingurumenaren babesa  
RT labore bakarreko laborantza  

lurzoruaren erabilera  

USE lurren erabilera (5621)  

lurzoruaren fisika  

USE lurzoruaren zientzia (3606)  

lurzoruaren kimika  
SN Lurzoruaren Zientziaren adar 

bat, lurzoruaren osaera, 
propietateak eta erreakzio 
kimikoak aztertzen dituena.

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 lurzoruaren zientzia 
BT2 Lurraren zientziak  

RT kimika

lurzoruaren mekanika  

USE lurzoruaren zientzia (3606)  

lurzoruaren zientzia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF agrologia  

edafologia  
lurzoruaren fisika  
lurzoruaren mekanika  

BT1 Lurraren zientziak  
NT1 lurzoru-mota
NT1 lurzoruaren analisia  
NT1 lurzoruaren kimika  
RT lurraren hobekuntza  
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RT lurraren kutsadura  
RT lurreko baliabidea  

lurzoruen sailkapena  

USE lurzoru-mota (3606)  

lurzoruen taxonomia  

USE lurzoru-mota (3606)  

lusofonoak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

Luxenburgo  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

luxu-gaia

USE luxu-gaien industria (6846)  

luxu-gaien industria  
MT 6846 askotariko industriak
UF luxu-gaia
BT1 askotariko industria  
RT automobilen industria  
RT edari alkoholduna  
RT jantzigintza
RT kosmetikoen industria  
RT larrugintza  

luzapena, itun baten·—

USE akordio baten luzapena (0806) 

luzaroko langabezia  
MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  

luzatzea, eskolaldia·—

USE ikasketen iraupena (3206)

luzatzea, ikasketak·—

USE ikasketen iraupena (3206)

luzeak, argi·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

luzerako aurreikuspena, epe oso·—

USE prospektiba (1631)

luzerako igurikimena, epe·—

USE epe luzerako aurreikuspena 
(1631)

luzetasuna, bizi-·—

USE bizi-itxaropena (2816)  

Maastricht-eko Ituna  

USE Europar Batasunaren Ituna 
(1011)

MAB  

USE Merkatu Antolakunde 
Bateratua (5606)  

Macau  
SN Txinako administrazio-eskualde 

berezia 1999ko abenduaren 
20tik aurrera.  

MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Urruna  

Madagaskar  
MT 7221 Afrika
UF Madagaskarko Errepublika  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Madagaskarko Errepublika  

USE Madagaskar (7221)

Madagaskarko Estatu Elkartuak, 
Afrikako eta·—

USE EAMAko herrialdeak 
(7231)

madaria  

USE fruitu pipitaduna (6006)

Madeira  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Portugalgo eskualdeak  

Madril  

USE Madrilgo Erkidegoa (7211)  

Madrilgo Erkidegoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Madril
BT1 Espainiako eskualdeak  

Madrilgo Konferentzia  

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

mafia  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 krimen antolatua 

BT2 kriminalitatea 
BT3 gizarte-arazoa  

magistratua  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF magistratura
BT1 lanbide juridikoa  
NT1 epailea  
NT1 fiskaltza  

magistratura  

USE magistratua (1226)  

magistratura zentrala, lan-·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

magistratura, lan-·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

magnesioa
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

magnetikoa, disko·—

USE euskarri magnetikoa (3226)

magnetikoa, gailu·—

USE material elektromagnetikoa 
(6826)

magnetikoa, txapa·—

USE txapa (6411)

magnetikoa, zinta·—

USE euskarri magnetikoa (3226)

magnetofonoa  

USE grabagailua (3226)  

magnetoskopioa  

USE grabagailua (3226)  

Magreb
MT 7221 Afrika
BT1 Magreb Handia 

BT2 Ipar Afrika  
NT1 Aljeria  
NT1 Maroko
NT1 Tunisia
RT lehentasunezko akordioa  

Magreb Handia
MT 7221 Afrika
UF UMA

Arabiar Magrebeko Batasuna  
BT1 Ipar Afrika  
NT1 Libia
NT1 Magreb

NT2 Aljeria  
NT2 Maroko
NT2 Tunisia

Magrebeko Batasuna, Arabiar·—

USE Magreb Handia (7221)  

mahai-ingurua  

USE kongresuko akta (3221)  

mahaiko ardoa  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF ardo arrunta  
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

mahaiko mahatsa  

USE mahatsa (6006)

mahaiko produktua, apain-·—

USE produktu kosmetikoa (6811)  

mahaspasa

USE produktu lehortua (6026)  

mahastia  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
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UF ardantzea  
ardo-eskualdea  

BT1 lurren erabilera  
RT erauzketagatiko prima  
RT mahastizaintza
RT mahatsa

mahastizaina  

USE nekazaria (5616)  

mahastizainen kooperatiba  

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

mahastizaintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF mahats-ekoizpena  
BT1 landare-ekoizpena  
RT ardoa
RT ardogintza
RT destilazioa  
RT edulkorazioa
RT erauzketagatiko prima  
RT mahastia  
RT mahatsa

mahats beltza, andere-·—

USE baia-erako fruitua (6006)  

mahats-ekoizpena  

USE mahastizaintza (5631)  

mahats-muztioa  

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

mahatsa  
MT 6006 landare-produktuak
UF mahaiko mahatsa
BT1 fruitua
RT ardoa
RT ardogintza
RT destilazioa  
RT edulkorazioa
RT mahastia  
RT mahastizaintza

mahatsa, andere-·—

USE baia-erako fruitua (6006)  

mahatsa, mahaiko·—

USE mahatsa (6006)

mahomatarra  

USE musulmana (2821)  

maila, ekoizpen-·—

USE ekoizpena (6406)

maila, enplegu-·—

USE lan-merkatua (4411)  

maila, Erkidegoaren 
finantzaketaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

maila, hezkuntza-·—

USE irakaskuntza-maila (3211)  

maila, kutsadura-·—

USE kutsadura-gradua (5206)  

maila, ordainarazpen-·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

maila, prezioen·—

USE prezioen indizea (2451)  

maila, stock-en·—

USE stock-a (2036)

mailako irakaskuntzako institutua, 
goi-·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

mailako lengoaia, goi-·—

USE programazio-hizkuntza (3236) 

mailako teknikaria, goi-·—

USE ingeniaria (6806)  

mailegu hobariduna  

USE korritu-hobaria (2416)

mailegu-eragiketak bermatzeko funtsa 

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

mailegu-tresna komunitario berria, 
jesapen- eta·—

USE tresna komunitario berria 
(1021)

mailegua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF mailegua ematea  
BT1 kreditua  
RT finantzaketa
RT korritua  

mailegua ematea  

USE mailegua (2416)  

mailegua, agiri-·—

USE agiri-hornidura (3221)  

mailegua, banku-·—

USE kreditua (2416)  

mailegua, eraikuntzarako·—

USE higiezin-kreditua (2416)  

mailegua, hipoteka-·—

USE higiezin-kreditua (2416)  

mailegua, ikasteko·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

mailegua, industria-·—

USE industria-kreditua (6806)

mailegua, korritu-tasa txikiko·—

USE korritu-hobaria (2416)

maiorazkoa

USE ondasunen jabetza (1211)  

maistrak, maisu-·—

USE irakasleak (3216)  

maisu-maistrak  

USE irakasleak (3216)  

maisua, lantegiko·—

USE gainbegiralea (4411)  

maiztasun-banda  
MT 3226 komunikazioa
UF CB banda

banda hiritarra  
kanal banalizatuen banda  
irrati-maiztasuna  

BT1 masa-komunikabidea
BT2 komunikabidea

maiztasuna, irrati-·—

USE maiztasun-banda (3226)  

maizter-botatzea  
MT 1221 justizia
BT1 epaiaren betearazpena 

BT2 epaia  
RT etxebizitza  

makala  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

makarroia  

USE janari-pasta (6026)

makina
MT 6821 industria mekanikoa
NT1 jasoketarako materiala  
NT1 makina hidraulikoa  
NT1 makina pneumatikoa
NT1 makina-erreminta  
NT1 motorra

NT2 diesel motorra  
NT1 ponpa
NT1 turbina  
RT siderurgiako makina  

makina elektrikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF alternadorea
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bihurgailu elektrikoa  
multzo elektrogenoa  
sorgailua  
motor elektrikoa  
transformadorea
turboalternadorea  

BT1 industria elektroteknikoa
NT1 industriako makina elektrikoa  

makina garraiatzailea  

USE makina-erreminta (6821)  

makina hidraulikoa  
MT 6821 industria mekanikoa
UF ekipamendu hidraulikoa  

material hidraulikoa  
gurpil hidraulikoa  
turbina hidraulikoa  

BT1 makina
RT antolamendu hidraulikoa  

makina pneumatikoa
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 makina

makina, fardo-·—

USE uzta-makina (5626)  

makina, ijezteko·—

USE siderurgiako makina (6816)  

makina, jolas-·—

USE ausazko jokoa (2826)  

makina, josteko·—

USE ehungintzako makina (6841)  

makina, kalkulatzeko·—

USE bulegoko makina (6826)

makina, obretarako·—

USE eraikuntzako materiala (6831) 

makina, testu-tratamenduko·—

USE bulegoko makina (6826)

makina, transferentzia-·—

USE makina-erreminta (6821)  

makina, tren-·—

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

makina, uzta biltzeko·—

USE uzta-makina (5626)  

makina-erreminta  
MT 6821 industria mekanikoa
UF transferentzia-makina  

makina garraiatzailea  
BT1 makina
RT makina-erreminten industria  

makina-erreminten industria  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 industria mekanikoa

RT makina-erreminta  

makina-lengoaia  

USE programazio-hizkuntza (3236) 

makineria, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako makina (5626)  

makroekonomia  
SN Teoria ekonomikoaren adar bat, 

eragile ekonomikoen portaera 
agregatu handietan aztertzen 
duena.

MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa
RT ekonomia
RT ekonomia-zientzia

makroekonomikoa, agregatu·—

USE agregatu ekonomikoa (1626)  

malaria  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

Malawi  
MT 7221 Afrika
UF Nyasaland  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Malaysia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak
NT1 Ekialdeko Malaysia  
NT1 Penintsulako Malaysia  

Malaysia borneotarra  

USE Ekialdeko Malaysia (7226)  

Malaysia, Mendebaldeko·—

USE Penintsulako Malaysia (7226) 

Maldiva uharteak  

USE Maldivak (7226)  

Maldivak  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Maldiva uharteak

Maldivetako Errepublika  
BT1 Hego Asia  

Maldivetako Errepublika  

USE Maldivak (7226)  

malformazioa, sortzetiko·—

USE sortzetiko gaixotasuna (2841)  

malgua, erretiro·—

USE erretiro aurreratua (4406)

malgutasuna, alokairuen·—

USE lanaren malgutasuna (4411)  

malgutasuna, enpleguaren·—

USE lanaren malgutasuna (4411)  

malgutasuna, lan-·—

USE lanaren malgutasuna (4411)  

malgutasuna, laneskuaren·—

USE lanaren malgutasuna (4411)  

Mali  
MT 7221 Afrika
UF Maliko Errepublika  
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Maliko Errepublika  

USE Mali (7221)

malnutrizioa  
MT 2841 osasuna
BT1 nutrizioko gaixotasuna 

BT2 gaixotasuna

Malta  
MT 7236 geografia politikoa
UF Gozo uhartea  

Malta uhartea
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

malta (zereala)  
MT 6026 elikagaiak
UF txigortu gabeko malta  

malta txigortua  
BT1 zerealez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  

malta txigortua  

USE malta (zereala) (6026)  

Malta uhartea  

USE Malta (7206)  

malta, txigortu gabeko·—

USE malta (zereala) (6026)  

malta-lantegia  

USE edarien industria (6031)  

Malvina uharteak  

USE Malvinak (7216)  

Malvinak  
MT 7216 Amerika
UF Falkland uharteak  

Malvina uharteak
BT1 Hego Amerika 

BT2 Latinoamerika  

mami biguneko gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF Brie gazta  

Cabrales gazta  
Camembert gazta  
Chaource gazta  

BT1 gazta 
BT2 esnekia
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mami erdigogorreko gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF Cantal gazta  

Idiazabal gazta
Reblochon gazta  
Tomme de Savoie gazta  

BT1 gazta 
BT2 esnekia

mami gogorreko gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF Appenzell gazta  

Cheddar gazta  
Edam gazta  
Emmental gazta  
Gouda gazta
Grana Padano gazta  
Gruyère gazta  
Mantxako gazta  
Parmigiano Reggiano gazta  
Sbrinz gazta

BT1 gazta 
BT2 esnekia

mami urdineko gazta  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF Auverniako gazta urdina  

Bresseko gazta urdin  
Roquefort gazta  

BT1 gazta 
BT2 esnekia

Man uhartea  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Mendebaldeko Europa  

Management Information System  

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

management-a  

USE kudeaketa (4021)

mandarina  

USE fruitu garratzak (6006)  

mandatu bikoitza  

USE mandatuen metaketa (0421)

mandatu loteslea  

USE hauteskunde-mandatua (0421)  

mandatua
SN Adostasunezko kontratua, non 

alde batek (mandatu-emailea) 
bere ordezkaritza pertsonala edo 
negozioren baten kudeaketaren 
ardura besteari (mandatu-
hartzailea) ematen dion.  

MT 1211 zuzenbide zibila
UF ahalordea  

prokuradoretza
BT1 kontratua 

BT2 zuzenbide zibila  

mandatua, nazio-·—

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

mandatua, ordezkaritzako·—

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

mandatua, parlamentu-·—

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

mandatua, toki-·—

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

mandatuaren epea  

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

mandatuaren iraupena  

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

mandatuen metaketa  
SN Pertsona batek, legez, hainbat 

hauteskunde-mandatutan aldi 
berean jardutea.  

MT 0421 parlamentua
UF mandatu bikoitza  
BT1 hauteskunde-mandatua

BT2 parlamentaria  

manganesoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

mangoa  

USE fruitu tropikala (6006)  

manifestazio-eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 eskubide politikoak  

manifestua  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  

maniobra militarrak  
MT 0821 defentsa
BT1 prestakuntza militarra 

BT2 armada

manioka  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 tuberkulua  

manipulatze-jasotzea  

USE manipulazioa (6406)  

manipulazio genetikoa  

USE ingeniaritza genetikoa (6411)  

manipulazioa  
SN Salgaiak biltegiratu, bidali edo 

saltzeko manipulatzea, eskuz 
edo makinaz.

MT 6406 ekoizpena
UF jasoketa

manipulatze-jasotzea
BT1 ekoizpenaren antolaketa 

BT2 ekoizpen-politika  
RT jasoketarako materiala  

mankomunitatea, udalerrien·—

USE udalen elkartea (0436)  

mantentze-produktua  
MT 6811 kimika
UF detergentea  

garbiketa-produktua  
garbigarria  

BT1 parakimika

mantentzea  
MT 6406 ekoizpena
UF mantentzea eta konponketa  

konponketa
BT1 ekoizpenaren antolaketa 

BT2 ekoizpen-politika  

mantentzea eta konponketa

USE mantentzea (6406)  

mantentzea, herri-bideak·—

USE herri-bideen zerbitzua (2846)  

mantenu-betebeharra  
SN Pertsona bati mantenu egokia 

eman beharra. Legez, 
testamentuz edo kontratuz sor 
daiteke.  

MT 2806 familia
UF mantenua

mantenu-pentsioa  
BT1 familia-zuzenbidea  
RT betebeharren zuzenbidea  
RT familia-zama  
RT pertsona dibortziatua  

mantenu-pentsioa  

USE mantenu-betebeharra (2806)  

mantenua  

USE mantenu-betebeharra (2806)  

Mantxa (Espainia)  

USE Gaztela-Mantxa (7211)  

Mantxako Autonomia Erkidegoa, 
Gaztela-·—

USE Gaztela-Mantxa (7211)  

Mantxako gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

Mantxako kanala  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Ozeano Atlantikoa 

BT2 ozeanoa 
BT3 ingurune geofisikoa  
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Mantxako kanalaren azpiko tunela  

USE Mantxako tunela (4806)

Mantxako lotunea  

USE Mantxako tunela (4806)

Mantxako tunela  
MT 4806 garraio-politika
UF Mantxako lotunea  

Eurotunela
Mantxako kanalaren azpiko 
tunela

BT1 garraio-politika  

manufaktura-industria  

USE eraldaketaren industria (6806)  

maoismoa
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  

mapa  

USE atlasa (3221)

marc-a  

USE pattarra (6021)  

Marche  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

marea beltza

USE hidrokarburoen bidezko 
kutsadura (5216)  

marea-energia  
SN Mareen energia.  
MT 6626 energia biguna
BT1 energia biguna  
RT itsas baliabidea  
RT ozeanografia  

margarina  
SN Ez nahasi "landare-gurina" 

terminoarekin.  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 koipekia

Mariana uharteak  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Marianak  
BT1 Mikronesia

BT2 Ozeania  

Marianak

USE Mariana uharteak (7226)

Marijampole [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

marina, gerrako·—

USE itsas armada (0821)  

marina, merkataritzako·—

USE merkataritzako ontzidia 
(4821)

marinela  

USE eskifaia (4811)  

marjinazioa, gizarte-·—

USE gizarte-bazterketa (2826)  

marka
SN Termino honetan era guztietako 

markak sartzen dira: fabrikako 
markak, produktu edo 
zerbitzuenak, banakakoak zein 
kolektiboak, berme-markak edo 
homologazioarenak. Ez nahasi 
"merkataritzako marka" termino 
murritzagoarekin.  

MT 6416 ikerketa eta jabetza 
intelektuala

UF fabrikako marka  
jatorri-marka  
zerbitzu-marka
produktuaren marka  

BT1 industria-jabetza
BT2 jabetza intelektuala  

NT1 Europako marka  
NT1 marka erregistratua  
NT1 marken zuzenbidea  
NT1 merkataritzako marka  
RT etiketatzea  
RT merkataritzako informazioa  
RT produktuaren deitura  
RT produktuaren kalitatea  

marka erregistratua  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 marka 

BT2 industria-jabetza
BT3 jabetza intelektuala  

marka, Erkidegoko·—

USE Europako marka (6416)

marka, Erkidegoko egokitasun-·—

USE EE egokitasun-marka (6411)

marka, fabrikako·—

USE marka (6416)

marka, jatorri-·—

USE marka (6416)

marka, produktuaren·—

USE marka (6416)

marka, sor-·—

USE jatorri-deitura (2031)  

marka, zerbitzu-·—

USE marka (6416)

markatzea, prezioak·—

USE prezioen publizitatea (2451)  

Marken Erkidegoko Bulegoa  

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

marken zuzenbidea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 marka 

BT2 industria-jabetza
BT3 jabetza intelektuala  

Markesa uharteak  

USE Polinesia Frantsesa (7226)  

market-a, open·—

USE likideziaren kontrola (2411)  

marketina  

USE merkatuteknia (2031)  

markoa, lege·—

USE oinarrien legea (1206)  

markoaren eremua  

USE diru-eremua (2406)  

marmelada  

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

marmola  

USE lurrak eta harriak (6611)  

Maroko  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

Marrazkiak eta Ereduak), Barne 
Merkatuko Harmonizaziorako 
Bulegoa (Markak,·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

marrubia  

USE baia-erako fruitua (6006)  

marsala

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

Marshall  

USE Marshall uharteak (7226)  

Marshall uharteak  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Marshall

Marshall Uharteetako 
Errepublika

BT1 Mikronesia
BT2 Ozeania  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 427/592

Marshall Uharteetako Errepublika  

USE Marshall uharteak (7226)  

Martin labea  

USE labea (6821)

Martinika  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Frantziako itsasoz haraindiko 

departamenduak  

martsupiala  
MT 5211 natur ingurunea
UF kangurua
BT1 ugaztun basatia 

BT2 fauna
BT3 basa-bizitza  

marxismo-leninismoa  

USE marxismoa (0406)  

marxismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF estalinismoa  

leninismoa
marxismo-leninismoa  

BT1 ideologia politikoa  

masa-espektrometria  

USE espektrometria (3606)  

masa-komunikabidea  
MT 3226 komunikazioa
UF mass media  
BT1 komunikabidea
NT1 irratia
NT1 komunikabide pribatua  
NT1 maiztasun-banda  
NT1 merkataritzako komunikabidea
NT1 prentsa  

NT2 kazetaritzako enpresa  
NT2 prentsa politikoa  
NT2 prentsa-agentzia  
NT2 zientzia-argitalpena  

NT1 telebista
NT2 bereizmen handiko telebista  
NT2 Europako telebista  
NT2 ordainpeko telebista  
NT2 telebanaketa  

NT1 toki-komunikabidea
RT masa-komunikazioa
RT urrutiko irakaskuntza  

masa-komunikazioa  
SN Prentsa, irrati, telebista eta 

abarren bidezko komunikazioa.  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazio-politika  
RT masa-komunikabidea

masa-kontsumorako produktua  

USE kontsumo handiko produktua 
(2026)

masa-turismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismoa

BT2 aisia  
RT talde-bidaia  

masaje-emailea  

USE lanbide paramedikoa (2841)

masako ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpenaren antolaketa 

BT2 ekoizpen-politika  

masaren egokitzapena  

USE enbalatzeko egokitzapena 
(2031)

masen hezkuntza  
MT 3206 hezkuntza
BT1 hezkuntza

Mashrek
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Hurbila eta Erdikoa  
NT1 Jordania  
NT1 Libano  
NT1 Siria  
RT lehentasunezko akordioa  

masoia  

USE sozietate sekretua (2826)  

masoien logia  

USE sozietate sekretua (2826)  

masoneria  

USE sozietate sekretua (2826)  

mass media  

USE masa-komunikabidea (3226)  

masusta  

USE baia-erako fruitua (6006)  

masusta gorria  

USE baia-erako fruitua (6006)  

matematika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF geometria
BT1 zientzia aplikatuak  
NT1 biometria
RT estatistika  

materia fisionagarria  

USE erregai nuklearra (6621)

material aeronautikoa  

USE hegazkina (4826)  

material amorfoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 material aurreratua  

material aurreratua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF goi-teknologiako materiala  

material berria  
NT1 aleazio oroimenduna  
NT1 aleazio supereroalea  
NT1 biomateriala
NT1 material amorfoa  
NT1 material konposatua  
NT1 partikula ultrafina  
NT1 polimero berezia  
NT1 zeramika teknikoa  

material bateragarria  

USE arauen harmonizazioa (6411)  

material berria  

USE material aurreratua (6411)  

material bibliografikoa eskuratzea  

USE agiriak eskuratzea (3221)  

material elektrikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF aparatu elektrikoa  

kontagailu elektrikoa  
disjuntorea
entxufe elektrikoa  
ekipamendu elektrikoa  
fusiblea
etengailua  
lanpara-euskarria  
indar-puntua  

BT1 industria elektroteknikoa
NT1 metagailu elektrikoa  

material elektromagnetikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF gailu magnetikoa  

elektroimana  
BT1 industria elektroteknikoa

material elektromekanikoa  

USE industria elektroteknikoa 
(6826)

material erregogorra  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF produktu erregogorra  

erregogorra
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

Material eta Neurrien Institutua, 
Erreferentziako·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

material gurpilduna  

USE ibilgailua (4811)  
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material hidraulikoa  

USE makina hidraulikoa (6821)

material informatizatua, ikasteko·—

USE software didaktikoa (3216)  

material konposatua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF zuntzezko material konposatua  
BT1 material aurreratua  

material konposatua, zuntzezko·—

USE material konposatua (6411)  

material mekanikoa  
MT 6821 industria mekanikoa
UF ekipamendu mekanikoa
NT1 errodamendua
NT1 hoditeria
NT1 pieza soltea  

material militarra  

USE armamentua (0821)  

material termikoa  

USE ekipamendu termikoa (6821)

material zientifikoa

USE aparatu zientifikoa (6821)  

materiala, argazkigintzako·—

USE argazki-industria (6846)  

materiala, berokuntza-·—

USE berokuntza (6831)  

materiala, bigarren eskuko·—

USE erabilitako ondasuna (2026)  

materiala, eskola-·—

USE irakaskuntzako materiala 
(3216)

materiala, forma-oroimendun·—

USE aleazio oroimenduna (6411)  

materiala, garraio-·—

USE ibilgailua (4811)  

materiala, gerrako·—

USE armamentua (0821)  

materiala, goi-teknologiako·—

USE material aurreratua (6411)  

materiala, industria-·—

USE industria-ekipamendua (6806) 

materiala, informatikako·—

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

materiala, kirurgiako·—

USE medikuntza eta kirurgiako 

materiala (2841)  

materiala, meategiko·—

USE zulaketa sakonetarako 
materiala (6611)  

materiala, medikuntzako·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

materiala, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ekipamendua 
(5626)

materiala, off-shore·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

materiala, telefono-·—

USE telefonoa (3226)  

materiala, trenbideko·—

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

materialen bateragarritasuna  

USE arauen harmonizazioa (6411)  

materialen birziklapena  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

materialen erresistentzia  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF materialen nekea  

materialen haustura  
BT1 materialen teknologia  

materialen haustura

USE materialen erresistentzia 
(6411)

materialen kudeaketa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF logistika  
BT1 kudeaketa  
RT biltegiratze-kostua  

materialen nekea

USE materialen erresistentzia 
(6411)

materialen teknologia  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
NT1 laua ez den produktua  

NT2 alanbrea  
NT2 barra
NT2 lingotea
NT2 tutua  
NT2 zinta  

NT1 materialen erresistentzia  
NT1 produktu laua

NT2 orri mehea
NT2 txapa  
NT2 xafla

NT1 profila

NT1 prozesu teknologikoa  
NT2 prozesu elektrikoa  
NT2 prozesu fisikoa  
NT2 prozesu kimikoa

materialerako plana, hobekuntza·—

USE nekazaritzako garapen-plana 
(5606)

matrikula-eskubideak  

USE eskola-gastuak (3216)  

matrikula-plaka

USE ibilgailuaren matrikulazioa 
(4806)

matxinatuen gobernua  
MT 0406 esparru politikoa
UF gobernu iraultzailea  
BT1 erregimen politikoa  
RT legitimitatea  

maula  

USE delitu ekonomikoa (1216)

Mauritania  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Maurizio  
MT 7221 Afrika
UF Maurizio uhartea  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Maurizio uhartea  

USE Maurizio (7221)  

Mayotte  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 IHHL frantsesak  

Mazedonia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  
NT1 Ekialdeko Mazedonia-Trazia 

[V4.2]  
NT1 Erdialdeko Mazedonia [V4.2]  
NT1 Mendebaldeko Mazedonia 

[V4.2]  

Mazedonia , Erdialdeko ·—

USE Erdialdeko Mazedonia [V4.2] 
(7211)

Mazedonia , Mendebaldeko ·—

USE Mendebaldeko Mazedonia 
[V4.2] (7211)

Mazedonia-Skopje

USE Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia (7206)

Mazedonia-Trazia , Ekialdeko ·—

USE Ekialdeko Mazedonia-Trazia 
[V4.2] (7211)
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Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia  

MT 7236 geografia politikoa
UF ARYM  

Jugoslaviako Errepublika ohia  
Mazedonia-Skopje

BT1 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

Mazoviako Voivoderria [V4.2]
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Mazuriako Voivoderria , Warmia-·—

USE Warmia-Mazuriako 
Voivoderria [V4.2] (7211)  

mazut olioa  

USE fuel-olioa (6616)  

MBFR

USE indarren txikipena (0816)  

MBFR akordioa  

USE indarren txikipena (0816)  

MCCA

USE Erdialdeko Amerikako 
Merkatu Batua (7616)  

MCCAko herrialdeak  

USE Mercomúngo herrialdeak 
(7231)

MCM

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

MCMen deuseztapena  

USE konpentsazio monetarioko 
kopurua (5606)  

mea ez-metalikoa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 meatzaritzako produktua  
NT1 amiantoa
NT1 fosfatoa
NT1 gatza
NT1 potasa  
NT1 sufrea  

mea metalikoa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 meatzaritzako produktua  
NT1 burdin mea
NT1 burdinarik gabeko mea  

NT2 bauxita

mea-erauzketa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF erauzpen-industria  

meatzaritzako erauzpen-teknika 

BT1 mearen ustiapena 
BT2 meatzaritza  

mea-ustiategia  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF harrobia

aire zabaleko ustiategia
lurpeko ustiategia
meategia  

BT1 meatzaritza  

meagunea  

USE meatokia (6611)  

mearen erredukzioa  

USE mearen tratamendua (6611)

mearen tratamendua  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF mearen erredukzioa  
BT1 meatzaritza  

mearen ustiapena  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 meatzaritza  
NT1 itsasoko zulaketa  
NT1 mea-erauzketa  
NT1 zulaketa  
NT1 zulaketa sakonetarako materiala 

meategia

USE mea-ustiategia (6611)  

meategia, harrikatz-·—

USE ikatzaren meatzaritza (6611)  

meategiko materiala  

USE zulaketa sakonetarako 
materiala (6611)  

meatokia  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF meatzea  

meagunea
BT1 meatzaritza  

meatzaria  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 behargin espezializatua 

BT2 behargina 
BT3 gizarte- eta lanbide-

kategoria  

meatzaritza  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
NT1 mea-ustiategia
NT1 mearen tratamendua
NT1 mearen ustiapena  

NT2 itsasoko zulaketa  
NT2 mea-erauzketa  
NT2 zulaketa  

NT2 zulaketa sakonetarako 
materiala  

NT1 meatokia
NT1 meatzaritzako ekoizpena  
NT1 meatze-prospekzioa  
RT baliabide minerala  
RT baliabideak agortzea  
RT metala  

meatzaritzako ekoizpena  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 meatzaritza  

meatzaritzako erauzpen-teknika  

USE mea-erauzketa (6611)  

meatzaritzako ikerketa

USE meatze-prospekzioa (6611)  

meatzaritzako produktua  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
SN Erabili termino hau produktuak 

batera hartuta aipatzen dituzten 
agirietarako. Gainerako kasuetan 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

UF minerala
NT1 gai bituminosoa  
NT1 harribitxia
NT1 lurrak eta harriak  
NT1 mea ez-metalikoa  

NT2 amiantoa
NT2 fosfatoa
NT2 gatza
NT2 potasa  
NT2 sufrea  

NT1 mea metalikoa  
NT2 burdin mea
NT2 burdinarik gabeko mea  

NT3 bauxita
RT baliabide minerala  
RT metala  
RT mineralogia
RT Sysmin  

meatzaritzako produktuetarako 
laguntza-sistema  

USE Sysmin (1016)  

meatze-arroa  

USE ikatzaren meatzaritza (6611)  

meatze-baliabidea

USE baliabide minerala (5211)

meatze-prospekzioa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF meatzaritzako ikerketa  

prospekzio geofisikoa  
prospekzio geokimikoa  

BT1 meatzaritza  
RT baliabide minerala  
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RT itsaspeko baliabide minerala  

meatzea

USE meatokia (6611)  

MEB

USE Mendebaldeko Europar 
Batasuna (7611)  

MEBeko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Alemania  
NT1 Belgika  
NT1 Erresuma Batua  
NT1 Espainia
NT1 Frantzia  
NT1 Grezia  
NT1 Herbehereak  
NT1 Italia
NT1 Luxenburgo
NT1 Portugal
RT Mendebaldeko Europar 

Batasuna

Mecklenburgo-Mendebaldeko 
Pomerania  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 AED ohia 
BT2 Alemaniako eskualdeak  

med öarna, Smaland·—

USE Smaland eta uharteak (7211)  

medeapena

USE kalte-ordaina (1211)  

media, mass·—

USE masa-komunikabidea (3226)  

mediateka  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 dokumentazio-sistema

medikoa, eskaner·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

medikoa, espediente·—

USE datu medikoak (2841)

medikoa, etika·—

USE bioetika (2826)  

medikoa, laguntza·—

USE osasunaren zainketa (2841)  

medikoa, prestakuntza·—

USE medikuntzako irakaskuntza 
(3211)

medikoa, sekretu·—

USE lanbide-sekretua (4426)

medikoa, sendaketa·—

USE osasunaren zainketa (2841)  

medikoak, zainketa·—

USE osasunaren zainketa (2841)  

medikoaren bidezko ernalketa, 
laguntza·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

medikoaren bidezko ugalketa, 
laguntza·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

mediku espezialista  

USE medikua (2841)

medikua
MT 2841 osasuna
UF medikuntza orokorreko medikua 

mediku espezialista
BT1 osasun-arloko lanbidea
RT nazioarteko boluntarioa  

medikua, medikuntza orokorreko·—

USE medikua (2841)

Medikuak, Mugarik gabeko·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

medikuaren laguntza  

USE osasunaren zainketa (2841)  

medikuen elkargo ofiziala  

USE lanbide-elkargoa (4426)  

medikuen prestakuntza  

USE medikuntzako irakaskuntza 
(3211)

medikuntza  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza-zientziak  
NT1 auzitegiko medikuntza  
NT1 datu medikoak  
NT1 diagnostiko medikoa  
NT1 larrialdietako medikuntza  
NT1 medikuntza naturala  
NT1 medikuntza nuklearra
NT1 medikuntzako espezialitatea  

NT2 ginekologia
NT2 medikuntza orokorra  
NT2 neurologia
NT2 odontologia
NT2 pediatria
NT2 psikiatria  

NT1 osasun-azterketa  
NT1 peritu-azterketa medikoa  
RT farmaziako produktua  
RT lan-medikuntza
RT medikuntzako informatika  
RT medikuntzako irakaskuntza  

medikuntza eta kirurgiako 
materiala  

MT 2841 osasuna
UF medikuntzako aparatua  

medikuntzako tresna  
ekipamendu terapeutikoa  
eskaner medikoa  
medikuntzako tresneria  
kirurgiako tresnak  
medikuntzako materiala  
kirurgiako materiala  

BT1 osasun-sistemaren antolaketa 
BT2 osasun-politika  

medikuntza itundua  
MT 2841 osasuna
UF ospitale itundua  

osasun-sistema itundua
BT1 osasun-sistema 

BT2 osasun-politika  

medikuntza naturala  
MT 2841 osasuna
UF akupuntura

bainuetxea
homeopatia
ordezko medikuntza  
naturismoa

BT1 medikuntza
BT2 medikuntza-zientziak  

RT ordezko medikuntzako lanbidea 
RT osasun-arloko lanbidea

medikuntza nuklearra  
SN Medikuntzaren alor honetan 

erradionuklidoak erabiltzen dira 
diagnostikoak eta terapiak 
egiteko.

MT 2841 osasuna
UF erradioterapia  
BT1 medikuntza

BT2 medikuntza-zientziak  

medikuntza orokorra  
MT 2841 osasuna
UF oinarrizko laguntza  
BT1 medikuntzako espezialitatea 

BT2 medikuntza
BT3 medikuntza-zientziak  

RT medikuntza-zentroa  

medikuntza orokorreko medikua  

USE medikua (2841)

medikuntza pribatua  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistema 

BT2 osasun-politika  

medikuntza, espazioko·—

USE espazio-ikerketa (6416)  

medikuntza, laneko·—

USE lan-medikuntza (4416)  

medikuntza, lege-·—

USE auzitegiko medikuntza (2841) 
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medikuntza, ordezko·—

USE medikuntza naturala (2841)  

medikuntza, urrutiko·—

USE telemedikuntza (2841)  

medikuntza-zentroa  
MT 2841 osasuna
UF anbulatorioa

Oinarrizko Osasun Laguntzako 
Zentroa  
osasun-etxea
gizarte- eta osasun-zentroa  
Gizarte Segurantzako 
kontsultategia
sorostegia  

BT1 osasun-zerbitzua
BT2 osasun-politika  

RT medikuntza orokorra  

medikuntza-zerbitzua  

USE osasun-zerbitzua (2841)  

medikuntza-zientziak  
MT 2841 osasuna
NT1 anatomia  
NT1 epidemiologia  

NT2 gaixotasun-transmisorea  
NT1 immunologia
NT1 kirurgia

NT2 kirurgia estetikoa  
NT1 medikuntza

NT2 auzitegiko medikuntza  
NT2 datu medikoak  
NT2 diagnostiko medikoa  
NT2 larrialdietako medikuntza  
NT2 medikuntza naturala  
NT2 medikuntza nuklearra
NT2 medikuntzako espezialitatea  

NT3 ginekologia
NT3 medikuntza orokorra  
NT3 neurologia
NT3 odontologia
NT3 pediatria
NT3 psikiatria  

NT2 osasun-azterketa  
NT2 peritu-azterketa medikoa  

NT1 medikuntzako ikerketa  
NT1 terapeutika  
NT1 toxikologia
RT biologia-zientziak  

medikuntza-zuzenbidea  
MT 2841 osasuna
UF osasun-arloko zuzenbidea  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
NT1 gaixoen eskubideak  

NT2 akats medikoa  
NT2 bizi-testamentua  

medikuntzako aparatua  

USE medikuntza eta kirurgiako 

materiala (2841)  

medikuntzako espezialitatea  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza

BT2 medikuntza-zientziak  
NT1 ginekologia
NT1 medikuntza orokorra  
NT1 neurologia
NT1 odontologia
NT1 pediatria
NT1 psikiatria  

medikuntzako ikerketa  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza-zientziak  

medikuntzako informatika  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  
RT medikuntza

medikuntzako irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF medikuen prestakuntza

prestakuntza medikoa
BT1 lanbide-irakaskuntza  
RT medikuntza
RT osasun-arloko lanbidea

medikuntzako materiala  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

medikuntzako tratamendua  

USE terapeutika (2841)  

medikuntzako tresna  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

medikuntzako tresneria  

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

Mediterraneo itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF Mediterraneoa  
BT1 itsasoa

BT2 ingurune geofisikoa  
NT1 Egeo itsasoa  
NT1 Itsaso Adriatikoa  
NT1 Itsaso Jonikoa
NT1 Liguriako itsasoa
NT1 Tirreniar itsasoa  

Mediterraneoa  

USE Mediterraneo itsasoa (5211)  

mediterraneoa, arro·—

USE EE eskualde mediterraneoa 
(1616)

Mediterraneoko hirugarren 
herrialdeak

MT 7231 geografia ekonomikoa
RT EE eskualde mediterraneoa  
RT Europar Batasunaren 

harremanak  

Mediterraneoko programa 
integratuak  

MT 1616 eskualdea eta eskualde-
politika

UF PIM
BT1 garapenerako programa 

integratua 
BT2 Erkidegoaren eskualde-

politika 
BT3 eskualde-politika  

RT akuikultura  
RT arrantza-politika  
RT EE eskualde mediterraneoa  
RT egitura-politika  
RT enplegu-sorkuntza

megalopolia  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
BT1 hiria

BT2 hiri-aglomerazioa 
BT3 aglomerazioa

mehatxuzko agindua  
MT 1221 justizia
UF kautelazko neurria  

epailearen agindua  
BT1 prozedura judiziala  

mehea, geruza·—

USE orri mehea (6411)  

mehea, txapa·—

USE txapa (6411)

mekanika orokorra  
MT 6821 industria mekanikoa
UF ibilgailuen konponketa  
BT1 industria mekanikoa
RT pieza soltea  

mekanika, lurzoruaren·—

USE lurzoruaren zientzia (3606)  

mekanikaria, hortz-·—

USE lanbide paramedikoa (2841)

mekanikoa, ekipamendu·—

USE material mekanikoa (6821)  

mekanikoa, eskailera·—

USE igogailua (6831)  

mekanikoa, jezteko tresna·—

USE jezteko makina (5626)  

mekanismoa, Erkidegoaren ziurtapen-
·—

USE Erkidegoaren ziurtapena 
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(6411)

mekanismoa, finantzatzeko·—

USE finantzaketa-modua (2426)  

mekanismoa, kanbio-·—

USE kanbio-eragiketa (2416)

mekanismoa, kreditu-·—

USE kreditua (2416)  

mekanismoa, prezio-·—

USE prezioen eraketa (2451)  

mekanizazioa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 fabrikazio industriala  
RT nekazaritzaren mekanizazioa  

Melanesia  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ozeania  
NT1 Fiji
NT1 Kaledonia Berria
NT1 Papua Ginea Berria  
NT1 Salomon uharteak
NT1 Vanuatu

melaza  
MT 6026 elikagaiak
BT1 azukrez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  

Melilla  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Melillako Hiri Autonomoa  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Melillako Hiri Autonomoa  

USE Melilla (7211)  

Mellansverige, Norra·—

USE Ipar-erdialdeko Suedia (7211) 

Mellansverige, Östra·—

USE Eki-erdialdeko Suedia (7211)  

Mellersta Norrland  

USE Erdialdeko Norrland (7211)

meloia  

USE fruitu-barazkia (6006)  

memoranduma  

USE txostena (3221)  

memoriaren osagai elektronikoa  

USE osagai elektronikoa (6826)

memoriaren osagaia  

USE osagai elektronikoa (6826)

mendebaldea, Europako·—

USE Mendebaldeko Europa (7206) 

mendebaldea, Suediako·—

USE Mendebaldeko Suedia (7211)

Mendebaldeko Afrika  
MT 7221 Afrika
NT1 Benin
NT1 Boli Kosta  
NT1 Burkina Faso
NT1 Cabo Verde
NT1 Gambia  
NT1 Ghana
NT1 Ginea
NT1 Ginea Bissau  
NT1 Liberia  
NT1 Mali
NT1 Mauritania  
NT1 Mendebaldeko Sahara  
NT1 Niger
NT1 Nigeria
NT1 Senegal
NT1 Sierra Leona  
NT1 Togo

mendebaldeko Afrika, Hego-·—

USE Namibia (7221)  

Mendebaldeko Afrikako Aduana eta 
Ekonomia Batasuna  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

Mendebaldeko Afrikako Diru 
Batasuna  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuna 
(7616)

Mendebaldeko Afrikako Diru 
Batasuneko herrialdeak  

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

Mendebaldeko Afrikako Ekonomia 
Erkidegoa

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF CEAO
UDEAO
Mendebaldeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna  

BT1 Afrikako erakundea  
RT CEAOko herrialdeak

Mendebaldeko Afrikako Ekonomia 
eta Diru Batasuna

SN WAMU (Mendebaldeko 
Afrikako Diru Batasuna) 
erakundearen ordez eratu zen, 
1995ean.

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF UMOA
UEMOA
Mendebaldeko Afrikako Diru 

Batasuna
BT1 Afrikako erakundea  
RT UEMOAko herrialdea

Mendebaldeko Afrikako Ekonomia eta 
Diru Batasuneko herrialdeak  

USE UEMOAko herrialdea 
(7231)

Mendebaldeko Afrikako erakundea  

USE Afrikako erakundea (7616)

Mendebaldeko Afrikako Estatuen 
Ekonomia Erkidegoa  

MT 7616 Europatik kanpoko 
erakundeak

UF CEDEAO
ECOWAS  

BT1 Afrikako erakundea  

Mendebaldeko Afrikarako Nazio 
Batuen Ekonomia Batzordea  

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Mendebaldeko Alemania  

USE Alemania (7206)  

Mendebaldeko Asia  

USE Ekialde Hurbila eta Erdikoa 
(7226)

mendebaldeko Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Nazioarteko Batzordea, 
Ipar-·—

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

Mendebaldeko Estonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Estoniako eskualdeak [V4.2]  

Mendebaldeko eta Ekialdeko 
Alemanien arteko harremanak  

USE bi Alemanien arteko 
harremanak (0806)  

Mendebaldeko Europa  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Europako mendebaldea  

mendebaldeko herrialdeak  
NT1 Alemania  
NT1 Andorra
NT1 Austria
NT1 Belgika  
NT1 Erresuma Batua  
NT1 Frantzia  
NT1 Herbehereak  
NT1 Irlanda
NT1 Kanaleko uharteak  
NT1 Liechtenstein  
NT1 Luxenburgo
NT1 Man uhartea
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NT1 Monako
NT1 Suitza  

Mendebaldeko Europar Batasuna  
MT 7611 Europako erakundeak
UF CED

Europako Defentsa Erkidegoa  
MEB

BT1 Europako erakundea  
NT1 Europako Armada Taldea
RT MEBeko herrialdeak  

Mendebaldeko Finlandia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Finlandiako eskualdeak  

Mendebaldeko Flandesko 
probintzia  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Flandesko eskualdea 
BT2 Belgikako eskualde eta 

erkidegoak  

Mendebaldeko Grezia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

mendebaldeko herrialdeak  

USE Mendebaldeko Europa (7206) 

Mendebaldeko Malaysia  

USE Penintsulako Malaysia (7226) 

Mendebaldeko Mazedonia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Mazedonia

BT2 Greziako eskualdeak  

Mendebaldeko Midlands  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

Mendebaldeko Pomeraniako 
Voivoderria [V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Mendebaldeko Sahara  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Mendebaldeko Samoa  

USE Samoa (7226)

Mendebaldeko Suedia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Suediako mendebaldea

Västsverige  
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Halland [V4.2]  

NT1 Västra Götaland [V4.2]  

Mendebaldeko Timor  

USE Timor (7226)  

Mendebaldeko Transdanubioa 
[V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Hungariako eskualdeak [V4.2]  

Mendebaldeko Zealand  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

mendeko sozietate erkidea  
SN Independentzia ekonomiko eta 

juridikoari eusten dioten hainbat 
enpresak sortutakoa.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 partaidetza

BT2 kontzentrazio ekonomikoa  
RT mendeko sozietatea

mendeko sozietatea  
SN Enpresa baten kapital sozialaren 

erdia baino gehiago beste 
enpresa baten jabetzakoa 
denean, lehenengoari mendeko 
sozietatea deitzen zaio eta 
bigarrenari jatorrizko sozietatea. 

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF sozietate filiala  
BT1 establezimendua 

BT2 enpresaren egitura  
RT enpresa multinazionala
RT mendeko sozietate erkidea  

mendekoak, Santa Helena eta·—

USE Santa Helena (7221)  

mendekotasun ekonomikoa  

USE independentzia ekonomikoa 
(0806)

mendekotasun energetikoa  

USE energia-buruaskitasuna (6606) 

mendekotasun teknologikoa  

USE independentzia teknologikoa 
(0806)

mendekotasuna, droga-·—

USE toxikomania (2826)

mendekotasuna, janariz hornitzeko·—

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

mendekotasuna, nazio-·—

USE nazio-independentzia (0806)  

mendi babestua  

USE baso babestua (5636)  

mendi pribatua  

USE baso pribatua (5636)

mendi publikoa  

USE Estatuaren basoa (5636)

mendi-nekazaritza  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritzako eskualde-politika 

BT2 nekazaritza-politika  
RT mendiko eskualdea  

mendia
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ingurune geofisikoa  

mendia, Estatuaren·—

USE Estatuaren basoa (5636)

mendialdea

USE mendiko eskualdea (1616)

mendigunea, Alpeetako·—

USE Alpeetako eskualdea (1616)

mendiko eskualdea
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF mendialdea
BT1 landa-eskualdea 

BT2 eskualde ekonomikoa  
RT mendi-nekazaritza  

mentaketa

USE laboreak mantentzea (5621)  

mentua  

USE laboreak mantentzea (5621)  

merchandising-a
SN Produktu edo zerbitzuak 

kontsumitzaileentzat
erakargarriak izan daitezen 
erabiltzen diren tekniken 
multzoa.  

MT 2031 merkaturatzea
UF produktuari balioa ematea
BT1 merkaturatzea  
NT1 produktua merkaturatzea  

Mercomún  

USE Erdialdeko Amerikako 
Merkatu Batua (7616)  

Mercomúngo herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF MCCAko herrialdeak
NT1 Costa Rica  
NT1 El Salvador  
NT1 Guatemala  
NT1 Honduras
NT1 Nikaragua
RT Erdialdeko Amerikako Merkatu 

Batua
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Mercosur
MT 7616 Europatik kanpoko 

erakundeak
UF Hego Konoko Merkatu Batua  
BT1 Latinoamerikako erakundea  
RT Mercosurko herrialdeak  

Mercosurko herrialdeak
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Argentina
NT1 Brasil
NT1 Paraguai
NT1 Uruguai
RT Mercosur

merkatari txikia  

USE saltoki txikia (2036)  

merkataria  
MT 2036 banaketa
UF saleroslea  
BT1 merkataritzako banaketa  
NT1 komisioduna
NT1 merkataritzako bitartekoa  

merkataritza askea  

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

merkataritza askeko eremua  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF librekanbioko zona  
BT1 aduana-zergen politika  
RT Arushako Hitzarmena  
RT Europako Merkataritza Askeko 

Elkartea  
RT integrazio ekonomikoa  
RT merkataritza askerako akordioa  
RT Merkataritza Askerako 

Erdialdeko Europako Akordioa  

merkataritza askerako akordioa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF librekanbiorako akordioa  
BT1 merkataritzako harremanak  
RT Europako Esparru Ekonomikoa 
RT Europako Merkataritza Askeko 

Elkartea  
RT merkataritza askeko eremua  
RT Merkataritza Askerako 

Erdialdeko Europako Akordioa  
RT trukeen liberalizazioa  

Merkataritza Askerako Elkartea, 
Latinoamerikako·—

USE Latinoamerikako 
Integraziorako Elkartea 
(7616)

Merkataritza Askerako Erdialdeko 
Europako Akordioa  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CEFTA
BT1 Europako erakundea  

RT merkataritza askeko eremua  
RT merkataritza askerako akordioa  

Merkataritza Askerako Tratatua, Ipar 
Amerikako·—

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

merkataritza birtuala  

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

merkataritza duen herrialdea, estatu-
·—

USE estatu-merkataritza (2006)  

merkataritza elektronikoa  
MT 2031 merkaturatzea
UF zibermerkataritza  

Interneteko merkataritza  
lineako merkataritza  
merkataritza birtuala  
e-merkataritza  

BT1 urrutiko salmenta 
BT2 salmenta 

BT3 merkataritzako egintza  
NT1 sinadura elektronikoa  
RT eskatu gabeko publizitate 

elektronikoa [V4.2]  
RT Internet

merkataritza elkartua  
SN Askeak izateari utzi gabe 

xehekarien elkarteetan sartzen 
diren merkatariek osatutako 
banaketa-sistema. Elkarte horiek 
erosketak batera egiten dituzte 
eta bazkideei zerbitzu orokor 
batzuk eskaintzen dizkiete.  

MT 2036 banaketa
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  

Merkataritza eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen Konferentzia 

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNCTAD
BT1 Nazio Batuen sistema  
NT1 Nazioarteko Merkataritza 

Zentroa  
RT lehentasun orokorrak  

merkataritza etikoa

USE bidezko merkataritza (2006)  

merkataritza ez-sedentarioa  

USE kale-merkataritza (2036)  

merkataritza integratua  
MT 2036 banaketa
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  
NT1 deskontu-etxea  
NT1 kontsumo-kooperatiba  
NT1 merkataritzako gune handia  
NT1 merkataritzako katea  

merkataritza isolatua

USE merkataritza lokabea (2036)  

Merkataritza Librearen Elkartea, 
Europako·—

USE Europako Merkataritza 
Askeko Elkartea (7611)

merkataritza lokabea  
MT 2036 banaketa
UF merkataritza isolatua  
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  
RT familia-enpresa  

merkataritza, e-·—

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

merkataritza, eremu arteko·—

USE herrialde-taldeen arteko 
trukeak (2021)  

merkataritza, Erkidego barruko·—

USE Erkidego barruko trukea 
(2006)

merkataritza, Erkidegotik kanpoko·—

USE Erkidegotik kanpoko trukea 
(2006)

Merkataritza, Industria eta 
Nabigazioko Ganbera  

USE merkatazaritza- eta industria-
ganbera (2006)  

merkataritza, Interneteko·—

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

merkataritza, lineako·—

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

merkataritza, munduko·—

USE nazioarteko merkataritza 
(2021)

merkataritza, xehekako·—

USE txikizkako merkataritza 
(2036)

merkataritza- eta industria-
jardueretarako lizentzia fiskala  

USE lanbide-jardueren gaineko 
zerga (2446)  

merkataritza-agerpena  
MT 2031 merkaturatzea
UF merkataritzako erakusketa

azoka
merkataritza-azoka  
merkataritza-aretoa

BT1 merkaturatzea  
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merkataritza-arauak  
MT 2006 merkataritza-politika
UF merkataritzako arauak  
BT1 merkataritza-politika  
NT1 legez kontrako trafikoa  
NT1 merkataritzako lizentzia  
NT1 merkataritzako ordutegia  
RT merkataritzako informazioa  

merkataritza-aretoa

USE merkataritza-agerpena (2031) 

merkataritza-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 eskubide ekonomikoak  
RT kokatze-eskubidea  
RT salgaien joan-etorri askea  
RT zerbitzugintza askea  

merkataritza-azoka  

USE merkataritza-agerpena (2031) 

merkataritza-bermea  

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

merkataritza-etekina  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF mozkin-tartea  

merkaturatze-etekina  
BT1 kontabilitate orokorra 

BT2 kontabilitatea

merkataritza-galeria

USE merkataritza-zentroa (2036)  

merkataritza-ganbera  

USE merkatazaritza- eta industria-
ganbera (2006)  

merkataritza-gatazka

USE merkataritzako liskarra (2021) 

merkataritza-izena

USE merkataritzako marka (6416) 

merkataritza-kodea  

USE merkataritza-zuzenbidea 
(2006)

merkataritza-monopolioa  

USE monopolioa (4031)

merkataritza-mozkina, industria- 
eta·—

USE mozkina (4026)  

merkataritza-politika  
MT 2006 merkataritza-politika
UF trukeen araubidea  
NT1 barne-merkataritza  
NT1 bidezko merkataritza  
NT1 esku hartzeko erakundea  
NT1 estatu-merkataritza  

NT1 kanpo-merkataritza
NT1 lehentasun orokorrak  
NT1 merkataritza-arauak

NT2 legez kontrako trafikoa  
NT2 merkataritzako lizentzia  
NT2 merkataritzako ordutegia  

NT1 merkataritzaren sustapena  
NT2 merkatazaritza- eta industria-

ganbera
NT1 merkatuan esku hartzea  

NT2 merkatu-plangintza  
NT2 merkatuaren babesa  
NT2 merkatuaren euspena  

NT3 abaguneko stock-a  
NT3 esku hartzeko erosketa  
NT3 esku hartzeko stock-a  
NT3 merkatutik erretiratzea  

NT2 merkatuaren zaintza  
NT1 merkatuaren antolaketa  
NT1 merkatuaren erregularizazioa  
NT1 merkatuaren liberalizazioa  
NT1 merkatuaren zabalkuntza  
NT1 merkaturako irispidea  
NT1 transakzioak arautzea  
RT aduana-zergen politika  
RT babes-klausula
RT eskaintza eta eskaria  
RT merkataritzako akordioa
RT merkataritzako lankidetza

merkataritza-praktika desleiala  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

merkataritza-praktika murriztailea  

USE lehiaren murrizketa (4031)  

merkataritza-praktika, abusuzko·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

merkataritza-praktika, 
bereizkeriazko·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

merkataritza-trafikoaren desbideratzea 

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

merkataritza-zentroa  
MT 2036 banaketa
UF merkataritzagunea  

merkataritza-galeria  
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  

merkataritza-zuzenbidea  
MT 2006 merkataritza-politika
UF merkataritza-kodea  

merkataritzako legeria  
NT1 kanbio-zuzenbidea  
NT1 merkataritzako kontratua  
NT1 merkataritzako tartekaritza  
RT banku-zuzenbidea  
RT faltsifikatzea  

RT kokatze-eskubidea  
RT lehia-zuzenbidea  
RT merkataritzako egintza  
RT merkataritzako funtsa  
RT merkataritzako jurisdikzioa  
RT merkataritzako nazioarteko 

zuzenbidea  
RT patenteen zuzenbidea  
RT porrota
RT sozietate-zuzenbidea  

merkataritzagunea

USE merkataritza-zentroa (2036)  

merkataritzako agentea  
MT 2036 banaketa
UF merkataritzako ordezkaria  

toki-ordezkaria
saltzaile bidaiaria  

BT1 merkataritzako lanbidea 
BT2 merkataritzako banaketa  

merkataritzako akordioa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritzako negoziazioa  

merkataritzako ituna
BT1 merkataritzako harremanak  
RT aduana-zergen negoziazioa  
RT babes-klausula
RT EE merkataritzako akordioa  
RT garatzen ari den herrialdea  
RT merkataritza-politika  
RT merkataritzako lankidetza
RT merkatu bateratua  
RT nazioarteko akordioa  

merkataritzako arauak  

USE merkataritza-arauak (2006)  

merkataritzako artekaria  
MT 2036 banaketa
UF merkataritzako bitartekaria  
BT1 merkataritzako lanbidea 

BT2 merkataritzako banaketa  

merkataritzako auzitegia

USE merkataritzako jurisdikzioa 
(1226)

merkataritzako babesa  

USE babesa (2031)

merkataritzako balantza  
MT 2406 harreman monetarioak
UF salgaien balantza  

ageriko balantza  
BT1 ordainketa-balantza  
RT adierazle ekonomikoa  
RT eskaintza eta eskaria  
RT kanbio-tasa
RT merkataritzako trukea  
RT nazio-kontabilitatea  
RT truke-baldintzak  
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merkataritzako baldintzei buruzko 
arauak  

USE Incoterms (2021)  

merkataritzako balioa  
MT 2016 truke ekonomikoak
UF truke-balioa  
BT1 merkataritzako trukea  
NT1 truke-baldintzak  

merkataritzako banaketa  
MT 2036 banaketa
UF merkaturatzeko bidea  

banatzeko bidea  
banaketa-zirkuitua  
salmenta-zirkuitua  
banaketa-egitura  
banaketa-politika  

NT1 bezeria  
NT1 ematea  
NT1 handizkako merkataritza  

NT2 erosketa-kooperatiba  
NT2 nazio-intereseko merkatua  

NT1 hornitzailea
NT1 merkataria  

NT2 komisioduna
NT2 merkataritzako bitartekoa  

NT1 merkataritzako banatzailea  
NT2 birsaltzailea  
NT2 emakidaduna
NT2 gordailuzaina  

NT1 merkataritzako funtsa  
NT1 merkataritzako lanbidea

NT2 merkataritzako agentea  
NT2 merkataritzako artekaria  
NT2 salmentako langileak  

NT1 txikizkako merkataritza  
NT2 autozerbitzua  
NT2 banatzaile automatikoa  
NT2 kale-merkataritza  
NT2 merkataritza elkartua  
NT2 merkataritza integratua  

NT3 deskontu-etxea  
NT3 kontsumo-kooperatiba  
NT3 merkataritzako gune 

handia
NT3 merkataritzako katea  

NT2 merkataritza lokabea  
NT2 merkataritza-zentroa  
NT2 merkataritzako frankizia  
NT2 salgunea
NT2 saltoki txikia  

RT banaketa esklusiboa
RT banaketa selektiboa  
RT banaketa-kostua
RT merkataritzako enpresa  
RT merkataritzako ordutegia  
RT merkaturatzea  
RT salmenta  

merkataritzako banatzailea  
MT 2036 banaketa

BT1 merkataritzako banaketa  
NT1 birsaltzailea  
NT1 emakidaduna
NT1 gordailuzaina  

merkataritzako bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF gordailu-bankua  

negozio-bankua  
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  

merkataritzako bitartekaria  

USE merkataritzako artekaria 
(2036)

merkataritzako bitartekoa  
MT 2036 banaketa
BT1 merkataria 

BT2 merkataritzako banaketa  

merkataritzako burtsa

USE salgaien burtsa (2006)  

merkataritzako egintza  
MT 2031 merkaturatzea
NT1 alogera  
NT1 erosketa

NT2 kreditu bidezko erosketa  
NT1 finantza-errentamendua
NT1 salmenta  

NT2 enkante bidezko salmenta  
NT2 etxez etxeko salmenta  
NT2 galduzko salmenta  
NT2 handizkako salmenta  
NT2 kredituzko salmenta  
NT2 salmenta deskontuduna  
NT2 txikizkako salmenta  
NT2 urrutiko salmenta

NT3 merkataritza elektronikoa
NT4 sinadura elektronikoa  

NT2 zergarik gabeko salmenta  
NT2 zuzeneko salmenta  

NT1 zerbitzugintza  
RT merkataritza-zuzenbidea

merkataritzako enplegatua

USE merkataritzako lanbidea 
(2036)

merkataritzako enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
UF banaketa-enpresa  
BT1 enpresaren jarduera  
RT merkataritzako banaketa  
RT merkaturatzea  

merkataritzako erakusketa  

USE merkataritza-agerpena (2031) 

merkataritzako erregistroa  

USE merkataritzako sozietatea 
erregistratzea (4006)  

merkataritzako errentamendua  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF negozio-lokalen errentamendua 
BT1 aloger-kontratua 

BT2 higiezin-errentamendua  

merkataritzako estatistika  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkaturatzea  
RT estatistika  
RT estatistika ekonomikoa  
RT industria-estatistika  

merkataritzako frankizia  
SN Bi enpresaren arteko lankidetza-

kontratua. Batak bere produktua 
edo marka ustiatzen uzten dio 
besteari, zerbitzu teknikoak eta 
merkataritza-zerbitzuak 
eskaintzen dizkio jarduera 
errazteko, eta konpentsaziozko 
kopurua kobratzen dio.  

MT 2036 banaketa
UF franchising kontratu  

frankizia-kontratu  
franchising-a  
frankizia

BT1 txikizkako merkataritza 
BT2 merkataritzako banaketa  

merkataritzako funtsa  
SN Merkatari edo industriari batek 

bere establezimenduan 
erabiltzen dituen elementu 
higigarri gorpuzdunen eta 
gorpuzgabeen multzoa.  

MT 2036 banaketa
BT1 merkataritzako banaketa  
RT jardueraren ezarketa  
RT merkataritza-zuzenbidea

merkataritzako gaia

USE kreditu-titulua (2411)

merkataritzako gune handia  
SN Tamaina handia duen txikizkako 

saltokia.
MT 2036 banaketa
UF banaketa handia  

erostetxe handiak  
hipermerkatua  
supermerkatua

BT1 merkataritza integratua 
BT2 txikizkako merkataritza 

BT3 merkataritzako banaketa  

merkataritzako harremanak  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
NT1 akordio sektoriala  
NT1 Azukrearen Protokoloa  
NT1 Hainbat Zuntz Motari buruzko 

Akordioa
NT1 merkataritza askerako akordioa  
NT1 merkataritzako akordioa
NT1 merkataritzako liskarra  
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NT1 mugaketarako akordioa  
NT1 oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
NT2 funts erkidea  
NT2 stock erregulatzailea  

merkataritzako hesia

USE trukeen murrizketa (2021)  

merkataritzako ibilgailua  

USE industria-ibilgailua (4816)

merkataritzako informazioa  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkaturatzea  
RT marka  
RT merkataritza-arauak

merkataritzako irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 lanbide-irakaskuntza  

merkataritzako itsasontzia

USE merkataritzako ontzidia 
(4821)

merkataritzako ituna

USE merkataritzako akordioa 
(2021)

merkataritzako jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF merkataritzako auzitegia  
BT1 epai-jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  
RT merkataritza-zuzenbidea

merkataritzako katea  
MT 2036 banaketa
UF saltoki-katea  

sukurtsal-katea
denda-katea

BT1 merkataritza integratua 
BT2 txikizkako merkataritza 

BT3 merkataritzako banaketa  

merkataritzako komunikabidea  
MT 3226 komunikazioa
UF irrati komertziala  

telebista komertziala  
BT1 masa-komunikabidea

BT2 komunikabidea

merkataritzako kontratua  
SN Bere formagatik, izaeragatik edo 

alderdi sinatzaileen 
kalitateagatik merkataritzako 
egintza den kontratua.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-zuzenbidea
RT kontratua  

merkataritzako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT finantza-errentamendua

RT kreditu bidezko erosketa  
RT kredituzko salmenta  

merkataritzako lanbidea  
MT 2036 banaketa
UF merkataritzako enplegatua
BT1 merkataritzako banaketa  
NT1 merkataritzako agentea  
NT1 merkataritzako artekaria  
NT1 salmentako langileak  

merkataritzako lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT merkataritza-politika  
RT merkataritzako akordioa

merkataritzako legeria

USE merkataritza-zuzenbidea 
(2006)

merkataritzako liskarra  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritza-gatazka  
BT1 merkataritzako harremanak  
RT Eztabaidak Ebazteko Organoa  
RT merkataritzako tartekaritza  

merkataritzako lizentzia  
MT 2006 merkataritza-politika
UF lizentzia ematea  
BT1 merkataritza-arauak

BT2 merkataritza-politika  

merkataritzako marina  

USE merkataritzako ontzidia 
(4821)

merkataritzako marka  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF merkataritza-izena  
BT1 marka 

BT2 industria-jabetza
BT3 jabetza intelektuala  

merkataritzako nazioarteko 
tartekaritza  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 nazioarteko merkataritza  

merkataritzako nazioarteko 
zuzenbidea  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide 

ekonomikoa
RT merkataritza-zuzenbidea
RT nazioarteko merkataritza  

merkataritzako negoziazioa  

USE merkataritzako akordioa 
(2021)

merkataritzako ontzidia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF merkataritzako itsasontzia  

merkataritzako marina  

BT1 itsas garraioa  
RT arrantza-ontzidia  
RT itsas indarra  

merkataritzako ordezkaria  

USE merkataritzako agentea (2036) 

merkataritzako ordutegia  
MT 2006 merkataritza-politika
UF dendak irekitzeko ordua  

dendak ixteko ordua  
denden ordutegia  
salmenta-orduak  

BT1 merkataritza-arauak
BT2 merkataritza-politika  

RT merkataritzako banaketa  

merkataritzako oztopoa

USE trukeen murrizketa (2021)  

merkataritzako politika bateratua  
MT 2006 merkataritza-politika
NT1 EE tratamendutik baztertzea  
NT1 Erkidego barruko trukea  
NT1 Erkidegoaren lehentasuna  
NT1 Erkidegotik kanpoko trukea  
NT1 lehentasunezko akordioa  
NT1 Nimexe
NT1 trukeen mekanismo osagarria  
RT aduana-batasuna  
RT aduana-zergen politika bateratua 
RT diru-laguntzaren aurkako 

prozedura
RT Erkidegoaren politika  
RT GATT
RT lehentasun orokorrak  
RT lehentasunezko aduana-zerga  
RT Merkatu Antolakunde Bateratua 

merkataritzako publizitatea  

USE publizitatea (2031)  

merkataritzako sozietatea  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
BT1 sozietatea  
NT1 erantzukizun mugatuko 

sozietatea  
NT1 kapital-sozietatea

NT2 inbertsio-sozietatea
NT2 sozietate anonimoa  

NT1 pertsonen sozietatea
NT1 sozietate komanditarioa  
RT errenta aldakorreko balorea  

merkataritzako sozietatea desegitea  

USE merkataritzako sozietatearen 
likidazioa (4006)  

merkataritzako sozietatea 
erregistratzea  

SN Sozietatea merkataritza-
erregistroan inskribatzea.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF merkataritzako sozietateen 

inskripzioa  
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merkataritzako erregistroa
BT1 merkataritzako sozietateen 

eraketa 
BT2 enpresaren bizitza  

merkataritzako sozietatearen 
likidazioa  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF merkataritzako sozietatea 

desegitea
BT1 enpresaren bizitza  
NT1 ondasunen likidazioa
NT1 porrota

merkataritzako sozietateen eraketa 
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren bizitza  
NT1 kapital soziala

NT2 kapital-zabalkuntza  
NT1 merkataritzako sozietatea 

erregistratzea  
RT sozietatea  

merkataritzako sozietateen inskripzioa  

USE merkataritzako sozietatea 
erregistratzea (4006)  

merkataritzako sustapena  
MT 2031 merkaturatzea
UF sustapen-kanpaina  

salmenten sustapena  
BT1 merkaturatzea  
NT1 babesa
RT salmenta deskontuduna  

merkataritzako tartekaritza  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-zuzenbidea
RT Eztabaidak Ebazteko Organoa  
RT merkataritzako liskarra  
RT nazioarteko merkataritza  

merkataritzako trukea  
MT 2016 truke ekonomikoak
NT1 esportazioa

NT2 berresportazioa  
NT2 Erkidegoaren esportazioa  

NT1 inportazioa
NT2 berrinportazioa  
NT2 Erkidegoaren inportazioa  

NT1 konpentsazio-merkataritza
NT1 merkataritzako balioa  

NT2 truke-baldintzak  
NT1 nekazaritzako trukea  
NT1 produktukako trukea  
NT1 trukaketa
NT1 truke-kopurua
RT merkataritzako balantza  
RT merkataritzako trukeen 

espezializazioa  
RT merkataritzako trukeen 

osagarritasuna
RT merkataritzaren sustapena  
RT trukeen liberalizazioa  

merkataritzako trukeen 
erregionalizazioa  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 lanaren nazioarteko zatiketa 

BT2 nazioarteko merkataritza  

merkataritzako trukeen 
espezializazioa  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 lanaren nazioarteko zatiketa 

BT2 nazioarteko merkataritza  
RT ekoizpenaren espezializazioa  
RT merkataritzako trukea  

merkataritzako trukeen 
osagarritasuna  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 lanaren nazioarteko zatiketa 

BT2 nazioarteko merkataritza  
RT elkarren mendekotasun 

ekonomikoa
RT merkataritzako trukea  

merkataritzako trukeen sustapena  

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

merkataritzako ustiapena  

USE merkaturatzea (2031)  

merkataritzarako nekazaritza  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  

merkataritzarako trabak kentzea  

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

merkataritzaren antolaketa, kanpo-·—

USE kanpo-merkataritza (2006)  

Merkataritzaren Hedapenari 
buruzko Legea  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF Trade Expansion Act  
BT1 aduana-zergen negoziazioa 

BT2 aduana-zergen politika  

merkataritzaren liberalizazioa  

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

merkataritzaren suspertzea  

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

merkataritzaren sustapena  
MT 2006 merkataritza-politika
UF esportazioaren sustapena  

merkataritzako trukeen 
sustapena  
merkataritzaren suspertzea  

BT1 merkataritza-politika  
NT1 merkatazaritza- eta industria-

ganbera
RT merkataritzako trukea  

Merkataritzari buruzko Negoziazio 
Aldeaniztuna  

USE aduana-zergen negoziazioa 
(2011)

Merkataritzari eta Aduanako Tarifei 
buruzko Akordio Nagusia  

USE GATT (2021) 

merkataritzari lotutako inbertsio-
neurriak  

SN Merkataritzari lotutako 
inbertsioen gaineko neurriak.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF TRIM
BT1 Munduko Merkataritza 

Antolakundea
BT2 nazioarteko merkataritza  

RT inbertsioa  

merkataritzaz kanpoko mozkina  

USE mozkina (4026)  

merkataritzaz kanpoko sektorea  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 sektore ekonomikoa  

merkatazaritza- eta industria-
ganbera  

MT 2006 merkataritza-politika
UF merkataritza-ganbera  

Merkataritza, Industria eta 
Nabigazioko Ganbera

BT1 merkataritzaren sustapena 
BT2 merkataritza-politika  

RT industria-egitura  

Merkatu Antolakunde Bateratua  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF MAB
BT1 nekazaritzako politika bateratua 
NT1 EE nekazaritza-lantaldea  
NT1 hektareako laguntza  
NT1 produktuetarako diru-laguntza 

osagarria  
RT esku hartzeko politika  
RT esportaziorako itzulketa  
RT merkataritzako politika bateratua 
RT merkatuan esku hartzea  
RT merkatuaren antolaketa  
RT prezio-politika bateratua  

merkatu arautua  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF merkatu ofiziala  
BT1 dibisen merkatua 

BT2 kanbio-politika  

merkatu askea  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 dibisen merkatua 

BT2 kanbio-politika  
RT birdeskontua
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merkatu bakarra  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Erkidegoaren barne-merkatua  
BT1 Europar Batasunaren sendoketa 
RT barneko merkatua  
RT kapitalen joan-etorri askea  
RT langileen joan-etorri askea  
RT pertsonen joan-etorri askea  
RT salgaien joan-etorri askea  
RT zerbitzugintza askea  

merkatu bateratua  
SN Zentzu zabalean erabiliko da, eta 

ez Erkidegoko merkatura 
mugaturik.

MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 araubide ekonomikoa  
RT integrazio ekonomikoa  
RT merkataritzako akordioa

Merkatu Batua, Hego Konoko·—

USE Mercosur (7616)  

Merkatu Batua, Iparraldeko·—

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

merkatu batua, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

merkatu beltza  

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

merkatu irekiaren politika  

USE likideziaren kontrola (2411)  

merkatu irekiko eragiketa  

USE likideziaren kontrola (2411)  

merkatu monetarioa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
SN Mugaeguneratzeko epe laburra 

duten finantza-aktiboak 
trukatzen diren merkatua. 
Finantza-bitartekariek 
onartutako ordainbideen truke 
guztiak biltzen ditu.  

UF nazioarteko merkatu monetarioa 
NT1 diru-masa

NT2 diru-baliakizunak
NT1 dirua

NT2 banku-dirua
NT3 diru elektronikoa  
NT3 kreditu-titulua  
NT3 transferentzia  
NT3 txekea  

NT2 diru fiduziarioa  
NT2 nazio-dirua  

NT1 euromerkatua
NT2 eurodibisa
NT2 eurodolarra  
NT2 eurojaulkipena  
NT2 eurokreditua

NT1 likidezia  
NT1 petrodolarra
RT diru-eremua
RT finantza-merkatua

merkatu monetarioa, nazioarteko·—

USE merkatu monetarioa (2411)  

merkatu ofiziala  

USE merkatu arautua (2411)

merkatu zentrala, hornikuntza-·—

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

merkatu, munduko·—

USE nazioarteko merkatua (2006)  

merkatu-analisia  

USE merkatu-azterketa (2031)  

merkatu-azterketa  
MT 2031 merkaturatzea
UF merkatu-analisia  
BT1 merkaturatzea  
NT1 kontsumoari buruzko inkesta  
RT kontsumitzaileen portaera

merkatu-ekonomia
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF ekonomia kapitalista  

merkatu-ekonomia soziala  
BT1 araubide ekonomikoa  
RT eskaintza eta eskaria  
RT liberalismo ekonomikoa  

merkatu-ekonomia soziala  

USE merkatu-ekonomia (1621)  

merkatu-kuota  

USE merkatuaren banaketa (4031) 

merkatu-plangintza  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuan esku hartzea 

BT2 merkataritza-politika  
RT plangintza ekonomikoa  

merkatua
MT 2006 merkataritza-politika
UF merkatuaren egitura  

merkatuaren funtzionamendua  
merkatuaren egoera  

NT1 barneko merkatua  
NT2 eskualde-merkatua  

NT1 Erkidegoko merkatua  
NT1 kanpoko merkatua
NT1 nazioarteko merkatua  
NT1 oinarrizko produktuen merkatua 

NT2 salgaien burtsa  
RT eskaintza eta eskaria  
RT garraioaren merkatua  
RT nekazaritza-merkatua  

merkatua onbideratzea  

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

merkatua, baloreen·—

USE finantza-merkatua (2421)  

merkatua, Erkidegoaren barne-·—

USE merkatu bakarra (1016)  

merkatua, handizkako·—

USE handizkako merkataritza 
(2036)

merkatua, lanaren·—

USE lan-merkatua (4411)  

merkatua, nazio-·—

USE barneko merkatua (2006)  

merkatua, nazioarteko finantza-·—

USE finantza-merkatua (2421)  

merkatua, nekazaritzako produktuen 
sorburuko·—

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

merkatua, oinarri-produktuen·—

USE oinarrizko produktuen 
merkatua (2006)  

merkatua, tokiko·—

USE eskualde-merkatua (2006)

merkatuan esku hartzea  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-politika  
NT1 merkatu-plangintza  
NT1 merkatuaren babesa  
NT1 merkatuaren euspena  

NT2 abaguneko stock-a  
NT2 esku hartzeko erosketa  
NT2 esku hartzeko stock-a  
NT2 merkatutik erretiratzea  

NT1 merkatuaren zaintza  
RT esku hartzeko politika  
RT finantza-arloko esku-hartzea  
RT Merkatu Antolakunde Bateratua 

merkatuan sartzea  

USE merkaturatzea (2031)  

merkatuaren alderdi soziala, 
barneko·—

USE herritarren Europa (1016)  

merkatuaren antolaketa  
MT 2006 merkataritza-politika
UF merkatuaren nazio-antolaketa  
BT1 merkataritza-politika  
RT kopuruaren murrizketa  
RT Merkatu Antolakunde Bateratua 
RT merkatuaren banaketa  
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merkatuaren babesa  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuan esku hartzea 

BT2 merkataritza-politika  
RT entente horizontala  
RT protekzionismoa

merkatuaren banaketa  
MT 4031 lehia
UF merkatu-kuota
BT1 entente horizontala 

BT2 ententea  
RT merkatuaren antolaketa  

merkatuaren egitura  

USE merkatua (2006)  

merkatuaren egoera  

USE merkatua (2006)  

merkatuaren egoera, munduko·—

USE nazioarteko merkatua (2006)  

merkatuaren egonkortzea  

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

merkatuaren erregularizazioa  
MT 2006 merkataritza-politika
UF merkatuaren oreka  

kotizazioen egonkortzea  
merkatuaren egonkortzea  
merkatua onbideratzea  

BT1 merkataritza-politika  
RT egonkortze ekonomikoa  
RT ekoizpenaren birmoldaketa  
RT NBBEF-Bermea
RT nekazaritzako politika bateratua 
RT prezioen egonkortasuna  

merkatuaren euspena  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuan esku hartzea 

BT2 merkataritza-politika  
NT1 abaguneko stock-a  
NT1 esku hartzeko erosketa  
NT1 esku hartzeko stock-a  
NT1 merkatutik erretiratzea  

merkatuaren funtzionamendua  

USE merkatua (2006)  

merkatuaren liberalizazioa  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-politika  
RT desarauketa
RT trukeen liberalizazioa  

merkatuaren nazio-antolaketa  

USE merkatuaren antolaketa 
(2006)

merkatuaren oreka

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

merkatuaren zabalkuntza  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-politika  

merkatuaren zaintza  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkatuan esku hartzea 

BT2 merkataritza-politika  

merkatugaien burtsa  

USE salgaien burtsa (2006)  

Merkatuko Harmonizaziorako 
Bulegoa (Markak, Marrazkiak eta 
Ereduak), Barne·—

USE Barne Merkatua 
Harmonizatzeko Bulegoa 
(1006)

merkatuko prezio adierazgarria  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  

merkatuko prezioa  
MT 2451 prezioak
NT1 ekoizpeneko prezioa  
NT1 erosketa-prezioa  
NT1 eskaintza-prezioa  
NT1 esportazio-prezioa
NT1 handizkako prezioa  
NT1 inportazio-prezioa
NT1 janarien prezioa  
NT1 kontsumoko prezioa
NT1 munduko merkatuko prezioa
NT1 nekazaritzako produktuen 

prezioa  
NT1 salmenta-prezioa  
NT1 txikizkako prezioa  
RT prezioen eraketa  

merkatuko xede-prezioa  

USE jomuga-prezioa (2451)  

merkaturako irispidea  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritza-politika  

Merkaturako Lantaldea, Enplegurako 
eta Lan·—

USE Enplegu Lantaldea (EE) 
(4406)

merkaturako sarbidea, lan-·—

USE enplegurako irispidea (4411)

merkaturatze askea  

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

merkaturatze-araua  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkaturatzea  
RT oztopo teknikoa  
RT pisuak eta neurriak
RT produktuaren kalitatea  

merkaturatze-etekina  

USE merkataritza-etekina (4026)  

merkaturatze-kanpaina  

USE merkaturatzea (2031)  

merkaturatzea  
MT 2031 merkaturatzea
UF merkaturatze-kanpaina  

salmenta-egitura  
merkataritzako ustiapena  
merkatuan sartzea  
salmenta-politika  

NT1 jatorri-deitura  
NT1 kalitate-marka  

NT2 etiketa ekologikoa  
NT1 merchandising-a

NT2 produktua merkaturatzea  
NT1 merkataritza-agerpena  
NT1 merkataritzako estatistika  
NT1 merkataritzako informazioa  
NT1 merkataritzako sustapena  

NT2 babesa
NT1 merkatu-azterketa  

NT2 kontsumoari buruzko inkesta 
NT1 merkaturatze-araua  
NT1 merkatuteknia  
NT1 publizitatea  

NT2 eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2]  

NT2 publizitate-aurrekontua  
NT2 publizitatearen eragina  

NT1 saldu osteko zerbitzua  
NT1 saltzeko baimena  
RT etiketa soziala  
RT harreman publikoak  
RT merkataritzako banaketa  
RT merkataritzako enpresa  
RT merkaturatzearen mugaketa  

merkaturatzea, nekazaritzako 
elikagaien·—

USE nekazaritzako elikagaien 
industria (6031)

merkaturatzearen mugaketa  
MT 4031 lehia
UF merkaturatzeko debekua  
BT1 entente bertikala 

BT2 ententea  
RT merkaturatzea  
RT mugaketarako akordioa  
RT saltzeko ukoa

merkaturatzeari uko egiteagatiko 
prima

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF merkatutik erretiratutako 
produktua

BT1 nekazaritzako ekoizpena 
arautzea  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 441/592

merkaturatzeko baimena  

USE saltzeko baimena (2031)  

merkaturatzeko bidea  

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

merkaturatzeko debekua  

USE merkaturatzearen mugaketa 
(4031)

merkaturatzeko laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF salmentarako laguntza  

kontsumorako laguntza
BT1 sostengu ekonomikoa  

merkaturatzeko monopolioa  

USE monopolioa (4031)

merkatuteknia  
SN Kontsumitzaileen beharrak 

antzeman, iragarri edo 
sustatzeko eta ekoizpena 
merkatuari etenik gabe 
egokitzeko egiten diren 
jardueren multzoa.  

MT 2031 merkaturatzea
UF marketina  
BT1 merkaturatzea  

merkatutik erretiratutako produktua  

USE merkaturatzeari uko 
egiteagatiko prima (5611)  

merkatutik erretiratzea  
MT 2006 merkataritza-politika
UF badaezpada merkatutik 

erretiratzea
BT1 merkatuaren euspena 

BT2 merkatuan esku hartzea 
BT3 merkataritza-politika  

RT erretiratze-prezioa  

merkatutik erretiratzea, badaezpada·—

USE merkatutik erretiratzea (2006)  

merkealdia

USE salmenta deskontuduna (2031)

merkurioa
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

merkurioaren bidezko kutsadura  

USE metalen bidezko kutsadura 
(5216)

mertxika  

USE fruitu hezurduna (6006)  

mertzenarioa  
MT 0821 defentsa
BT1 armada

mertzeria  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
BT1 ehungintza

metagailu elektrikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF bateria  

pila  
BT1 material elektrikoa 

BT2 industria elektroteknikoa

metaketa, diru-sarreren·—

USE errenten metaketa (1626)  

metal astuna  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metala  
RT arazketa-lohiak  

metal berezia  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF galioa  

germanioa  
BT1 metala  

metal preziatua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metala  
NT1 platinoa  
NT1 urrea
NT1 zilarra

metal-hondakina  

USE hondakin metalikoa (5216)  

metal-txirbila  

USE hondakin metalikoa (5216)  

metala  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
NT1 aleazioa  
NT1 burdin aleazioa  
NT1 burdin metala

NT2 burdina
NT1 burdinaz besteko metala  

NT2 aluminioa  
NT2 antimonioa
NT2 banadioa  
NT2 berilioa  
NT2 beruna
NT2 bismutoa
NT2 eztainua  
NT2 kadmioa
NT2 kaltzioa
NT2 kobaltoa  
NT2 kobrea
NT2 kromoa
NT2 magnesioa
NT2 manganesoa
NT2 merkurioa
NT2 molibdenoa
NT2 nikela
NT2 potasioa

NT2 sodioa
NT2 tantaloa
NT2 titanioa  
NT2 tungstenoa
NT2 zinka

NT1 erdimetala  
NT1 metal astuna  
NT1 metal berezia  
NT1 metal preziatua  

NT2 platinoa  
NT2 urrea
NT2 zilarra

RT meatzaritza  
RT meatzaritzako produktua  
RT metalen bidezko kutsadura  
RT uranioa

metala, ez-·—

USE metaloidea (6811)  

metalaren teknologia  

USE industria metalurgikoa (6816) 

metalen akabera  

USE metalen estaldura (6816)  

metalen anodizazioa  

USE metalen estaldura (6816)  

metalen bidezko kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF merkurioaren bidezko kutsadura 

berunaren bidezko kutsadura  
BT1 kutsadura
RT metala  

metalen eraldaketa  

USE metalen lanketa (6816)  

metalen estaldura
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF metalen akabera  

metalen anodizazioa  
BT1 industria metalurgikoa  

metalen galdaketa  

USE metalen lanketa (6816)  

metalen lanketa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF metalen tenkaketa  

metalen galdaketa  
metalurgia  
soldatzea  
metalen eraldaketa  
metalen tratamendua  

BT1 industria metalurgikoa  

metalen tenkaketa  

USE metalen lanketa (6816)  

metalen tratamendua  

USE metalen lanketa (6816)  
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metalezko altzaria  

USE metalezko altzariak (6816)  

metalezko altzariak  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF metalezko altzaria  
BT1 industria metalurgikoa  

metalezko egitura  

USE eraikuntza metalikoa (6831)  

metalezko hondakina  

USE industria-hondakina (5216)  

metalezko produktua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF metalurgiako produktua  
BT1 industria metalurgikoa  

metalezko tutua  

USE tutua (6411)

metalezko txapa  

USE txapa (6411)

metaloidea  
MT 6811 kimika
UF ez-metala  
BT1 elementu kimikoa  

metalurgia  

USE metalen lanketa (6816)  

metalurgiako azpiproduktua  

USE azpiproduktu metalikoa (6816) 

metalurgiako produktua  

USE metalezko produktua (6816)  

metano-ontzia  

USE zisterna-ontzia (4821)  

metanoa  

USE hidrokarburoa (6616)

metanola  
MT 6606 energia-politika
UF alkohol metilikoa  
BT1 ordezko erregaia 

BT2 energia-politika  
RT alkohol kimikoa  

meteorologia  
SN Atmosferako fenomenoen 

azterketa zientifikoa.  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF atmosferaren zientzia  

iragarpen meteorologikoa  
BT1 Lurraren zientziak  
NT1 klimatologia

NT2 bioklimatologia  

meteorologikoa, iragarpen·—

USE meteorologia (3606)  

metilikoa, alkohol·—

USE metanola (6606)  

metodo antikontzeptiboa  

USE kontrazepzioa (2806)  

metodo irekia, koordinazio-·—

USE koordinazio-metodo irekia 
[V4.2] (1011)

metodo pedagogikoa  
MT 3206 hezkuntza
UF pedagogia

hezkuntzaren teoria  
NT1 etxez etxeko hezkuntza  
NT1 hezkuntza ez-formala  
NT1 irakaskuntza automatizatua
NT1 pedagogia berria  
NT1 urrutiko irakaskuntza  
RT ikasteko metodoa [V4.2]  

metodoa , arin irakurtzeko ·—

USE arin irakurtzeko metodoa 
[V4.2] (4406)

metodoa , ikasteko ·—

USE ikasteko metodoa [V4.2] 
(4406)

metodoa, aurrekontu-·—

USE aurrekontu-prozedura (2441)  

metodoa, balorazio-·—

USE ebaluatzeko metodoa (6416)  

metodoa, buruz ikasteko·—

USE mnemoteknia [V4.2] (4406)  

metodoak, dopatzeko·—

USE dopatzea (2826)  

metodologia  

USE ikertzeko metodoa (6416)  

metodologia estatistikoa  

USE estatistika-metodoa (1631)  

metodologia juridikoa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  

metroa
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 hiri-garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT errail gaineko ibilgailua  

metrologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF neurrien zientzia  

dosimetria  
neurrien sistema  
pisu eta neurrien sistema  

BT1 zientzia aplikatuak  
RT neurgailua

metropoli-aldea  

USE metropolia (2846)  

metropoli-eremua  

USE metropolia (2846)  

metropolia
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF metropoli-aldea

metropoli-eremua  
hiri handia  

BT1 hiria
BT2 hiri-aglomerazioa 

BT3 aglomerazioa

Mexiko  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

mezenasa

USE mezenasgoa (2831)  

mezenasgoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF mezenasa  
BT1 kultur politika  
RT babesa

mezu baztergarriak  

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

mezu elektronikoa  

USE posta elektronikoa (3226)

mezu komertziala, eskatu gabeko·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

mezua, gobernuaren·—

USE gobernuaren adierazpena 
(0436)

mezua, prentsarako·—

USE prentsa-agiria (3221)  

Mezzogiorno  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde behartsua 

BT2 eskualde ekonomikoa  
RT nekazaritza mediterraneoa  

miaketa-hegazkina  

USE abiazio militarra (0821)  

Midi-Pyrénées  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Hegoaldea-Pirinioak  
BT1 Frantziako eskualdeak  

migratzailea  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
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UF emigratua  
emigratzailea  
etorkina  
immigratzailea  

BT1 migrazioa
RT langile migratzailea  
RT langile migratzaileen langabezia 

migratzailea, bigarren belaunaldiko·—

USE migratzaileen umea (2811)  

migratzailea, emakume·—

USE emakumeen migrazioa (2811) 

migratzailea, Erkidegoko·—

USE Erkidegoko migrazioa (2811)  

migratzailea, hegazti·—

USE hegaztia (5211)  

migratzailea, hirugarren 
belaunaldiko·—

USE migratzaileen umea (2811)  

migratzaileen umea  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF bigarren belaunaldiko 

migratzailea  
hirugarren belaunaldiko 
migratzailea  

BT1 familia-migrazioa 
BT2 migrazioa

RT kultur desberdintasuna  

migrazio-fluxua  

USE migrazio-joera (2811)  

migrazio-joera  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF migrazio-fluxua  

migrazio-mugimendua
BT1 migrazioa

migrazio-mugimendua  

USE migrazio-joera (2811)  

migrazio-politika  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazioa
NT1 Erkidegoaren migrazio-politika  
NT1 etorkinen gizarteratzea  
NT1 itzulerarako laguntza  
NT1 migrazioen kontrola  

NT2 legez kanpoko migrazioa  
RT atzerritarra
RT atzerritarrei buruzko zuzenbidea 
RT egoitza-eskubidea  

migrazio-tasa  

USE migrazioa (2811)  

migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF migrazio-tasa
NT1 diaspora

NT1 emakumeen migrazioa  
NT1 emigrazioa  

NT2 intelektualen exodoa  
NT1 Erkidegoko migrazioa  
NT1 familia-migrazioa  

NT2 migratzaileen umea  
NT1 immigrazioa
NT1 itzulerako migrazioa  
NT1 jendeztatzeko migrazioa  
NT1 lanbide-migrazioa  
NT1 migratzailea  
NT1 migrazio-joera  
NT1 migrazio-politika  

NT2 Erkidegoaren migrazio-
politika  

NT2 etorkinen gizarteratzea  
NT2 itzulerarako laguntza  
NT2 migrazioen kontrola  

NT3 legez kanpoko migrazioa  
NT1 mugaldeko migrazioa  
NT1 mugikortasun geografikoa
NT1 nahitaezko migrazioa  

NT2 biztanleriaren lekualdaketa  

migrazioa, barruko·—

USE barne-migrazioa (2811)  

migrazioa, Erkidego barruko·—

USE Erkidegoko migrazioa (2811)  

migrazioa, ezkutuko·—

USE legez kanpoko migrazioa 
(2811)

migrazioa, joan-etorriko·—

USE atzera-aurrerako migrazioa 
(2811)

migrazioa, lanaren ziozko·—

USE lanbide-migrazioa (2811)  

migrazioa, urtaroko·—

USE sasoiko migrazioa (2811)  

migrazioen kontrola  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazio-politika 

BT2 migrazioa
NT1 legez kanpoko migrazioa  
RT atzerritarren onarpena  

Migrazioetarako Gobernu Arteko 
Batzordea  

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Migrazioetarako Gobernu Arteko 
Batzordea, Europako·—

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

UF CIM
CIME
Migrazioetarako Gobernu 
Arteko Batzordea  
Europako Migrazioetarako 
Gobernu Arteko Batzordea  
OIM

BT1 gobernu arteko erakundea  

Mikeluneko Lurralde Erkidegoa, 
Saint-Pierre eta·—

USE Saint-Pierre eta Mikelune 
(7216)

mikosia  

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

mikroargazkia  

USE mikroforma (3221)  

mikrobiologia  

USE biologia (3606)  

mikroekonomia  
SN Teoria ekonomikoaren adar bat, 

eragile ekonomikoen 
(enpresaria, kontsumitzailea 
etab.) banakako portaeraren 
azpian dagoen logika eta 
portaera horretatik sortzen diren 
nozioak (onura, erabilgarritasuna 
etab.) aztertzen dituena.  

MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa
RT ekonomia
RT ekonomia-zientzia
RT enpresa  

mikroelektronika  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
BT1 industria elektronikoa  
RT elektronika  
RT informatika  
RT komunikazioaren industria  

mikroenpresa
SN 10 langile baino gutxiago dituen 

enpresa.  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresa txikia 

BT2 enpresa txiki eta ertainak 
BT3 enpresaren tamaina  

RT enpresa sortu berria  

mikrofilma  

USE mikroforma (3221)  

mikrofinantza  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
RT mikrokreditua

mikrofitxa  

USE mikroforma (3221)  
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mikroforma  
MT 3221 dokumentazioa
UF mikrokopia

mikrofitxa
mikrofilma
mikroargazkia

BT1 agiria  

mikrokirurgia  

USE kirurgia (2841)  

mikrokopia  

USE mikroforma (3221)  

mikrokreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT behartsuentzako laguntza  
RT finantza-laguntza
RT mikrofinantza

mikrokutsatzailea  

USE kutsatzailea (5216)  

Mikronesia  
SN Ozeaniaren zati bat izendatzen 

du, Pazifiko iparraldean dagoena 
eta 2.000 bat uharte biltzen 
dituena. Estatua aipatzeko 
erabili "Mikronesiako Estatu 
Federatuak".  

MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ozeania  
NT1 Guam uhartea
NT1 Karolina uharteak  

NT2 Mikronesiako Estatu 
Federatuak  

NT1 Kiribati
NT1 Mariana uharteak  
NT1 Marshall uharteak  
NT1 Nauru
NT1 Palau

Mikronesiako Estatu Federatuak  
SN Ozeaniako uharte-estatua, 

ekialdeko Karolina uharteek 
osatua (Kosrae, Ponape, Yap eta 
Chuuk).

MT 7226 Asia-Ozeania
UF Chuuk

Kosrae  
Ponape
Yap

BT1 Karolina uharteak 
BT2 Mikronesia

BT3 Ozeania  

mikroordenagailua
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF banakako ordenagailua  

ordenagailu pertsonala  
konputagailu pertsonala  
eskuko ordenagailua  

BT1 ordenagailua
BT2 ekipamendu informatikoa 

BT3 informatikaren industria  
RT etxeko informatika  

mikroorganismoa  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  

mikroskopioa  

USE aparatu zientifikoa (6821)  

mikrouhin-erradiazioa  

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

miliako zona, 12·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

miliako zona, 200·—

USE ekonomia-eremu esklusiboa 
(1231)

militante politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF alderdikidea  
BT1 alderdien antolaketa  

militarismoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak

militarra  

USE armada (0821)  

militarra , zuzenbide ·—

USE zuzenbide militarra [V4.2] 
(0821)

militarra, hilerri ·—

USE hilerri militarra [V4.2] (2846) 

militarra, aeronautika·—

USE abiazio militarra (0821)  

militarra, akademia·—

USE prestakuntza militarra (0821) 

militarra, atzerritarren base·—

USE base militarra (0821)  

militarra, aurrekontu·—

USE defentsa-aurrekontua (0821)

Militarra, Australia, Zeelanda Berria 
eta Ameriketako Estatu Batuen arteko 
Segurtasun Akordio·—

USE ANZUS 
(7621)

militarra, auzitegi·—

USE jurisdikzio militarra (1226)  

militarra, batzorde·—

USE erregimen militarra (0406)  

militarra, diktadura·—

USE erregimen militarra (0406)  

militarra, ekipamendu·—

USE armamentua (0821)  

militarra, emakumeen zerbitzu·—

USE emakumeen soldadutza (0821) 

militarra, eraso·—

USE esku-hartze militarra (0816)  

militarra, hegazkin·—

USE abiazio militarra (0821)  

militarra, instalazio·—

USE base militarra (0821)  

militarra, instrukzio·—

USE prestakuntza militarra (0821) 

militarra, kode·—

USE zuzenbide militarra [V4.2] 
(0821)

militarra, kontseilari·—

USE kanpora bidalitako indarrak 
(0821)

militarra, laguntza·—

USE lankidetza militarra (0811)  

militarra, material·—

USE armamentua (0821)  

militarra, politika·—

USE defentsa-politika (0821)

militarra, polizia·—

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

militarra, programa·—

USE defentsa-politika (0821)

militarra, trebakuntza·—

USE prestakuntza militarra (0821) 

militarra, zigor-justizia·—

USE zigor-zuzenbide militarra 
(1216)

militarrak, gastu·—

USE defentsa-gastuak (0821)  

militarreko erakunde armatua, 
izaera·—

USE izaera militarreko indarra 
(0821)
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milizia

USE armada (0821)  

mina, hotz·—

USE eguraldi txarra (5216)  

mina, pertsonen aurkako·—

USE pertsonen aurkako arma 
(0821)

minbizi-eragilea  

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

minbizi-sortzailea, substantzia·—

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

minbizia  
MT 2841 osasuna
UF minbiziaren aurkako borroka  
BT1 gaixotasuna
RT substantzia kantzerigenoa  
RT ugalketa-osasuna  

minbiziaren aurkako borroka  

USE minbizia (2841)  

minda  

USE ongarri organikoa (5626)  

minerala  

USE meatzaritzako produktua 
(6611)

minerala, produktu kimiko·—

USE produktu kimiko ez-organikoa 
(6811)

mineralogia
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 geologia

BT2 Lurraren zientziak  
RT baliabide minerala  
RT konposatu minerala  
RT meatzaritzako produktua  

minifundioa  

USE ustiategi txikia (5616)  

miniordenagailua  

USE ordenagailua (3236)  

ministerio publiko fiskala  

USE fiskaltza (1226)  

ministerioa
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio zentrala 

BT2 herri-administrazioa  

ministro-agindua  

USE dekretua (1206)  

ministro-aldaketa
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 krisi politikoa 

BT2 politika  

ministro-erantzukizuna  
SN Gobernuak Parlamentuaren 

aurrean duen erantzukizun 
politikoa. Gobernuburuaren 
ekimenez sor daiteke, 
konfiantzako galdekizuna dela 
bide, edo Parlamentuaren 
ekimenez, zentsura-mozioa dela 
bide.

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF gobernuaren erantzukizuna  
BT1 Exekutiboaren eskumenak 

BT2 Exekutiboa  
RT konfiantza-galdekizuna
RT zentsura-mozioa  

ministro-konferentzia, Eureka·—

USE Eureka (6416)  

ministroa
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 Gobernua

BT2 Exekutiboa  
RT ministroen konferentzia

ministroa, lehen·—

USE gobernuburua (0436)  

ministroen konferentzia  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko bilera 

BT2 nazioarteko politika  
RT Europar Batasuneko Kontseilua 
RT ministroa

ministroen kontseilua  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 Gobernua

BT2 Exekutiboa  

Ministroen Kontseilua, Europako·—

USE Europar Batasuneko 
Kontseilua (1006)  

Ministroen Kontseiluko burua  

USE gobernuburua (0436)  

Minitel  

USE bideotex interaktiboa (3226)  

mintegia  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF zuhaitz-landarea  
BT1 nekazaritzako ekoizpen-bidea  
RT landaketa  
RT landare-ekoizpena  

mintza

USE orri mehea (6411)  

mintzaira ofiziala  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

minusbaliatu fisikoa  

USE ezindu fisikoa (2826)  

minusbaliatu psikikoa  

USE ezindu psikikoa (2826)  

minusbaliatua  

USE ezindua (2826)  

minusbaliatuen diskriminazioa  

USE elbarritasunagatiko 
bereizkeria (1236)  

minusbaliatuentzako arrapala  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

minusbaliatuentzako arreta  

USE ezinduentzako laguntza (2836) 

minusbaliatuentzako baliabideak  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

minusbaliatuentzako instalazio eta 
zerbitzuak  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

minusbaliatuentzako komunak  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

minusbaliatuentzako laguntza  

USE ezinduentzako laguntza (2836) 

minusbaliatuentzako telefonoa  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

mirabela  

USE fruitu hezurduna (6006)  

mirtoa  

USE baia-erako fruitua (6006)  

MIRV  

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

misil balistikoa  
MT 0821 defentsa
UF IRBM

itsasotik lehorrerako misila  
lurretik lurrerako misila  

BT1 misila 
BT2 armamentua
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misil gidatua  

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

misil nuklearra  

USE misila (0821)  

misila  
MT 0821 defentsa
UF misil nuklearra
BT1 armamentua
NT1 kontinente arteko misila  
NT1 misil balistikoa  
NT1 misilen aurkako defentsa  
NT1 urrutitik gidatutako misila  

misila, banaka gidatutako buru 
anitzeko·—

USE urrutitik gidatutako misila 
(0821)

misila, itsasotik lehorrerako·—

USE misil balistikoa (0821)  

misila, lurretik lurrerako·—

USE misil balistikoa (0821)  

misila, misilen aurkako·—

USE misilen aurkako defentsa 
(0821)

misilen aurkako defentsa  
MT 0821 defentsa
UF misilen aurkako misila  
BT1 misila 

BT2 armamentua

misilen aurkako misila  

USE misilen aurkako defentsa 
(0821)

misioa, begirale-·—

USE behaketa-misioa (0806)

misioa, diplomazia-·—

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

misioa, ebaluatzeko·—

USE behaketa-misioa (0806)

misioa, zaintza-·—

USE behaketa-misioa (0806)

misioko langileak, diplomazia-·—

USE lanbide diplomatikoa (0806)

misto parekatua, batzorde·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

mistoa, EE batzorde·—

USE EE lantalde mistoa (1006)  

mistoa, enpresa·—

USE ekonomia mistoko sozietatea 
(4016)

mistoa, epaimahai·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

mistoa, talde·—

USE inskribatu gabea (0421)

mitikultura  

USE molusku-hazkuntza (5641)  

mitina, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-propaganda 
(0416)

mitologia
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  

MMA  

USE Munduko Merkataritza 
Antolakundea (2021)

MME

USE Munduko Meteorologia 
Erakundea (7606)

mnemoteknia [V4.2]  
MT 4406 enplegua
UF buruz ikasteko metodoa  

buruz ikasteko teknika  
BT1 ikasteko metodoa [V4.2] 

BT2 etengabeko lanbide-
prestakuntza

BT3 lanbide-heziketa  

modalitatea, laguntzaren·—

USE laguntzaren baldintzak (0811) 

modaren industria  

USE jantzigintza (6841)  

modema  
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioetako materiala 

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

moderatzailea  

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

modernizazioa, eraikinaren·—

USE habitataren hobekuntza (2846)

modernizazioa, etxebizitzaren·—

USE habitataren hobekuntza (2846) 

modernizazioa, nekazaritzako 
egituren·—

USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa (5611)  

modernizaziorako laguntza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF modernizaziorako prima  
BT1 sostengu ekonomikoa  
RT industriaren modernizazioa  
RT nekazaritzako ustiategiaren 

modernizazioa
RT nekazaritzarako laguntza  

modernizaziorako prima  

USE modernizaziorako laguntza 
(1606)

Modernoa, Aro·—

USE Aro Modernoaren historia 
(3611)

modua, itzultzeko·—

USE itzulketa (2416)

moketa  

USE tapizeria (6841)  

moldagarritasuna, laneskuaren·—

USE langilearen moldagarritasuna 
(4411)

moldagarritasuna, langileriaren·—

USE langilearen moldagarritasuna 
(4411)

moldaketa, arkitektura-·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

moldaketa, langilearen·—

USE langilearen moldagarritasuna 
(4411)

moldatzea, aurrerapen teknikora·—

USE aldaketa teknologikoa (6411)

Moldavia  
MT 7236 geografia politikoa
UF Moldaviako Errepublika  
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Moldaviako Errepublika  

USE Moldavia (7206)  

molekularra, espektrometria·—

USE espektrometria (3606)  

molibdenoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Molise  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Molukak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
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BT1 Indonesia
BT2 ASEANgo herrialdeak

molusku-hazkuntza  
MT 5641 arrantza
UF muskuilu-hazkuntza  

ostra-hazkuntza  
mitikultura  
ostrikultura  

BT1 akuikultura  
RT moluskua

moluskua
MT 5641 arrantza
UF txipiroia  

Ternuako txipiroia  
zefalopodoa
muskuilua  
ostra
olagarroa  
bieira  

BT1 arrantza-baliabidea  
RT molusku-hazkuntza

Monako
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

monarkia absolutua  

USE monokrazia (0406)  

monarkia konstituzionala  

USE parlamentuzko monarkia 
(0406)

monetarioa, egoera·—

USE politika monetarioa (2411)  

monetarioa, eremu·—

USE diru-eremua (2406)  

monetarioa, erreforma·—

USE politika monetarioa (2411)  

monetarioa, nazioarteko merkatu·—

USE merkatu monetarioa (2411)  

monetarioa, parekotasun·—

USE kanbio-parekotasuna (2411)  

monetarioak, gorabehera·—

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

Monetariorako Funtsa, EE 
Lankidetza·—

USE Lankidetza Monetariorako 
Europako Funtsa (2406)  

Mongolia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ELEKeko herrialdeak  

monitorea, bideo-·—

USE pantaila (3236)  

monitorea, bistaratze-·—

USE pantaila (3236)  

monitorea, telebista-·—

USE pantaila (3236)  

monografia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
RT inprimaketa  

monokrazia  
MT 0406 esparru politikoa
UF autokrazia

monarkia absolutua  
BT1 erregimen politikoa  

monopolioa  
MT 4031 lehia
UF merkataritza-monopolioa

merkaturatzeko monopolioa  
BT1 lehiaren murrizketa  
NT1 erosketa-monopolioa  
NT1 Estatuaren monopolioa  
NT1 inportazio-monopolioa
RT kartela
RT zerbitzu unibertsala  

monopolioa, eskariaren·—

USE erosketa-monopolioa (4031)

monopolioa, merkataritza-·—

USE monopolioa (4031)

monopolioa, merkaturatzeko·—

USE monopolioa (4031)

monopolioaren aurkako ekintza  

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

monopolioen aurkako legeria  

USE trusten aurkako legeria (4031) 

monopsonioa  

USE erosketa-monopolioa (4031)

Montenegro  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Serbia eta Montenegro 

BT2 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

montilla  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

Montserrat  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Ingelesak 

BT2 Antilla Txikiak 
BT3 Karibe

monumentua
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur ondarea 

BT2 kultur politika  

monumentuen artapena  

USE ondarearen babesa (2831)

moral publikoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF ohitura onak  

begirune publikoa  
moraltasun publikoa

BT1 gizarte-bizitza  
RT klase politikoaren moraltasuna  
RT ordena publikoa  

morala  

USE etika (3611)  

morala, egilearen eskubide·—

USE egile-eskubideak (6416)

morala, filosofia·—

USE etika (3611)  

moraltasun publikoa  

USE moral publikoa (2826)

moraltasunez jokatu beharra  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

Moravia , Hego ·—

USE Hego Moravia [V4.2] (7211)  

Moravia-Silesia [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

morfologia, Lurraren·—

USE geomorfologia (3606)  

morfologia, zelularen·—

USE zitologia (3606)  

moskatela  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

Mossos d'Esquadra  

USE polizia autonomikoa (0431)  

mota, finantzaketa-·—

USE finantzaketa-modua (2426)  

moteldutako erreaktorea, urez·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

moteltzea, ekonomiaren·—

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

motibazio politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
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motibazioa, langileen·—

USE laneko gogobetetasuna (4416) 

motor elektrikoa  

USE makina elektrikoa (6826)

motor-erregai azetonobutilikoa  

USE ordezko erregaia (6606)

motor-erregaia  
MT 6616 petrolio-industria
UF automobilentzako erregaia  
BT1 petrolio-produktua 

BT2 petrokimika
NT1 gasolina  

NT2 berunik gabeko gasolina  
NT1 gasolioa  
NT1 hegazkinetarako erregaia  
RT errekuntza-gasa  
RT motor-erregaien gaineko zerga  
RT motordun ibilgailua  

motor-erregaia, ordezko·—

USE ordezko erregaia (6606)

motor-erregaia, petroliotik ateratzen 
ez den·—

USE ordezko erregaia (6606)

motor-erregaien gaineko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF petrolioaren, deribatuen eta 

antzekoen gaineko zerga  
gasolinaren gaineko zerga  

BT1 kontsumoaren gaineko zerga  
RT garraioaren prezioa  
RT motor-erregaia

motordun ibilgailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF motorrez dabilen ibilgailua  
BT1 ibilgailua 

BT2 garraiobidea  
RT automobilen industria  
RT errekuntza-gasa  
RT motor-erregaia
RT motorra

motordunen gaineko zerga, 
ibilgailu·—

USE zirkulazio-zerga (2446)  

motorra  
MT 6821 industria mekanikoa
UF errekuntza-motorra  
BT1 makina
NT1 diesel motorra  
RT motordun ibilgailua  

motorra, alkoholezko·—

USE alkoholezko erregaia (6606)  

motorra, errekuntza-·—

USE motorra (6821)

motorrez dabilen ibilgailua  

USE motordun ibilgailua (4811)

motozikleta  

USE bi gurpileko ibilgailua (4816)  

motozikleten industria  

USE bizikleta eta motozikleten 
industria (6821)

Mozambike  
MT 7221 Afrika
BT1 Hegoaldeko Afrika  

mozketa, adar iharren·—

USE laboreak mantentzea (5621)  

mozketa, baso-·—

USE baso-soiltzea (5216)  

mozkin garbia eta amortizazioa  

USE cash-flow-a (4026)  

mozkin-tartea  

USE merkataritza-etekina (4026)  

mozkina  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF industria- eta merkataritza-

mozkina  
merkataritzaz kanpoko mozkina 
irabazia  

BT1 ustiapenaren emaitza 
BT2 kontabilitatea

RT inbertsioaren errenta  
RT mozkinen gaineko zerga  
RT nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  
RT partaidetza
RT sozietateen gaineko zerga  

mozkina, diruz besteko·—

USE gauzazko ordainketa (4421)  

mozkina, erlazioa kostua/·—

USE kostua/mozkina analisia (4026) 

mozkina, industria- eta merkataritza-
·—

USE mozkina (4026)  

mozkina, koefizientea kostua/·—

USE kostua/mozkina analisia (4026) 

mozkina, merkataritzaz kanpoko·—

USE mozkina (4026)  

mozkinen gaineko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF irabazien gaineko zerga  
BT1 errentaren gaineko zerga  
RT mozkina  

mozkinetako partaidetza  

USE alokairuz besteko errenta 
(4421)

mozkinetan parte hartzea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF langileek mozkinetan parte 

izatea  
BT1 langileen parte-hartzea 

BT2 lan-harremanak  
RT partaidetza

mozkinetan parte izatea, langileek·—

USE mozkinetan parte hartzea 
(4426)

muga
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 lurralde-zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

RT mugako eskualdea  

muga kuantitatiboa  

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

muga, arrantza-·—

USE arrantza-eremua (5641)  

muga-gerra  
MT 0816 nazioarteko oreka
BT1 gerra

BT2 nazioarteko gatazka  

muga-kontrola  
SN Muga zeharkatzerakoan 

pertsonei eta haien bagajeei 
egiten zaizkien kontroletarako 
soilik erabiliko da.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

BT1 polizia-kontrola 
BT2 ordena publikoa 

BT3 segurtasun publikoa

muga-postua  

USE aduana (2011)

muga-prezioa  

USE gehieneko prezioa (2451)  

muga-zergak kentzea  

USE aduana-eskubideak etetea 
(2011)

muga-zergen eskubideen itzulketa  

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

mugabarrua, administrazio-·—

USE zatiketa administratiboa 
(0436)
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mugabarruetan zatitzea, lurraldea 
hauteskunde-·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

mugaeguna, kredituaren·—

USE kreditu-politika (2416)

mugaketa kuantitatiboa  

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

mugaketa, abiaduraren·—

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

mugaketa, arrantzaren·—

USE arrantza-eskubidea (5641)  

mugaketa, ekoizpenaren·—

USE ekoizpen-kuota (6406)  

mugaketa, esportazioen·—

USE esportazioen murrizketa 
(2021)

mugaketa, inportazioen·—

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

mugaketa, kopuruaren·—

USE kopuruaren murrizketa (2021) 

mugaketa-klausula  

USE banaketa-klausula (0416)

mugaketarako akordioa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF automugaketarako akordioa  
BT1 merkataritzako harremanak  
RT automugaketa
RT esportazioa
RT merkaturatzearen mugaketa  

mugako eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF mugaldea
BT1 eskualde ekonomikoa  
RT muga
RT mugaz gaindiko lankidetza  

mugako postua  

USE aduana (2011)

mugako prezio frankoa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  

mugaldea  

USE mugako eskualdea (1616)  

mugaldeko garraioa  

USE mugaz gaindiko garraioa 
(4811)

mugaldeko integrazioa  

USE mugaz gaindiko lankidetza 
(0811)

mugaldeko langilea  
MT 4411 lan-merkatua
BT1 laneskua
RT lanbide-migrazioa  
RT mugaldeko migrazioa  

mugaldeko migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazioa
RT mugaldeko langilea

mugaldeko zirkulazioa  

USE mugaz gaindiko garraioa 
(4811)

Mugarik gabeko Medikuak  

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

mugartea, udal·—

USE udalerria (0436)  

mugatua, askatasun·—

USE erregimen irekia (1216)  

mugatua, baltzu·—

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

mugatua, sozietate·—

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

mugatuko alogera, prezio·—

USE neurrizko alogera (2846)  

mugatuko baltzua, erantzukizun·—

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

Mugatzeko Akordioa, Arma 
Estrategikoak·—

USE SALT akordioa (0816)

Mugatzeko Elkarrizketak, Arma 
Estrategikoak·—

USE SALT akordioa (0816)

mugaz gaindiko datu-jarioa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 datu-transmisioa 

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

mugaz gaindiko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF mugaldeko zirkulazioa  

mugaldeko garraioa
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

mugaz gaindiko integrazioa  

USE mugaz gaindiko lankidetza 
(0811)

mugaz gaindiko kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT lurralde-zuzenbidea  

mugaz gaindiko lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
UF mugaldeko integrazioa  

mugaz gaindiko integrazioa  
BT1 lankidetza-politika  
RT lankidetza-akordioa  
RT mugako eskualdea  

mugaz gaindiko trafikoa, 
hondakinen·—

USE hondakinen esportazioa 
(5216)

mugaz gaindiko trafikoa, hondarren·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

mugigarria, ordutegi·—

USE ordutegi malgua (4416)  

mugikorra, alokairu·—

USE alokairuen eskala (4421)

mugikorra, alokairuen eskala·—

USE alokairuen eskala (4421)

mugikorra, telefonia·—

USE telefonoa (3226)  

mugikortasun geografikoa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazioa
RT banaketa geografikoa
RT pertsonen joan-etorri askea  

mugikortasun iraunkorra  
MT 4806 garraio-politika
UF garraio iraunkorra  
BT1 garraio-politika  
RT garapen iraunkorra  

mugikortasun murriztuko pertsona  

USE ezindu fisikoa (2826)  

mugikortasuna, hiri barruko·—

USE hiri-garraioa (4811)  

mugikortasuna, ikasleen·—

USE eskola-mugikortasuna (3216)

mugikortasuna, langileen·—

USE laneskuaren mugikortasuna 
(4411)

mugimendu abertzalea  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak

mugimendu antiarrazista  

USE arrazakeriaren aurkako 
mugimendua (0431)
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mugimendu antieuropeista  
MT 0811 lankidetza-politika
UF Europako batasunaren aurkako 

mugimendua
BT1 Europako integrazioa 

BT2 Europako lankidetza 
BT3 nazioarteko lankidetza 

BT4 lankidetza-politika  
RT Europar Batasunaren 

zabalkuntza

mugimendu autonomiazalea  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak
RT autonomia
RT erregionalismoa  
RT nazio-independentzia  

mugimendu bakezalea  

USE bakezaletasuna (0431)  

mugimendu ekologista  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak
RT alderdi ekologista  
RT ekologismoa
RT ingurumen-politika
RT segurtasun nuklearra

mugimendu feminista  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF feminismoa

emakumeen erakundea  
BT1 iritzi-mugimenduak
RT emakumeen egoera  
RT emakumeen eskubideak  
RT emakumeen parte-hartzea  
RT gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna
RT kontrazepzioa  

mugimendu globala, erresistentzia-·—

USE globalizazioaren aurkako 
mugimendua (0431)

mugimendu politikoak eta gizarte-
mugimenduak  

USE iritzi-mugimenduak (0431)  

mugimendu-askatasuna  

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

mugimendua, bakearen aldeko·—

USE bakezaletasuna (0431)  

mugimendua, biztanleriaren·—

USE biztanleriaren dinamika 
(2816)

mugimendua, Europa batuaren 
aldeko·—

USE europar mugimendua (0811) 

mugimendua, Europako batasunaren 
aurkako·—

USE mugimendu antieuropeista 
(0811)

mugimendua, Europako herrien·—

USE europar mugimendua (0811)

mugimendua, gazteen·—

USE gazte-mugimendua (0431)  

mugimendua, giza eskubideak 
babesteko·—

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

mugimendua, migrazio-·—

USE migrazio-joera (2811)  

mugimendua, prezioen·—

USE prezioen gorabeherak (2451)  

mugimenduak, mugimendu politikoak 
eta gizarte-·—

USE iritzi-mugimenduak 
(0431)

mugurdia  

USE baia-erako fruitua (6006)  

multikulturalismoa  

USE kultura-aniztasuna (2831)  

multimedia
SN Soinuak, testuak eta irudi 

finkoak edo bizidunak euskarri 
berean elkartzea.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 hipermedia
BT2 informatika  

RT informazioaren autobidea  
RT informazioaren zabalkundea  

multimodala, garraio·—

USE garraio konbinatua (4811)  

multinazionala  

USE enpresa multinazionala (4011) 

multinazionala, sozietate·—

USE enpresa multinazionala (4011) 

multzo elektrogenoa  

USE makina elektrikoa (6826)

multzoa, interes ekonomikoko·—

USE ekonomia-intereseko taldea 
(4016)

mundialismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF unibertsalismoa
BT1 ideologia politikoa  
RT globalizazioa

mundializazioa, ekonomiaren·—

USE globalizazioa (1606)  

Mundu Erakundea, Osasunaren·—

USE OME (7606)  

mundu-akordioa  

USE nazioarteko akordioa (0806)  

mundu-eguna  

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

mundu-urtea  

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

Munduko Bankua  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazioarteko Sustapen Elkartea  

Nazioarteko Berreraikuntza eta 
Garapen Bankua  
BIRD
Inbertsioei buruzko 
Desadostasunak Konpontzeko 
Nazioarteko Zentroa  
CFI
Nazioarteko Finantza 
Korporazioa
Inbertsioak Bermatzeko Alde 
Anitzeko Erakundea  

BT1 NBEko erakunde espezializatua 
RT finantza-lankidetza  
RT garapen-bankua  
RT harreman ekonomikoak  
RT harreman monetarioak  
RT nazioarteko diru-sistema  

munduko biztanleria  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 analisi demografikoa 

BT2 demografia

munduko ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpena  
NT1 munduko stock-a
RT nazioarteko ekonomia  

munduko ekonomia  

USE nazioarteko ekonomia (1621)  

Munduko Elikadura Kontseilua  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF CMA

WFC
BT1 gobernu arteko erakundea  

Munduko Elikagai Programa  
MT 7606 Nazio Batuak
BT1 Nazio Batuen sistema  
RT elikagai-laguntza  

Munduko herrialdea, Hirugarren·—

USE garatzen ari den herrialdea 
(1611)
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munduko kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa

munduko kotizazioa  

USE munduko merkatuko prezioa 
(2451)

munduko merkataritza  

USE nazioarteko merkataritza 
(2021)

Munduko Merkataritza 
Antolakundea  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF MMA  
BT1 nazioarteko merkataritza  
NT1 Eztabaidak Ebazteko Organoa  
NT1 gizarte-klausula  
NT1 jabetza intelektualaren 

eskubideei buruzko akordioa  
NT1 merkataritzari lotutako inbertsio-

neurriak  
NT1 Zerbitzuen Merkataritzari 

buruzko Akordio Nagusia
RT aduana-zergen negoziazioa  
RT globalizazioa
RT kultur salbuespena

munduko merkatu  

USE nazioarteko merkatua (2006)  

munduko merkatuaren egoera  

USE nazioarteko merkatua (2006)  

munduko merkatuko prezioa  
MT 2451 prezioak
UF munduko kotizazioa

munduko prezioa  
BT1 merkatuko prezioa  
RT esportaziorako itzulketa  

Munduko Meteorologia Erakundea 
MT 7606 Nazio Batuak
UF MME  
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

munduko prezioa  

USE munduko merkatuko prezioa 
(2451)

munduko stock-a  
MT 6406 ekoizpena
BT1 munduko ekoizpena 

BT2 ekoizpena  

Munster  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Irlandako eskualdeak  

murrizketa, ekoizpenaren·—

USE ekoizpen-kuota (6406)  

murrizketa, ozono-geruzaren·—

USE kutsadura estratosferikoa 

(5216)

murrizketari buruzko elkarrizketak, 
arma estrategikoen·—

USE START akordioa 
(0816)

murriztailea, merkataritza-praktika·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

murriztapen orekatuak, aldi bereko 
indar-·—

USE indarren txikipena (0816)  

murriztapenen ezabaketa  

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

murriztua, lehiaketa·—

USE lizitazioa (2006)  

murriztuko kontingentea, eskubide·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

murriztuko pertsona, mugikortasun·—

USE ezindu fisikoa (2826)  

murriztuko salmenta, prezio·—

USE salmenta deskontuduna (2031) 

Murtzia

USE Murtziako Eskualdea (7211)  

Murtziako Eskualdea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Murtziako Eskualdeko 

Autonomia Erkidegoa
Murtzia  

BT1 Espainiako eskualdeak  

Murtziako Eskualdeko Autonomia 
Erkidegoa  

USE Murtziako Eskualdea (7211) 

museoa
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultur politika  

musika
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 arteak  
RT ikus-entzunezkoen industria  
RT musika-tresna

musika-tresna  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 askotariko industria  
RT musika

musikaria  

USE arte-lanbidea (2831)  

muskerra  

USE narrastia (5211)  

muskuilu-hazkuntza  

USE molusku-hazkuntza (5641)  

muskuilua  

USE moluskua (5641)  

musulmana
MT 2821 gizarte-esparrua
UF islamiarra  

mahomatarra
BT1 erlijio-taldea 

BT2 gizarte- eta kultura-taldea  
RT islamismoa  

mutua, gor-·—

USE ezindu fisikoa (2826)  

mutuentzako ikastetxea, gor-·—

USE hezkuntza berezia (3211)  

muturreko alderdia  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  
RT eskuin muturra
RT ezker muturra  

muztioa, fruta-·—

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

muztioa, mahats-·—

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

Myanmar  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Birmania
BT1 ASEANgo herrialdeak

nabigagarria, bide·—

USE sare nabigagarria (4821)

nabigatzailea  

USE nabigazio-programa (3226)  

nabigazio-askatasuna  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

RT ibaiko nabigazioa  
RT itsas zuzenbidea  
RT itsasoko nabigazioa  

nabigazio-baimena  
MT 4806 garraio-politika
BT1 zirkulazio-arauak  
RT ibaiko nabigazioa  
RT itsasoko nabigazioa  

nabigazio-kodea  
MT 4806 garraio-politika
UF Itsas Kodea  
BT1 zirkulazio-arauak  
RT ibaiko nabigazioa  
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RT itsasoko nabigazioa  

nabigazio-programa  
SN Internet bezalako inguruneetan, 

erabiltzaileei agiriak bilatu eta 
kontsultatzeko eta lotura 
hipertestualak egiteko bidea 
ematen dien programa 
informatikoa.

MT 3226 komunikazioa
UF nabigatzailea
BT1 Internet

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

RT software-a

nabigazioa, aireko·—

USE aireko zirkulazioa (4826)  

nabigazioa, barruko·—

USE ibaiko nabigazioa (4821)  

nabigazioa, jolas-·—

USE laketontzia (4821)  

Nabigazioaren Segurtasunerako 
Europako Erakundea, Aireko·—

USE EUROCONTROL 
(7611)

Nabigazioko Ganbera, Merkataritza, 
Industria eta·—

USE merkatazaritza- eta industria-
ganbera (2006)  

nabigazioko langileak  

USE eskifaia (4811)  

nabigaziorako laguntza  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  
RT garraioaren segurtasuna  

Nafarroa
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Nafarroako Foru Komunitatea  
BT1 Espainiako eskualdeak  

Nafarroako Foru Komunitatea  

USE Nafarroa (7211)  

NAFO  

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

nafta  

USE petrolioa (6616)  

NAFTA  

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

NAFTAko herrialdea  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Estatu Batuak  

NT1 Kanada
NT1 Mexiko
RT Ipar Amerikako Merkataritza 

Askerako Akordioa

nagusia, autonomia-erkidegoko 
justizia-auzitegi·—

USE jurisdikzio nagusia (1226) 

Nagusia, Botere Judizialaren 
Kontseilu·—

USE epai-boterea (0406)  

Nagusia, EBZko Kontseilu·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

nagusia, EE abokatu·—

USE EE Justizia Auzitegiko kidea 
(1006)

nagusia, egoitza·—

USE egoitza (2816)  

nagusia, eskola·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

nagusia, Estatuko fiskal·—

USE fiskaltza (1226)  

nagusia, konpainia·—

USE holding-a (4006)

Nagusia, Merkataritzari eta Aduanako 
Tarifei buruzko Akordio·—

USE GATT
(2021)

Nagusia, Nazio Batuen Biltzar·—

USE NBE Biltzar Nagusia (7606)  

Nagusiak, Gorte·—

USE nazio-parlamentua (0421)  

nagusigoa  
MT 4031 lehia
UF nagusigoaren abusua  

nagusigoa duen enpresa  
BT1 lehiaren murrizketa  

nagusigoa duen enpresa  

USE nagusigoa (4031)

nagusigoaren abusua  

USE nagusigoa (4031)

nagusitasuna, zigor-zuzenbideko adin-
·—

USE erantzukizun kriminala 
(1216)

nahasia, gari·—

USE gari-zekalea (6006)  

nahaste hormonala  

USE gaixotasun endokrinoa (2841) 

nahastea, elikaduraren·—

USE nutrizioko gaixotasuna (2841) 

nahastea, nerbio-sistemaren·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

nahi gabeko arau-haustea  

USE nahi gabeko delitua (1216)

nahi gabeko delitua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF nahi gabeko arau-haustea  
BT1 arau-haustea  

nahitaezko asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

nahitaezko aurrezpena  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 errenta

nahitaezko botoa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeetako parte-hartzea 

BT2 botazioa  

nahitaezko destilazioa  

USE destilazioa (6036)  

nahitaezko eskolatzea  

USE nahitaezko irakaskuntza 
(3211)

nahitaezko gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren gastua  

nahitaezko irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF nahitaezko eskolatzea  

eskolatzerik eza  
eskola-betebeharra  

BT1 irakaskuntza
RT alfabetatzea  
RT eskola-legeria  
RT eskolatzea  
RT ikasketen iraupena  

nahitaezko irizpena  

USE EP irizpena (1011)  

nahitaezko lana  

USE esklabotasuna (1236)

nahitaezko migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
BT1 migrazioa
NT1 biztanleriaren lekualdaketa  
RT errefuxiatua  
RT zirkulazio-askatasuna  
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nahitaezkoa ez den gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 Erkidegoaren gastua  

ñamea  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 tuberkulua  

Namibia  
MT 7221 Afrika
UF Hego-mendebaldeko Afrika
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Namurko probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Waloniako eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

NAN  

USE nortasun-agiria (1231)

nanobioteknologia  

USE nanoteknologia [V4.2] (6411)

nanoelektronika  

USE nanoteknologia [V4.2] (6411)

nanomaterialak  

USE nanoteknologia [V4.2] (6411)

nanoteknologia [V4.2]  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF nanobioteknologia  

nanozientzia
nanoelektronika  
nanomaterialak  

BT1 teknologia

nanozientzia

USE nanoteknologia [V4.2] (6411)

napalma  

USE arma su-eragilea (0821)

narkotikoa  

USE sorgorgarria (2841)  

narkotikoa, substantzia·—

USE sorgorgarria (2841)  

narkotrafikatzailea  

USE droga-trafikoa (1216)  

narkotrafikoa  

USE droga-trafikoa (1216)  

narrastia  
MT 5211 natur ingurunea
UF kaimana  

krokodiloa
muskerra
sugea  
dortoka

BT1 fauna
BT2 basa-bizitza  

narriadura, ingurumenaren·—

USE ingurumenaren degradazioa 
(5216)

Natali Txostena  

USE Europar Batasunaren 
zabalkuntza (1016)  

NATO  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Atlantikoko Ituna  

Ipar Atlantikoko Itunaren 
Erakundea
OTAN

BT1 gobernu arteko erakundea  
NT1 Eslovakia
RT Eurotaldea  
RT NATOko herrialdeak

NATOko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Alemania  
NT1 Belgika  
NT1 Bulgaria
NT1 Danimarka
NT1 Erresuma Batua  
NT1 Errumania
NT1 Eslovakia
NT1 Eslovenia
NT1 Espainia
NT1 Estatu Batuak  
NT1 Estonia
NT1 Frantzia  
NT1 Grezia  
NT1 Herbehereak  
NT1 Hungaria
NT1 Islandia
NT1 Italia
NT1 Kanada
NT1 Letonia
NT1 Lituania  
NT1 Luxenburgo
NT1 Norvegia  
NT1 Polonia
NT1 Portugal
NT1 Turkia  
NT1 Txekiar Errepublika  
RT NATO

natur erreserba  
SN Bere ekosistemagatik eta habitat 

naturalagatik interes orokorra 
duen eremu edo gunea.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF parke naturala  

ehiza-erreserba  
fauna-erreserba  
flora-erreserba  
biosfera-erreserba  

BT1 eremu babestua 

BT2 ingurumenaren babesa  

natur inguruaren babesa  

USE paisaiaren babesa (5206)

natur zientziak  

USE biologia-zientziak (3606)  

natural sentikorra, eremu·—

USE alde sentikorra (5216)  

naturala, habitat·—

USE biotopoa (5211)

naturala, katastrofe·—

USE hondamendi naturala (5216)  

naturala, parke·—

USE natur erreserba (5206)  

naturala, uranio·—

USE uranioa (6621)  

naturaletarako asegurua, kalte·—

USE kalteetarako asegurua (2431)  

naturalizazioa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazionalitatea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

naturaren artapena  

USE ingurumenaren babesa (5206) 

naturaren babesa  

USE ingurumenaren babesa (5206) 

naturaren zaintza  

USE ingurumenaren babesa (5206) 

naturismoa  

USE medikuntza naturala (2841)  

Nauru
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Mikronesia

BT2 Ozeania  

nazio askotako indarrak  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF kasko urdinak  

larrialdietako indarrak  
NBEko indarrak  
Nazio Batuen indarrak  

BT1 bakea
RT NBE Segurtasun Kontseilua  

nazio bateko herritarra  

USE herritarra (1231)  

Nazio Batuak  

USE NBE (7606)
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Nazio Batuen Babes Kontseilua  

USE NBE Babes Kontseilua (7606) 

Nazio Batuen Biltzar Nagusia  

USE NBE Biltzar Nagusia (7606)  

Nazio Batuen ebazpena  

USE NBE ebazpena (0806)

Nazio Batuen Ekonomia Batzordea, 
Afrikarako·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Nazio Batuen Ekonomia Batzordea, 
Latinoamerika eta Kariberako·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Nazio Batuen Ekonomia Batzordea, 
Mendebaldeko Afrikarako·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte 
Batzordea, Asia eta Pazifikorako·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte 
Kontseilua  

MT 7606 Nazio Batuak
UF Afrikarako Nazio Batuen 

Ekonomia Batzordea  
Latinoamerika eta Kariberako 
Nazio Batuen Ekonomia 
Batzordea  
Mendebaldeko Afrikarako Nazio 
Batuen Ekonomia Batzordea  
Europarako Ekonomia 
Batzordea  
Asia eta Pazifikorako Nazio 
Batuen Ekonomia eta Gizarte 
Batzordea  
Garapenerako Zientzia eta 
Teknologiaren Aholku 
Batzordea  
ECOSOC  
NBE Ekonomia eta Gizarte 
Kontseilua

BT1 NBE

Nazio Batuen Elikadura eta 
Nekazaritza Erakundea  

USE FAO (7606)  

Nazio Batuen Erakundea  

USE NBE (7606)

Nazio Batuen Erakundea, Hezkuntza, 
Zientzia eta Kulturarako·—

USE UNESCO
(7606)

Nazio Batuen Eskualde 
Garapenerako Zentroa  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UNCRD
BT1 Nazio Batuen sistema  

Nazio Batuen Funtsa, Haurren 
Laguntzarako·—

USE UNICEF (7606)

Nazio Batuen Garapen Programa  
MT 7606 Nazio Batuak
UF PNUD
BT1 Nazio Batuen sistema  

Nazio Batuen Gutuna  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko gutuna 

BT2 nazioarteko tresna  
RT NBE

Nazio Batuen Habitat zentroa  

USE NBE Habitat (7606)  

Nazio Batuen Idazkaritza  

USE NBEren Idazkaritza (7606)  

Nazio Batuen indarrak  

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

Nazio Batuen Ingurumen Programa 
MT 7606 Nazio Batuak
UF NBIP  
BT1 Nazio Batuen sistema  

Nazio Batuen konbentzioa  

USE NBE konbentzioa (0806)  

Nazio Batuen Konferentzia  

USE NBE konferentzia (0806)  

Nazio Batuen Laguntza Teknikorako 
Batzordea  

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

Nazio Batuen nazioarteko ituna  

USE NBE nazioarteko ituna (0806) 

Nazio Batuen Programa , Drogen 
Nazioarteko Kontrolerako ·—

USE Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen 
Programa [V4.2] (7606)  

Nazio Batuen Segurtasun Kontseilua  

USE NBE Segurtasun Kontseilua 
(7606)

Nazio Batuen sistema  
MT 7606 Nazio Batuak
NT1 Arma Kimikoak Debekatzearen 

aldeko Erakundea  
NT1 Atomo Energiaren Nazioarteko 

Agentzia  

NT1 Biztanleriaren arloko 
Jardueretarako Nazio Batuen 
Funtsa

NT1 Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen 
Programa [V4.2]  

NT1 Ekialde Hurbileko Palestinar 
Errefuxiatuentzako Sorospen eta 
Herri Lanetarako Nazio Batuen 
Erakundea

NT1 Errefuxiatuentzako Nazio 
Batuen goi-komisarioa  

NT1 Gizarte Garapenaren aldeko 
Ikerketarako Nazio Batuen 
Erakundea

NT1 Hego Pazifikoko Batzordea  
NT1 Industria Garapenerako Nazio 

Batuen Erakundea  
NT1 Ingurumenari eta Garapenari 

buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia  

NT1 Laguntza Teknikorako 
Batzordea  

NT1 Lanbide Prestakuntzarako eta 
Ikerketarako Nazio Batuen 
Erakundea

NT1 Merkataritza eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia  

NT2 Nazioarteko Merkataritza 
Zentroa  

NT1 Munduko Elikadura Kontseilua 
NT1 Munduko Elikagai Programa  
NT1 Nazio Batuen Eskualde 

Garapenerako Zentroa  
NT1 Nazio Batuen Garapen 

Programa  
NT1 Nazio Batuen Ingurumen 

Programa  
NT1 NBE Habitat
NT1 Turismoaren Mundu Erakundea 
NT1 UNICEF
RT Nazioarteko Diru Funtsa  

Nazio Batuen sistema, nazio-
kontabilitateko·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

Nazio Batuen Zentroa, Giza 
Kokaguneetarako·—

USE NBE Habitat (7606)  

Nazio Batuetako batzorde iraunkorra  

USE NBE batzorde iraunkorra 
(7606)

Nazio Batuetako batzorde teknikoa  

USE NBE batzorde teknikoa (7606) 

Nazio Batuetako batzordea  

USE NBE batzordea (7606)  

nazio faboratuena  
SN Merkataritzako itunetako 

klausula. Kontratua egiten duten 
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herrialdeek hitz ematen dute 
gainerako herrialdeei 
eskainitako aduana-abantailak 
elkarren arteko trukeetan ere 
indarrean egongo direla.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF nazio faboretuenaren klausula  
BT1 GATT

BT2 nazioarteko merkataritza  

nazio faboretuenaren klausula  

USE nazio faboratuena (2021)  

Nazio Parlamentuaren araudia  

USE parlamentu-araudia (0426)  

Nazio Parlamenturako hauteskundeak 

USE hauteskunde orokorrak (0416)  

nazio-antolaketa, merkatuaren·—

USE merkatuaren antolaketa 
(2006)

nazio-araua  

USE araua (6411)

nazio-arauak  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

nazio-arautegia  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

nazio-askapenerako gerra  

USE independentzia-gerra (0816)  

nazio-askapenerako mugimendua  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazio-independentzia  

nazio-aurrekontua  

USE Estatuaren aurrekontua 
(2436)

nazio-bankua  

USE banku zentrala (2411)  

nazio-batasuna  
MT 0806 nazioarteko politika
UF bateratzea  
BT1 nazio-independentzia  
RT Alemaniaren batasuna  

nazio-bibliografia  

USE bibliografia (3221)  

nazio-defentsa  

USE defentsa-politika (0821)

nazio-dirua  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 dirua

BT2 merkatu monetarioa  

nazio-ekoizpena  
MT 6406 ekoizpena
UF barne-ekoizpena  

BT1 ekoizpena  
RT nazio-ekonomia  

nazio-ekonomia  
MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 ekonomia
RT nazio-ekoizpena  
RT nazio-kontabilitatea  
RT nazio-plangintza  

nazio-eremu esklusiboa  

USE ekonomia-eremu esklusiboa 
(1231)

nazio-errenta  
SN Herrialde bateko ekoizpen-

faktoreen jabeei denboraldi jakin 
batean egindako ordainketa 
guztien batura.

MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 nazio-produktua 

BT2 agregatu ekonomikoa 
BT3 nazio-kontabilitatea  

RT errenta

nazio-estatistika  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  

nazio-ezaugarria  

USE bandera (2831)  

nazio-finantzaketa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 finantzaketa
RT finantzaketen koordinazioa  

nazio-garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren lurralde-eremua  

nazio-gastua  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 agregatu ekonomikoa 

BT2 nazio-kontabilitatea  

nazio-gobernua

USE Gobernua (0436)

nazio-hauteskundeak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskundeak

nazio-himnoa  

USE himnoa (2831)  

nazio-hizkuntza  

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

nazio-independentzia  
MT 0806 nazioarteko politika
UF nazio-mendekotasuna  

independentzia politikoa  
NT1 autodeterminazioa  
NT1 deskolonizazioa  
NT1 independentzia ekonomikoa  

NT1 independentzia teknologikoa  
NT1 janariz hornitzeko 

buruaskitasuna
NT1 kolonialismoa
NT1 nazio-askapenerako 

mugimendua
NT1 nazio-batasuna  
RT independentzia-gerra  
RT mugimendu autonomiazalea  
RT subiranotasun nazionala  

nazio-intereseko merkatua  
SN Nekazaritzako produktuen eta 

janarien handizkako merkatua. 
Estatuak kontrolatzen du, 
banaketa errazteko eta 
bitartekarien kopurua 
gutxitzeko.

MT 2036 banaketa
UF hornikuntza-merkatu zentrala  

nekazaritzako produktuen 
sorburuko merkatua

BT1 handizkako merkataritza 
BT2 merkataritzako banaketa  

nazio-kontabilitatea  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
SN Nazio-kontuetako datuak 

biltzeko erabiltzen den 
kontabilitate-sistema. Ez nahasi 
kontabilitate publikoarekin.  

UF nazio-kontuak  
NT1 agregatu ekonomikoa  

NT2 barne-produktu gordina  
NT2 nazio-gastua  
NT2 nazio-produktua  

NT3 nazio-errenta  
NT3 nazio-produktu gordina  

NT1 eskualdeko kontabilitatea  
NT1 eskualdeko produktu gordina  
NT1 nekazaritzako kontabilitate 

ekonomikoa
NT1 per capita errenta  
NT1 pertsona aktiboko errenta  
RT analisi ekonomikoa
RT merkataritzako balantza  
RT nazio-ekonomia  
RT ondasun eta zerbitzuak  

nazio-kontabilitateko Nazio Batuen 
sistema  

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

nazio-kontabilitateko sistema 
normalizatua  

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

nazio-kontuak  

USE nazio-kontabilitatea (1626)  

nazio-laguntza

USE laguntza publikoa (1606)  
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nazio-legeria  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

nazio-liburutegia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema

nazio-lurraldea  

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

nazio-mandatua  

USE hauteskunde-mandatua (0421)  

nazio-mendekotasuna  

USE nazio-independentzia (0806)  

nazio-merkatua  

USE barneko merkatua (2006)  

nazio-ondarea  

USE herri-jabetza (1211)  

nazio-parlamentua  
SN Erabili terminoa kasuan kasuko 

herrialdearen izenarekin batera. 
MT 0421 parlamentua
UF Gorte Nagusiak  
BT1 parlamentua  

nazio-plana  

USE nazio-plangintza (1606)  

nazio-plangintza  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF nazio-plana  
BT1 plangintza ekonomikoa  
RT aurrekontu-aurreikuspena  
RT Estatuaren aurrekontua  
RT nazio-ekonomia  

nazio-politika/Erkidegoaren politika  

USE Erkidegoaren politika / nazio-
politika (1016)  

nazio-produktu gordina  
SN Nazio-produktua amortizazio 

ekonomikoaren aurretik. 
Amortizazioaren ondoko nazio-
produktuari nazio-produktu 
garbia deritzo.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF NPG
BT1 nazio-produktua 

BT2 agregatu ekonomikoa 
BT3 nazio-kontabilitatea  

RT adierazle ekonomikoa  

nazio-produktua  
SN Nazio-ekonomiaren alor 

guztietan epe jakin batean 
ekoitzitako produktuen multzoa. 
Ez nahasi barne-produktuarekin.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF gizarte-produktua  

BT1 agregatu ekonomikoa 
BT2 nazio-kontabilitatea  

NT1 nazio-errenta  
NT1 nazio-produktu gordina  

nazio-segurtasuna  

USE defentsa-politika (0821)

nazio-zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF estatu-zerga  

zerga federala  
BT1 zerga  
RT herri-ogasuna

nazio-zuzenbidea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF estatu-zuzenbidea  

barruko zuzenbidea  
estatu kideen legeria  
nazio-legeria  
nazio-arautegia  
ordena juridiko nazionala  
nazio-arauak  

BT1 legeria 
BT2 zuzenbidearen iturriak  

RT legerien hurbilketa  

nazio-zuzenbidea/Erkidegoaren 
zuzenbidea  

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

nazio-zuzenbidea/nazioarteko 
zuzenbidea  

USE nazioarteko zuzenbidea / 
barruko zuzenbidea (1231)  

nazioarteko adiskidetzea  

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

nazioarteko administrazioa  

USE nazioarteko erakundea (0806) 

nazioarteko adopzioa  
MT 2806 familia
BT1 adopzioa 

BT2 familia-zuzenbidea  

nazioarteko akordioa  
MT 0806 nazioarteko politika
SN Kasuan kasuko herrialdeari 

lotuko zaio.  
UF gobernu arteko akordioa  

mundu-akordioa
nazioarteko ituna  

NT1 akordio baten berrespena  
NT1 akordio baten kontraordaina  
NT1 akordio baten luzapena  
NT1 akordio bati atxikitzea  
NT1 akordio ekonomikoa  
NT1 akordioaren berrikuspena  
NT1 akordioaren salaketa  

NT1 alde anitzeko akordioa  
NT1 alde biko akordioa  
NT1 babes-klausula
NT1 elkartze-akordioa  
NT1 esparru-akordioa  
NT1 itun baten protokoloa  

NT2 finantza-protokoloa  
NT1 ituna sinatzea
NT1 lankidetza-akordioa  
NT1 nazioarteko negoziazioa  
RT aduana-zergei buruzko akordioa 
RT akordio monetarioa  
RT berresteko ahalmena  
RT merkataritzako akordioa
RT nazioarteko lankidetza  
RT nazioarteko zuzenbidea  
RT negoziatzeko ahalmena  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
RT zuzenbidearen iturriak  

nazioarteko antolakundea  

USE nazioarteko erakundea (0806) 

nazioarteko araua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF ISO araua  
BT1 normalizazioa 

BT2 arau teknikoak  
NT1 Europako araua  
RT ISO

nazioarteko arazoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
SN Termino hau kasuan kasuko 

herrialdearen izenarekin batera 
erabiliko da.  

NT1 Alemaniaren batasuna  
NT1 Armeniako arazoa  
NT1 Berlingo Estatutua  
NT1 errefuxiatua  
NT1 estatutu politikoa  
NT1 Jerusalemgo Estatutua  
NT1 Kurdistango arazoa  
NT1 Palestinako arazoa  
NT1 Tibeteko arazoa
NT1 Zisjordaniako arazoa  

nazioarteko auzia  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF nazioarteko eztabaida  
BT1 nazioarteko gatazka  
NT1 lurralde-auzia  

nazioarteko auzitegia  

USE nazioarteko jurisdikzioa 
(1226)

nazioarteko bat-egitea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresen bat-egitea 

BT2 kontzentrazio ekonomikoa  
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Nazioarteko Batzordea, Ipar-
mendebaldeko Atlantikoko Arrantza-
tokietarako·—

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621) 

Nazioarteko Berreraikuntza eta 
Garapen Bankua  

USE Munduko Bankua (7606)  

nazioarteko bilera  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
NT1 gailurreko bilera  
NT1 ministroen konferentzia
NT1 nazioarteko konferentzia  

NT2 Europako konferentzia  
NT2 NBE konferentzia  

RT nazioarteko lankidetza  

nazioarteko bileretan parte hartzea, 
EEk·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

nazioarteko bitartekotza  

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

nazioarteko boluntarioa  
MT 0811 lankidetza-politika
UF nazioarteko borondatezko 

langilea
nazioarteko borondatezko 
lankidea  
bake-taldeak
Mugarik gabeko Medikuak  

BT1 laguntza humanitarioa  
RT medikua
RT ongintzako erakundea  

nazioarteko borondatezko langilea  

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

nazioarteko borondatezko lankidea  

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

Nazioarteko Diru Funtsa  
MT 2406 harreman monetarioak
UF NDF  
BT1 nazioarteko diru-sistema 

BT2 nazioarteko finantzak  
RT Nazio Batuen sistema  

nazioarteko diru-sistema  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko finantzak  
NT1 Bretton Woods-eko akordioa  
NT1 Nazioarteko Diru Funtsa  
NT1 trukerako urre-patroia  
NT1 urre-patroia  
RT kanbio-tasa
RT kapitalen mugimendua  

RT Munduko Bankua  
RT nazioarteko zuzenbide 

ekonomikoa

nazioarteko dirua  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko likidezia 

BT2 nazioarteko finantzak  
RT dibisa
RT Europako dirua  

Nazioarteko Dokumentazio 
Federazioa  

MT 7626 gobernuz kanpoko 
erakundeak

UF FID
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

nazioarteko ebazpena  
SN Nazioarteko erakunde baten 

erabakian oinarritutako tresna. 
Ez du beti ahalmen juridiko 
bera. Termino hau kasuan 
kasuko erakundearen izenarekin 
batera erabili.  

MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko tresna  
NT1 NBE ebazpena  

nazioarteko ekonomia  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF munduko ekonomia
BT1 ekonomia
RT globalizazioa
RT munduko ekoizpena  
RT nazioarteko finantzak  
RT nazioarteko merkataritza  

nazioarteko ekonomia-zuzenbidea  

USE nazioarteko zuzenbide 
ekonomikoa (1231)

Nazioarteko Elkartea, Aireko 
Garraioaren·—

USE IATA (7621)

nazioarteko enbargoa  

USE nazioarteko zehapena (0806)  

Nazioarteko Energia Agentzia  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF NEA (ELGA)  
BT1 Ekonomiako Lankidetza eta 

Garapenerako Antolakundea 
BT2 gobernu arteko erakundea  

nazioarteko ententea  
MT 4031 lehia
UF nazioarteko praktika itundua  
BT1 ententea  

nazioarteko erakunde baten etendura  

USE nazioarteko erakunde batetik 
baztertzea (0806)  

nazioarteko erakunde baten 
zabalkuntza  

SN Ez erabili Europar Batasunaren 
esparruan.  

MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko erakundea  
RT Europar Batasunaren 

zabalkuntza

nazioarteko erakunde batetik 
baztertzea  

SN Estatu bati zehapena ezartzea, 
nazioarteko erakunde baten eta 
estatu baten edo gehiagoren 
arteko harremanetan edo 
nazioarteko bi erakunderen edo 
gehiagoren artekoetan sortutako 
gatazkaren ondorioz.  

MT 0806 nazioarteko politika
UF nazioarteko erakunde baten 

etendura  
BT1 nazioarteko erakundea  
RT nazioarteko zehapena  

nazioarteko erakundea  
MT 0806 nazioarteko politika
SN Nazioarteko erakundeen izenak 

76 zenbakiko gai-eremuan 
daude.

UF nazioarteko administrazioa  
nazioarteko herri-administrazioa 
nazioarteko instituzioa  
nazioarteko antolakundea  
nazioarteko organoa  

NT1 nazioarteko erakunde baten 
zabalkuntza

NT1 nazioarteko erakunde batetik 
baztertzea  

NT1 nazioarteko funtzio publikoa  
NT2 nazioarteko funtzionarioa  

NT1 parlamentu-biltzarra  
RT erakunde-jarduna  

Nazioarteko Erakundea, 
Estandarizaziorako·—

USE ISO (7626)

nazioarteko erakundeetan ordezkaritza 
izatea, EEk·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

nazioarteko erantzukizuna  
SN Nazioartean zilegi ez diren 

ekintzen bidez atzerritarrek 
eragiten dituzten kalteak 
konpontzeko nazioarteko 
betebeharra.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
RT ingurumenari egindako 

kalteengatiko erantzukizuna  

nazioarteko errepide-garraioa  
MT 4816 lurreko garraioa
UF TIR akordioa  
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TIR
BT1 errepideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
RT nazioarteko garraioa  

nazioarteko eskola  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 ikastetxea  

nazioarteko estatistika  
MT 1631 analisi ekonomikoa
BT1 estatistika  

nazioarteko eztabaida  

USE nazioarteko auzia (0816)  

Nazioarteko Finantza Korporazioa  

USE Munduko Bankua (7606)  

nazioarteko finantza-merkatua  

USE finantza-merkatua (2421)  

nazioarteko finantzak  
MT 2406 harreman monetarioak
NT1 dibisa-erreserba  
NT1 finantza-akordioa  
NT1 Hamarren Taldea
NT1 Hogeita Lauen Taldea  
NT1 kanpo-zorra

NT2 zorraren txikipena  
NT1 krisi monetarioa  
NT1 nazioarteko diru-sistema  

NT2 Bretton Woods-eko akordioa 
NT2 Nazioarteko Diru Funtsa  
NT2 trukerako urre-patroia  
NT2 urre-patroia  

NT1 nazioarteko jesapena  
NT1 nazioarteko likidezia  

NT2 erreserbako dirua  
NT2 igorpen-eskubide bereziak  
NT2 nazioarteko dirua  
NT2 nazioarteko kreditua  

NT1 nazioarteko ordainketa  
NT2 konpentsazio-akordioa  
NT2 swap akordioa

RT harreman ekonomikoak  
RT kapitalen mugimendua  
RT nazioarteko ekonomia  

nazioarteko funtzio publikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko erakundea  
NT1 nazioarteko funtzionarioa  
RT Europako funtzio publikoa  
RT funtzio publikoa  

nazioarteko funtzionarioa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko funtzio publikoa 

BT2 nazioarteko erakundea  

nazioarteko gaiak  

USE nazioarteko politika (0806)  

nazioarteko garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF nazioarteko zirkulazioa  
BT1 garraioaren lurralde-eremua  
RT AETR akordioa  
RT nazioarteko errepide-garraioa  
RT nazioarteko tarifa  

nazioarteko gatazka  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF nazioarteko krisia  
NT1 esku-hartze militarra  
NT1 esku-sartzea  
NT1 gatazken prebentzioa  
NT1 gerra

NT2 Bigarren Mundu Gerra  
NT2 garbiketa etnikoa  
NT2 gerra nuklearra  
NT2 independentzia-gerra  
NT2 Lehen Mundu Gerra  
NT2 muga-gerra

NT1 gerra-zuzenbidea  
NT1 gerrako kalteak  
NT1 lurralde okupatuak  
NT1 nazioarteko auzia  

NT2 lurralde-auzia  
NT1 okupazio militarra  
RT nazioarteko zuzenbide publikoa 
RT neutraltasuna

nazioarteko gomendioa  
SN Nazioarteko erakunde baten 

proposamena, betebehar 
juridikorik ez dakarrena. 
Termino honekin batera, kasuan 
kasuko erakundearen izena 
aipatuko da.

MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko tresna  

Nazioarteko Gurutze Gorria  

USE Gurutze Gorria (7626)  

nazioarteko gutuna  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko tresna  
NT1 Europako gutuna  
NT1 Nazio Batuen Gutuna  

nazioarteko harremanak  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
RT defentsa-politika  
RT nazioarteko lankidetza  
RT nazioarteko merkataritza  
RT nazioarteko segurtasuna  

nazioarteko herri-administrazioa  

USE nazioarteko erakundea (0806) 

nazioarteko hitzarmena  

USE nazioarteko konbentzioa 
(0806)

nazioarteko inbertsioa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  

nazioarteko instituzioa  

USE nazioarteko erakundea (0806) 

Nazioarteko Itsas Erakundea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF IMO
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

nazioarteko itsas zuzenbidea  

USE itsasoari buruzko zuzenbidea 
(1231)

nazioarteko itsasartea  

USE itsasartea (1231)  

nazioarteko ituna  

USE nazioarteko akordioa (0806)  

nazioarteko ituna, Nazio Batuen·—

USE NBE nazioarteko ituna (0806) 

nazioarteko jesapena  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko finantzak  

nazioarteko jokaera-kodea  

USE jokaera-kodea (0806)  

nazioarteko jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF nazioarteko auzitegia  
BT1 jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  
RT Nazioarteko Justizia Auzitegia  
RT nazioarteko tartekaritza  
RT Nazioarteko Zigor Auzitegia  
RT nazioarteko zuzenbidea  

Nazioarteko Justizia Auzitegia  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazioarteko Justizia Gortea  
BT1 NBE
RT nazioarteko jurisdikzioa  

Nazioarteko Justizia Gortea  

USE Nazioarteko Justizia Auzitegia 
(7606)

nazioarteko konbentzioa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF alde anitzeko konbentzioa  

nazioarteko hitzarmena  
BT1 nazioarteko tresna  
NT1 Europako konbentzioa  

NT2 Giza Eskubideen aldeko 
Europako Konbentzioa  

NT1 NBE konbentzioa  
RT AKOB-EE hitzarmena  
RT arrantza-akordioa  
RT zerga-hitzarmena  
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nazioarteko konferentzia  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko bilera 

BT2 nazioarteko politika  
NT1 Europako konferentzia  
NT1 NBE konferentzia  

Nazioarteko Kontrolerako Nazio 
Batuen Programa , Drogen ·—

USE Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen 
Programa [V4.2] (7606)  

nazioarteko kreditua  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko likidezia 

BT2 nazioarteko finantzak  

nazioarteko kriminalitatea  

USE krimen antolatua (2826)  

nazioarteko krisia  

USE nazioarteko gatazka (0816)  

nazioarteko laguntza  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
RT laguntza-politika  

nazioarteko lan-zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
RT lan-zuzenbidea  

nazioarteko lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
NT1 Europako lankidetza  

NT2 Europako integrazioa  
NT3 Europako historia  
NT3 europar ideiaren sustapena 

NT4 Europaren ikurra  
NT4 Europaren ikuskera  

NT3 europar mugimendua
NT3 mugimendu antieuropeista 

RT alde anitzeko harremanak  
RT alde biko harremanak  
RT kanpo-politika
RT lankidetza-akordioa  
RT nazioarteko akordioa  
RT nazioarteko bilera  
RT nazioarteko harremanak  

nazioarteko lehia  
MT 4031 lehia
BT1 lehia 

BT2 lehia-politika
RT nazioarteko merkataritza  

nazioarteko likidezia  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko finantzak  
NT1 erreserbako dirua  
NT1 igorpen-eskubide bereziak  
NT1 nazioarteko dirua  
NT1 nazioarteko kreditua  

RT Altxorraren bonua  
RT kapitalen mugimendua  
RT petrodolarra

nazioarteko merkataritza  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF munduko merkataritza
NT1 Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko merkataritza  
NT1 GATT

NT2 Habanako Gutuna  
NT2 jatorrizko produktua  

NT3 jatorri-ziurtagiria  
NT2 nazio faboratuena  
NT2 produktu sentikorra  
NT2 salgaien joan-etorri askea  

NT1 herrialde-taldeen arteko trukeak 
NT1 herrialdeen arteko trukeak  
NT1 Incoterms
NT1 Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko merkataritza  
NT1 lanaren nazioarteko zatiketa  

NT2 merkataritzako trukeen 
erregionalizazioa  

NT2 merkataritzako trukeen 
espezializazioa  

NT2 merkataritzako trukeen 
osagarritasuna

NT1 merkataritzako nazioarteko 
tartekaritza  

NT1 Munduko Merkataritza 
Antolakundea

NT2 Eztabaidak Ebazteko Organoa 
NT2 gizarte-klausula  
NT2 jabetza intelektualaren 

eskubideei buruzko akordioa 
NT2 merkataritzari lotutako 

inbertsio-neurriak  
NT2 Zerbitzuen Merkataritzari 

buruzko Akordio Nagusia
NT1 oinarrizko produktua  

NT2 lehengaia  
NT1 trukeen liberalizazioa  
RT merkataritzako nazioarteko 

zuzenbidea  
RT merkataritzako tartekaritza  
RT nazioarteko ekonomia  
RT nazioarteko harremanak  
RT nazioarteko lehia  
RT nazioarteko merkatua  

Nazioarteko Merkataritza Zentroa  
MT 7606 Nazio Batuak
UF CCI
BT1 Merkataritza eta Garapenari 

buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia 

BT2 Nazio Batuen sistema  

nazioarteko merkatu monetarioa  

USE merkatu monetarioa (2411)  

nazioarteko merkatua  
MT 2006 merkataritza-politika

UF munduko merkatu
munduko merkatuaren egoera  

BT1 merkatua
RT nazioarteko merkataritza  

nazioarteko negoziazioa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF negoziazioen hasiera  

negoziazioaren egoera  
akordio baten negoziazioa  
negoziatzeko prozedura  
birnegoziazioa

BT1 nazioarteko akordioa  
RT aduana-zergen negoziazioa  
RT EE akordio baten negoziazioa  
RT EE kanpo-eskumenak  
RT gatazken konponketa  

nazioarteko ordainketa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 nazioarteko finantzak  
NT1 konpentsazio-akordioa  
NT1 swap akordioa
RT kapitalen mugimendua  
RT kreditu dokumentatua  
RT ordainketa-balantza  

Nazioarteko Ordainketa Bankua  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
BT1 gobernu arteko erakundea  
RT Europako Ordainketen Batasuna 

nazioarteko ordena ekonomiko berria 

USE ordena ekonomiko berria 
(0806)

nazioarteko oreka  

USE nazioarteko segurtasuna 
(0816)

nazioarteko organoa  

USE nazioarteko erakundea (0806) 

nazioarteko politika  
MT 0806 nazioarteko politika
UF nazioarteko gaiak  
NT1 alde anitzeko harremanak  
NT1 alde biko harremanak  
NT1 behaketa-misioa
NT1 bi Alemanien arteko harremanak 
NT1 bisita ofiziala  
NT1 Ekialdearen eta Mendebaldearen 

arteko harremanak  
NT1 harreman diplomatikoak  

NT2 babes diplomatikoa  
NT2 ordezkaritza diplomatikoa  

NT3 begiralea
NT3 enbaxada  
NT3 Europar Batasunerako 

ordezkaritza iraunkorra  
NT3 kontsulatua
NT3 lanbide diplomatikoa  
NT3 ukiezintasun diplomatikoa 

NT2 parlamentu-diplomazia  
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NT2 protokolo diplomatikoa 
[V4.2]  

NT1 harreman ekonomikoak  
NT1 Iparraldearen eta Hegoaldearen 

arteko harremanak  
NT1 nazioarteko bilera  

NT2 gailurreko bilera  
NT2 ministroen konferentzia
NT2 nazioarteko konferentzia  

NT3 Europako konferentzia  
NT3 NBE konferentzia  

NT1 nazioarteko harremanak  
NT1 nazioarteko laguntza  
NT1 nazioarteko zehapena  
NT1 ordena ekonomiko berria  
NT1 zehapen ekonomikoa  
NT1 zehapen militarra  

nazioarteko praktika itundua  

USE nazioarteko ententea (4031)  

nazioarteko segurtasuna  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF nazioarteko oreka  
NT1 alde desmilitarizatua  
NT1 armagabetzea

NT2 arma nuklearrak ez ugaritzea 
NT3 bake-zona  
NT3 desnuklearizazioa  

NT2 armamentuen mugaketa  
NT3 ABM akordioa
NT3 SALT akordioa  
NT3 START akordioa  

NT2 armen suntsiketa
NT2 indarren txikipena  

NT1 armamentuak ez ugaritzea  
NT1 armamentuen kontrola  
NT1 eskualde-segurtasuna  
NT1 espazioaren militarizazioa  
NT1 euromisila  
NT1 Europako Armagabetzeari 

buruzko Konferentzia  
NT1 Europako Segurtasun eta 

Lankidetzako Antolakundea  
NT1 Europako segurtasuna  
RT ez lerrokatzea  
RT nazioarteko harremanak  
RT nazioarteko zehapena  
RT neutraltasuna

Nazioarteko Sustapen Elkartea  

USE Munduko Bankua (7606)  

nazioarteko tarifa  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT nazioarteko garraioa  

nazioarteko tartekaritza  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF nazioarteko adiskidetzea  

nazioarteko bitartekotza  

Tartekaritzako Auzitegi 
Iraunkorra

BT1 gatazken konponketa 
BT2 bakea

RT nazioarteko jurisdikzioa  

nazioarteko trafikoa, hondakinen·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

nazioarteko trafikoa, hondarren·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

nazioarteko tresna  
MT 0806 nazioarteko politika
SN Barruan hartzen ditu itunak, 

jokaera-kodeak etab., baita 
gobernu arteko erakundeen 
ebazpen, ekintza-plan eta 
adierazpenak ere. Kasuan 
kasuko erakundearen izenarekin 
batera erabiliko da.  

NT1 jokaera-kodea  
NT1 nazioarteko ebazpena  

NT2 NBE ebazpena  
NT1 nazioarteko gomendioa  
NT1 nazioarteko gutuna  

NT2 Europako gutuna  
NT2 Nazio Batuen Gutuna  

NT1 nazioarteko konbentzioa  
NT2 Europako konbentzioa  

NT3 Giza Eskubideen aldeko 
Europako Konbentzioa  

NT2 NBE konbentzioa  
NT1 NBE nazioarteko ituna  
RT giza eskubideak  
RT Giza Eskubideen eta Herrien 

Eskubideen Afrikako Gutuna  
RT nazioarteko zuzenbidea  

nazioarteko ur-ibilgua  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 sare nabigagarria 

BT2 bide nabigagarrietako 
garraioa  

nazioarteko urak  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF itsas urak  

itsaso zabala
BT1 itsas eremua 

BT2 itsasoari buruzko zuzenbidea 
BT3 nazioarteko zuzenbide 

publikoa

nazioarteko urtea  

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

nazioarteko zehapena  
MT 0806 nazioarteko politika
UF blokeoa

boikota
nazioarteko enbargoa  
errepresaliak

BT1 nazioarteko politika  
RT nazioarteko erakunde batetik 

baztertzea  
RT nazioarteko segurtasuna  

Nazioarteko Zentroa, Inbertsioei 
buruzko Desadostasunak 
Konpontzeko·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

nazioarteko zerga-akordioa  

USE zerga-hitzarmena (2446)  

nazioarteko zerga-zuzenbidea  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-zuzenbidea 

BT2 zerga-politika  
RT nazioarteko zuzenbidea  

Nazioarteko Zigor Auzitegia  
SN Nazioarteko Auzitegi Penalak 

ahalmena du lurralde jakin 
batean nazioarteko zuzenbide 
humanitarioaren kontra 
egindako bidegabekeria larrien 
erantzuleak epaitzeko (adibidez, 
"Jugoslavia Ohirako 
Nazioarteko Zigor Auzitegia", 
"Ruandarako Nazioarteko Zigor 
Auzitegia"). Ez nahasi 
"Nazioarteko Zigor Gortea" eta 
"Nazioarteko Justizia Auzitegia" 
terminoekin.  

MT 7606 Nazio Batuak
UF TPI  

TPR  
Jugoslavia Ohirako Nazioarteko 
Zigor Auzitegia  
Ruandarako Nazioarteko Zigor 
Auzitegia  

BT1 NBE
RT nazioarteko jurisdikzioa  

Nazioarteko Zigor Auzitegia, 
Jugoslavia Ohirako·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

Nazioarteko Zigor Auzitegia, 
Ruandarako·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

Nazioarteko Zigor Gortea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF CPI
BT1 NBE

nazioarteko zigor-zuzenbidea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 zigor-zuzenbidea  
NT1 estradizioa  
NT1 kanporatzea

nazioarteko zirkulazioa  

USE nazioarteko garraioa (4811)  
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nazioarteko zorra  

USE kanpo-zorra (2406)  

nazioarteko zuzenbide ekonomikoa 
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazioarteko ekonomia-

zuzenbidea  
NT1 merkataritzako nazioarteko 

zuzenbidea  
RT banku-zuzenbidea  
RT enpresa multinazionala
RT lehia-zuzenbidea  
RT nazioarteko diru-sistema  
RT patenteen zuzenbidea  

nazioarteko zuzenbide 
humanitarioa  

MT 1236 eskubideak eta 
askatasunak

UF Genevako Konbentzioa  
BT1 giza eskubideak  
NT1 gerrako krimena  
NT1 gizateriaren aurkako krimena  
RT gerrako biktima  

nazioarteko zuzenbide pribatua  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazioarteko zuzenbide zibila  
NT1 atzerritarrei buruzko zuzenbidea 

NT2 atzerritarra
NT2 atzerritarren onarpena  

NT3 asilo politikoa  
NT4 asilo-eskubidea  

NT3 bisatu-politika  
NT2 egoitza-eskubidea  

NT1 Erkidegoko herritarra  
NT1 ezkontza mistoa  

NT2 itxurazko ezkontza
NT1 herritarra
NT1 nazionalitatea  

NT2 aberrigabea  
NT2 naturalizazioa  
NT2 nazionalitate bikoitza  

NT1 nortasun-agiria  
NT2 Europako pasaportea  
NT2 pasaportea

NT1 pertsona juridikoen 
nazionalitatea  

RT familia-zuzenbidea  

nazioarteko zuzenbide publikoa  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
NT1 aeronautikako zuzenbidea  

NT2 aire-eremua  
NT2 aireko garraioaren 

liberalizazioa  
NT1 espazioaren zuzenbidea  

NT2 espazioaren erabilera  
NT2 espazioaren jabetza  
NT2 Lurraz haraindiko espazioa  

NT1 estatuen zuzenbidea  
NT1 itsasoari buruzko zuzenbidea  

NT2 ekonomia-eremu esklusiboa  

NT2 itsas eremua  
NT3 barruko urak  
NT3 Erkidegoko urak  
NT3 golkoa
NT3 itsasartea  
NT3 nazioarteko urak  

NT2 itsasoetako askatasuna  
NT2 itsasoko zaintza  
NT2 jurisdikziopeko urak  
NT2 nabigazio-askatasuna
NT2 ondoko eremua  
NT2 uhartedia  

NT1 lurralde-zuzenbidea  
NT2 autonomiarik gabeko 

lurraldea  
NT2 Erkidegoaren barruko muga  
NT2 Europar Batasunaren kanpo-

muga
NT2 lurraldez kanpokotasuna  
NT2 muga

NT1 nazioarteko erantzukizuna  
NT1 pertsonen joan-etorri askea  

NT2 Schengengo akordioa  
NT3 Schengengo informazio-

sistema  
NT1 subiranotasun nazionala  
NT1 supranazionalitatea  
RT gerra-zuzenbidea  
RT itsas zuzenbidea  
RT nazioarteko gatazka  

nazioarteko zuzenbide zibila  

USE nazioarteko zuzenbide 
pribatua (1231)

nazioarteko zuzenbidea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
NT1 nazioarteko zuzenbidea / 

barruko zuzenbidea  
RT betoa
RT jokaera-kodea  
RT nazioarteko akordioa  
RT nazioarteko jurisdikzioa  
RT nazioarteko tresna  
RT nazioarteko zerga-zuzenbidea  

nazioarteko zuzenbidea, nazio-
zuzenbidea/·—

USE nazioarteko zuzenbidea / 
barruko zuzenbidea (1231)  

nazioarteko zuzenbidea / barruko 
zuzenbidea  

SN Nazioarteko zuzenbideko 
arauek, batez ere itunek, 
herrialdeetako barne-
zuzenbideetan dituzten 
ondorioak.

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazio-zuzenbidea / nazioarteko 

zuzenbidea  
BT1 nazioarteko zuzenbidea  

nazioarteko zuzenbidearen aurkako 
delitua  

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

Nazioen Elkartea  

USE NBE (7606)

Nazioen Elkartea, Asiako Hego-
ekialdeko·—

USE Hego-ekialdeko Asiako 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

Nazionala, Audientzia·—

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

nazionala, betearazpen-neurri·—

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

nazionala, hauteskunde-lege·—

USE hauteskunde-zuzenbidea 
(0416)

nazionala, hauteskunde-zuzenbide·—

USE hauteskunde-zuzenbidea 
(0416)

nazionala, hezkuntza·—

USE hezkuntza-politika (3206)  

nazionala, nortasun-agiri·—

USE nortasun-agiria (1231)

nazionala, ordena juridiko·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

nazionala, polizia·—

USE polizia (0431)  

Nazionala, Polizia Kideria·—

USE polizia (0431)  

Nazionala, Urrutiko Batxilergoko 
Institutu·—

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

Nazionala, Urrutiko Hezkuntzarako 
Unibertsitate·—

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

nazionalismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi nazionalista  

nazionalitate anizkoitza  

USE nazionalitate bikoitza (1231)  

nazionalitate bikoitza  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazionalitate anizkoitza  
BT1 nazionalitatea 
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BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

nazionalitatea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nazionalitatea eskuratzea  

nazionalitatea galtzea  
BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  
NT1 aberrigabea  
NT1 naturalizazioa  
NT1 nazionalitate bikoitza  
RT ezkontza
RT jabetzaren eskualdaketa  
RT seme-alabatasuna  

nazionalitatea eskuratzea

USE nazionalitatea (1231)  

nazionalitatea galtzea

USE nazionalitatea (1231)  

nazionalitatea, itsasontzien·—

USE itsasontziko bandera (4821)  

nazionalitatea, sozietateen·—

USE pertsona juridikoen 
nazionalitatea (1231)  

nazionalitatearengatiko bereizkeria 
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF atzerritarren diskriminazioa  
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT langileen joan-etorri askea  

nazionalizatua, enpresa·—

USE enpresa publikoa (4011)

nazionalizazioa  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza
RT ekonomia mistoa  
RT enpresa publikoa  
RT zerbitzu publikoa  

nazionalsozialismoa  
MT 0406 esparru politikoa
UF nazismoa

neonazismoa
BT1 ideologia politikoa  
RT eskuin muturra

nazismoa  

USE nazionalsozialismoa (0406)  

NBBEF

USE Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa 
(1021)

NBBEF - Berme Atala  

USE NBBEF-Bermea (1021)

NBBEF - Orientazio Atala  

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

NBBEF Bermearen ekarpena  

USE NBBEF-Bermea (1021)

NBBEF Bermearen laguntza  

USE NBBEF-Bermea (1021)

NBBEF diru-erreserba  

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

NBBEF Orientazioaren ekarpena  

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

NBBEF Orientazioaren laguntza  

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

NBBEF-Bermea  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF NBBEF Bermearen laguntza

NBBEF Bermearen ekarpena  
NBBEF - Berme Atala

BT1 Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa 

BT2 EE funtsa 
BT3 Erkidegoaren finantza-

tresna
BT4 Erkidegoaren 

finantzaketa
RT esportaziorako itzulketa  
RT gutxieneko prezioa  
RT merkatuaren erregularizazioa  
RT nekazaritzako gastua  

NBBEF-Orientazioa  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF NBBEF Orientazioaren laguntza 

NBBEF Orientazioaren 
ekarpena  
NBBEF - Orientazio Atala  

BT1 egitura-funtsa 
BT2 EE funtsa 

BT3 Erkidegoaren finantza-
tresna

BT4 Erkidegoaren 
finantzaketa

RT ekoizpenaren birmoldaketa  
RT nekazaritza egituratzeko politika 
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea 

NBE
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuak  

Nazio Batuen Erakundea  
Nazioen Elkartea  

NT1 Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua

NT1 Nazioarteko Justizia Auzitegia  
NT1 Nazioarteko Zigor Auzitegia  
NT1 Nazioarteko Zigor Gortea  
NT1 NBE Babes Kontseilua
NT1 NBE batzorde iraunkorra  
NT1 NBE batzorde teknikoa
NT1 NBE batzordea  
NT1 NBE Biltzar Nagusia  

NT1 NBE Segurtasun Kontseilua  
NT1 NBEren Idazkaritza  
RT Nazio Batuen Gutuna  
RT NBE konferentzia  

NBE Babes Kontseilua  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Administrazio Fiduziarioko 

Kontseilua
Nazio Batuen Babes Kontseilua 

BT1 NBE

NBE batzorde iraunkorra  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuetako batzorde 

iraunkorra
BT1 NBE

NBE batzorde teknikoa  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuetako batzorde 

teknikoa  
BT1 NBE

NBE batzordea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuetako batzordea  
BT1 NBE

NBE Biltzar Nagusia  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuen Biltzar Nagusia  
BT1 NBE

NBE ebazpena  
MT 0806 nazioarteko politika
UF Nazio Batuen ebazpena  
BT1 nazioarteko ebazpena 

BT2 nazioarteko tresna  

NBE Ekonomia eta Gizarte Kontseilua 

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

NBE Habitat  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Giza Kokaguneetarako Nazio 

Batuen Zentroa  
Nazio Batuen Habitat zentroa  

BT1 Nazio Batuen sistema  

NBE konbentzioa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF Nazio Batuen konbentzioa  
BT1 nazioarteko konbentzioa 

BT2 nazioarteko tresna  

NBE konferentzia  
MT 0806 nazioarteko politika
UF Nazio Batuen Konferentzia  
BT1 nazioarteko konferentzia 

BT2 nazioarteko bilera 
BT3 nazioarteko politika  

RT NBE

NBE nazioarteko ituna  
MT 0806 nazioarteko politika
UF Nazio Batuen nazioarteko ituna 
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BT1 nazioarteko tresna  

NBE Segurtasun Kontseilua  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuen Segurtasun 

Kontseilua
BT1 NBE
RT nazio askotako indarrak  

NBEko erakunde espezializatua  
MT 7606 Nazio Batuak
NT1 Abiazio Zibilaren Nazioarteko 

Erakundea
NT1 Drogak Kontrolatzeko 

Nazioarteko Batzordea  
NT1 FAO
NT1 Jabetza Intelektualaren 

Munduko Erakundea  
NT1 Lanaren Nazioarteko Erakundea 

NT2 Lanaren Nazioarteko Bulegoa 
NT2 Lanaren Nazioarteko 

Konferentzia  
NT1 Munduko Bankua  
NT1 Munduko Meteorologia 

Erakundea
NT1 Nazioarteko Itsas Erakundea  
NT1 Nekazaritza Garatzeko 

Nazioarteko Funtsa  
NT1 OME
NT1 Posta Batasun Unibertsala  
NT1 Telekomunikazioen Nazioarteko 

Batasuna
NT1 UNESCO

NT2 Hezkuntzaren 
Antolamendurako 
Nazioarteko Erakundea  

NT2 Hezkuntzaren Nazioarteko 
Bulegoa

NT2 informazio zientifiko eta 
teknologikoaren arloko 
lankidetzarako gobernu 
arteko programa  

NBEko indarrak  

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

NBEren Idazkaritza  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Nazio Batuen Idazkaritza  
BT1 NBE

NBIP  

USE Nazio Batuen Ingurumen 
Programa (7606)  

NCM  

USE aduana-zergen negoziazioa 
(2011)

NDF  

USE Nazioarteko Diru Funtsa 
(2406)

NEA (ELGA)  

USE Nazioarteko Energia Agentzia 

(7621)

Nederlandarra, Guyana·—

USE Surinam (7216)

negela, larruazaleko·—

USE larruazaleko gaixotasuna 
(2841)

negoziagarriak, isurketa·—

USE kutsatzeko baimen 
negoziagarria (5206)  

negoziatutako kontratua, urrutitik·—

USE urrutiko salmenta (2031)

negoziatzeko ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  
RT nazioarteko akordioa  

negoziatzeko prozedura  

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

Negoziazio Aldeaniztuna, 
Merkataritzari buruzko·—

USE aduana-zergen negoziazioa 
(2011)

negoziazio kolektiboa  
SN Ugazaben eta sindikatuen arteko 

eztabaidak, hitzarmen 
kolektiboan gauzatuko den 
akordioa lortzeko.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

BT1 lan-harremanak  
NT1 hiru alderdiko konferentzia  

negoziazio-teknikak  
MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  

negoziazioa, akordio baten·—

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

negoziazioa, bake-·—

USE gatazken konponketa (0816)  

negoziazioa, Erkidegoaren akordio 
baten·—

USE EE akordio baten negoziazioa 
(1016)

negoziazioa, merkataritzako·—

USE merkataritzako akordioa 
(2021)

negoziazioak, Genevako·—

USE armamentuen mugaketa 
(0816)

negoziazioak, START·—

USE START akordioa (0816)  

negoziazioaren egoera  

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

negoziazioen hasiera  

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

negozio-bankua  

USE merkataritzako bankua (2416) 

negozio-bidaia  

USE bidaia (2826)

negozio-kopuruaren gaineko zerga  

USE BEZ (2446)  

negozio-lokalen errentamendua  

USE merkataritzako 
errentamendua (2846)

nekazari gaztea  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritzako ustiatzaile gaztea 
BT1 nekazaritzako biztanleria aktiboa 
RT kokatzeko sorospena
RT nekazaritzako garapen-plana  
RT nekazaritzarako laguntza  

nekazari-aldea  

USE nekazaritza-eskualdea (1616)  

nekazari-etxea  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 landa-biztanleria 

BT2 biztanleriaren banaketa 
geografikoa  

nekazari-mugimendua  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 iritzi-mugimenduak
RT nekazarien klasea

nekazaria  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF apartzeroa  

lugina
nekazaritzako langileburua  
laboraria  
nekazaritzako ustiategiko 
zuzendaria  
nekazaritzako ustiatzailea  
abeltzaina  
baserritarra
ortuzaina  
mahastizaina

BT1 nekazaritzako biztanleria aktiboa 
RT nekazarien errenta  

nekazaria, alokairupeko·—

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

nekazarien arteko laguntza  
SN Materialak eta langileak 

trukatzea esan nahi du.  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
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BT1 ustiategien elkarketa 
BT2 nekazaritzako ustiapen-

sistema  

nekazarien errenta  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF abeltzainen errenta  
BT1 nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  
RT nekazaria

nekazarien klasea  
MT 2821 gizarte-esparrua
BT1 gizarte-klasea 

BT2 gizarte-egitura  
RT landa-biztanleria  
RT nekazari-mugimendua

nekazarien kooperatiba  

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

nekazaritza  

USE nekazaritza-sektorea (1621)  

nekazaritza arautzeko lantaldea  

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa  

SN NBBEF funts osoa izendatzeko 
erabiliko da, Berme eta 
Orientazio atalak bereizi 
beharrik ez dagoenean.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF EE Nekazaritzako Funtsa  

NBBEF
BT1 EE funtsa 

BT2 Erkidegoaren finantza-tresna 
BT3 Erkidegoaren finantzaketa 

NT1 NBBEF-Bermea
RT arrantza-politika bateratua  
RT nekazaritzako jardueraren 

amaiera  
RT nekazaritzako politika bateratua 

nekazaritza bideratzea  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF nekazaritza bideratzeko legea

ekoizpenerako prima  
nekazaritza bideratzeko prima  

BT1 nekazaritzako ekoizpena 
arautzea  

nekazaritza bideratzeko legea  

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

nekazaritza bideratzeko prima  

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

nekazaritza biologikoa  
SN Produktu kimiko gehienen 

erabilera baztertzen du.  

MT 5621 nekazaritza-lurren 
ustiapena

BT1 laborantza-sistema  
RT biologia
RT genetikoki eraldatutako 

organismoa
RT produktu biologikoa  

nekazaritza egituratzeko politika  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
NT1 kokatzeko sorospena
NT1 lurren esleipena  
NT1 lurzatien baterakuntza  
NT1 nekazaritza-ustiategiaren

oinordetza
NT1 nekazaritzako egitura  
NT1 nekazaritzako jardueraren 

amaiera  
NT1 nekazaritzako ustiategiaren 

modernizazioa
NT1 nekazaritzako zabalkundea  

NT2 nekazaritzako aholkularia  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT landa-garapena  
RT NBBEF-Orientazioa  
RT nekazaritza-politika  
RT nekazaritzako politika bateratua 
RT nekazaritzako produktibitatea  

Nekazaritza Erakundea, Nazio Batuen 
Elikadura eta·—

USE FAO (7606)  

nekazaritza estentsiboa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  

nekazaritza eta abeltzaintzako 
ekoizpena  

USE nekazaritzako ekoizpena 
(5616)

nekazaritza eta abeltzaintzako politika 

USE nekazaritza-politika (5606)  

nekazaritza eta abeltzaintzako zentsua 

USE nekazaritzako zentsua (5616)  

Nekazaritza Garatzeko Nazioarteko 
Funtsa  

MT 7606 Nazio Batuak
UF FIDA
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

nekazaritza intentsiboa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  
RT baliabideak agortzea  
RT lurren emankortasuna  

nekazaritza iraunkorra  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF funtzio anitzeko nekazaritza

nekazaritzaren funtzio-
aniztasuna  

BT1 nekazaritza-politika  
RT europar nekazaritza-eredua  
RT garapen iraunkorra  

nekazaritza kudeatzeko lantaldea  

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

nekazaritza mediterraneoa  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritzako eskualde-politika 

BT2 nekazaritza-politika  
RT EE eskualde mediterraneoa  
RT Mezzogiorno  

nekazaritza tropikala  

USE laborantza tropikala (5631)  

nekazaritza ureztatua  

USE laborantza ureztatua (5621)  

nekazaritza, funtzio anitzeko·—

USE nekazaritza iraunkorra (5606) 

nekazaritza, noizbehinkako·—

USE lansaio partzialeko 
nekazaritza (5616)  

nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorea 

USE nekazaritza-sektorea (1621)  

nekazaritza- eta ingurumen-arloko
plana  

MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritzako garapen-plana 

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

RT garapen iraunkorra  

nekazaritza-alde behartsua  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritza-eskualde behartsua  

nekazaritza-eskualde pobreagoa 
desabantaila bereziak dituen 
aldea  
husteko arriskua duen aldea  

BT1 nekazaritzako eskualde-politika 
BT2 nekazaritza-politika  

RT eskualde behartsua  

nekazaritza-aldea  

USE nekazaritza-eskualdea (1616)  

nekazaritza-alorra  

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

nekazaritza-arloko politika  

USE nekazaritza-politika (5606)  

nekazaritza-bidea  

USE landa-bidea (4816)
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nekazaritza-ekoizpena, ordezko·—

USE nekazaritzako ordezko 
ekoizpena (5611)

nekazaritza-eraikina  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF abeletxeko eraikina  

ukuilua
garaia
lastategia  

BT1 nekazaritzako ekoizpen-bidea  
NT1 siloa

nekazaritza-eremua  

USE ustiapen-eremua (5616)

nekazaritza-eremua, landu 
daitekeen·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

nekazaritza-eremua, lantzen den·—

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

nekazaritza-eskualde behartsua  

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

nekazaritza-eskualde pobreagoa  

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

nekazaritza-eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF nekazaritza-aldea  

nekazari-aldea  
BT1 landa-eskualdea 

BT2 eskualde ekonomikoa  
RT lurren erabilera  

nekazaritza-ganbera  

USE nekazaritzako ordezkaritza-
organoa (5606)  

nekazaritza-industria  

USE nekazaritzako industria (6031) 

nekazaritza-kanpaina  
SN Nekazaritzako prezioak 

finkatzeko erreferentziatzat 
hartzen den urtebeteko aldia.  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 

nekazaritza-lurra  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF lur landua
BT1 lurren erabilera  

nekazaritza-merkatua  
MT 5606 nekazaritza-politika

BT1 nekazaritza-politika  
NT1 Erkidegoko nekazaritza-

merkatua
RT merkatua

nekazaritza-politika  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzaren garapena  

nekazaritzako plangintza  
nekazaritza-arloko politika  
nekazaritza eta abeltzaintzako 
politika  

NT1 agronomiako ikerketa  
NT2 abeletxe pilotua  
NT2 landareen hobekuntza  
NT2 nekazaritzako saiakuntza-

estazioa
NT1 albaitaritzako legeria  

NT2 albaitaritzako ikuskapena  
NT1 legeria fitosanitarioa  

NT2 kontrol fitosanitarioa  
NT1 nekazaritza iraunkorra  
NT1 nekazaritza-merkatua  

NT2 Erkidegoko nekazaritza-
merkatua

NT1 nekazaritzako ekonomia  
NT1 nekazaritzako eskualde-politika 

NT2 ingurumen-arloko 
murriztapenak dituen 
nekazaritza-aldea  

NT2 mendi-nekazaritza  
NT2 nekazaritza mediterraneoa  
NT2 nekazaritza-alde behartsua  

NT1 nekazaritzako jabetzari buruzko 
politika  

NT1 nekazaritzako nazio-politika  
NT1 nekazaritzako ordezkaritza-

organoa
NT1 nekazaritzako produktuen 

kalitatearen kontrola  
NT1 nekazaritzako zuzenbidea  
NT1 nekazaritzarako laguntza  
NT1 nekazaritzaren egoera  
NT1 nekazaritzaren erreforma  
NT1 nekazaritzaren mekanizazioa  
RT egitura-politika  
RT esku hartzeko erakundea  
RT nekazaritza egituratzeko politika 
RT nekazaritzako lankidetza  
RT nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako trukea  

nekazaritza-politika bateratua  

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

nekazaritza-prezioa, EE·—

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

nekazaritza-prezioa, Erkidegoko·—

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

nekazaritza-sektorea  
MT 1621 egitura ekonomikoa

UF nekazaritza
abeltzaintza  
nekazaritza- eta abeltzaintza-
sektorea

BT1 lehen sektorea 
BT2 sektore ekonomikoa  

RT nekazaritzaren egoera  

nekazaritza-soberakina  

USE nekazaritzako soberakina 
(5611)

nekazaritza-turismoa  

USE landa-turismoa (2826)

nekazaritza-ustiategiaren 
oinordetza  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF nekazaritzako jardueraren 
jarraipena  

BT1 nekazaritza egituratzeko politika 
RT landa-jabetza  
RT nekazaritzako ustiategia  

nekazaritzak eragindako kutsadura 
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
RT nekazaritzako hondakina  
RT ongarri kimikoa  

nekazaritzako aholku-lantaldea  

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

nekazaritzako aholkularia  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
BT1 nekazaritzako zabalkundea 

BT2 nekazaritza egituratzeko 
politika  

nekazaritzako asegurua  
MT 2431 aseguruak
UF izozte eta harriteetarako aseguru 

konbinatua  
uzta-asegurua  
uztaren sute-asegurua  

BT1 asegurua
RT uzta galtzea

nekazaritzako aurrekontu-
egonkortzailea

USE aurrekontu-egonkortzailea 
(1021)

nekazaritzako azpiegitura  

USE nekazaritzako ekoizpen-bidea 
(5626)

nekazaritzako azpiproduktua  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 nekazaritzako produktua  
RT azpiproduktua  
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nekazaritzako banaketa-kooperatiba  

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

nekazaritzako bankua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF nekazaritzako kreditu-bankua  

baserritarren kutxa  
BT1 bankua

BT2 finantza-erakundea  
RT nekazaritzako kreditua  

nekazaritzako behargina  

USE nekazaritzako laneskua (5616)  

nekazaritzako bihurketa-tasa  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

nekazaritzako biztanleria aktiboa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF landa-biztanleria aktiboa  
NT1 emakume nekazaria
NT1 nekazari gaztea  
NT1 nekazaria
NT1 nekazaritzako laneskua  
NT1 nekazaritzako ustiategiko burua 
RT biztanleria aktiboa  
RT landa-biztanleria  

nekazaritzako diru-politika  

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

nekazaritzako diru-politikako neurria  

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

nekazaritzako drainatzea  

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

nekazaritzako egitura  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF nekazaritzako ekoizpenaren 

egitura  
BT1 nekazaritza egituratzeko politika  
RT landare-ekoizpena  
RT lurren erabilera  

nekazaritzako egituren erreforma  

USE nekazaritzaren erreforma 
(5606)

nekazaritzako egituren modernizazioa 

USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa (5611)  

nekazaritzako egonkortzailea  

USE aurrekontu-egonkortzailea 
(1021)

nekazaritzako ekipamendua  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF kapital higigarri hila  

nekazaritzako materiala  
BT1 nekazaritzako ekoizpen-bidea  
NT1 jezteko makina  
NT1 nekazaritzako lanabesa  
NT1 nekazaritzako makina  

NT2 traktorea  
NT2 uzta-makina  

RT industria-ekipamendua  
RT nekazaritzako ibilgailua  

nekazaritzako ekoizleen elkartea  
SN Eskualde berean produktu-mota 

bera ekoizten duten nekazarien 
borondatezko elkartea.  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF baratzezainen elkartea  
ekoizleen elkartea  
ekoizleen erakundea  

BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT ekonomia-intereseko taldea
RT entente horizontala  
RT NBBEF-Orientazioa  
RT nekazaritzako ekoizpena  
RT ustiategien elkarketa  

nekazaritzako ekoizpen-bidea  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF nekazaritzako azpiegitura  

nekazaritzako teknologia  
NT1 hazia  
NT1 mintegia
NT1 nekazaritza-eraikina  

NT2 siloa
NT1 nekazaritzako ekipamendua  

NT2 jezteko makina  
NT2 nekazaritzako lanabesa  
NT2 nekazaritzako makina  

NT3 traktorea  
NT3 uzta-makina  

NT1 ongarria
NT2 ongarri kimikoa  
NT2 ongarri organikoa  

NT1 produktu fitosanitarioa  
NT2 herbizida  
NT2 intsektizida  
NT2 pestizida  

RT laborantza-teknika  
RT nekazaritzako ekoizpen-politika 

nekazaritzako ekoizpen-kooperatiba  

USE nekazaritzako kooperatiba 
(5616)

nekazaritzako ekoizpen-politika  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
NT1 ekoizpenaren birmoldaketa  

NT2 abeltzaintzaren birmoldaketa 
NT2 abereak borondatez 

hiltzeagatiko prima  
NT2 barazkigintzaren 

birmoldaketa
NT2 erauzketagatiko prima  
NT2 esnea/okela birmoldaketa  

NT1 ekoizpenaren kokapena  
NT1 ekoizpenerako itzulketa  
NT1 lurren izozketa  
NT1 nekazaritza-kanpaina  
NT1 nekazaritzako ekoizleen elkartea 
NT1 nekazaritzako ordezko 

ekoizpena  
NT2 nekazaritzako produktuen 

ordezko erabilera  
NT1 nekazaritzako produktuen 

nomenklatura
RT arriskuen prebentzioa  
RT janariz hornitzeko 

buruaskitasuna
RT lurren erabilera  
RT nekazaritzako ekoizpen-bidea  
RT nekazaritzako politika bateratua 
RT sostengu-politika  

nekazaritzako ekoizpena  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritza eta abeltzaintzako 

ekoizpena  
BT1 nekazaritzako produktibitatea 

BT2 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  

RT ekoizpena  
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea 
RT nekazaritzako kuota  

nekazaritzako ekoizpena arautzea  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF nekazaritzako ekoizpenaren 

arauketa
NT1 berme-atalasea  
NT1 biltegiratzeagatiko prima  
NT1 ekoizleen erantzukidetasuna  
NT1 koipe-gaien gaineko karga  
NT1 merkaturatzeari uko egiteagatiko 

prima
NT1 nekazaritza bideratzea  
NT1 nekazaritzako kuota  
NT1 nekazaritzako soberakina  
NT1 nekazaritzaren eta industriaren 

arteko harremanak  
NT1 nekazaritzaren eta 

merkataritzaren arteko 
harremanak  

nekazaritzako ekoizpenaren arauketa  

USE nekazaritzako ekoizpena 
arautzea (5611)  

nekazaritzako ekoizpenaren egitura  

USE nekazaritzako egitura (5611)  
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nekazaritzako ekonomia  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  
RT baso-ekonomia
RT ekonomia

nekazaritzako elikagaia  

USE elikagaia (6026)  

nekazaritzako elikagaien industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
SN Janarien fabrikazioarekin 

zerikusia duten jarduera guztiak: 
ekoizpena, kontserbazioa, 
eraldaketa eta banaketa.  

UF nekazaritzako elikagaien 
merkaturatzea  

NT1 janari-ekoizpena  
NT1 janarien kimika  
NT1 nekazaritzako industria  
NT1 tabakoaren industria  
RT bioindustria

nekazaritzako elikagaien 
merkaturatzea  

USE nekazaritzako elikagaien 
industria (6031)

nekazaritzako elikagaiez hornitzeko 
buruaskitasuna  

USE janariz hornitzeko 
buruaskitasuna (0806)  

nekazaritzako enpresa  

USE nekazaritzako ustiategia 
(5616)

nekazaritzako errendimendua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF laboreen errendimendua  

hektareako errendimendua  
BT1 nekazaritzako produktibitatea 

BT2 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  

nekazaritzako errenta  

USE nekazaritzako ustiapenaren 
errenta (5616)  

nekazaritzako errentamendu-kontratua  

USE landa-errentamenduko 
kontratua (5616)

nekazaritzako erreserba  

USE EE aurrekontu-erreserba 
(1021)

nekazaritzako errolda  

USE nekazaritzako zentsua (5616)  

nekazaritzako eskualde-politika  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  
NT1 ingurumen-arloko 

murriztapenak dituen 
nekazaritza-aldea  

NT1 mendi-nekazaritza  
NT1 nekazaritza mediterraneoa  
NT1 nekazaritza-alde behartsua  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT eskualde ekonomikoa  
RT eskualde-lankidetza  
RT eskualde-politika  
RT nekazaritzako politika bateratua 

nekazaritzako eskubide erregulatzailea 

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

nekazaritzako esperimentazio-zentroa 

USE nekazaritzako saiakuntza-
estazioa (5606)  

nekazaritzako estatistika  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  
NT1 nekazaritzako zentsua  
RT estatistika  

nekazaritzako exakzioa  

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

nekazaritzako familia-ustiategia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  
RT etxeko ekonomia  
RT familia-enpresa  
RT familiako laneskua  

Nekazaritzako Funtsa, EE·—

USE Nekazaritza Bideratu eta 
Bermatzeko Europako Funtsa 
(1021)

nekazaritzako garapen-plana  
SN Nekazaritzako ustiategiak 

modernizatzeko programa. 
Garatzeko aukerak dituzten 
ustiategiak hautatu eta beraiei 
ematen zaie laguntza.  

MT 5606 nekazaritza-politika
UF hobekuntza materialerako plana 
BT1 nekazaritzako politika bateratua 
NT1 nekazaritza- eta ingurumen-

arloko plana  
NT1 nekazaritzako proiektua  
RT garapen integratua  
RT nekazari gaztea  
RT nekazaritzako ustiategiaren 

modernizazioa

nekazaritzako gastua  
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
BT1 EE eragiketa-gastua 

BT2 Erkidegoaren gastua  
RT NBBEF-Bermea

nekazaritzako hedapena  

USE nekazaritzako zabalkundea 
(5611)

nekazaritzako hondakina  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF nekazaritzako hondarra  

hiltegiko hondakina  
simaur likidoa  
uztondoa

BT1 hondakina
RT biodegradagarritasuna  
RT biogasa
RT biomasa
RT nekazaritzak eragindako 

kutsadura
RT ongarri organikoa  
RT zur-hondakina  

nekazaritzako hondamendia  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF nekazaritzako lazeria  
BT1 hondamendi naturala 

BT2 ingurumenaren degradazioa  
RT intsektuen aurkako borroka  

nekazaritzako hondarra  

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

nekazaritzako ibilgailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 ibilgailua 

BT2 garraiobidea  
RT nekazaritzako ekipamendua  
RT nekazaritzako makina  
RT traktorea  

nekazaritzako ikerketa  

USE agronomiako ikerketa (5606)  

nekazaritzako industria  
SN Nekazaritzako produktuak 

eraldatzeko industria-jardueren 
multzoa.  

MT 6031 nekazaritzako elikagaien 
industria

UF nekazaritza-industria  
nekazaritzako produktuak 
eraldatzeko industria  
nekazaritzako produktuen 
eraldaketa  

BT1 nekazaritzako elikagaien 
industria

nekazaritzako irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF nekazaritzarako gaikuntza  

nekazaritzako prestakuntza  
BT1 lanbide-irakaskuntza  
RT agronomia
RT lanpostuko prestakuntza  
RT nekazaritzako zabalkundea  
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nekazaritzako jabetzari buruzko 
politika  

MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  
RT garapen-politika  
RT lur-kontribuzioa  

nekazaritzako jardueraren amaiera 
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF jarduera uzteagatiko bizi arteko 

kalte-ordaina  
BT1 nekazaritza egituratzeko politika  
RT jardueraren amaiera  
RT Nekazaritza Bideratu eta 

Bermatzeko Europako Funtsa  

nekazaritzako jardueraren jarraipena  

USE nekazaritza-ustiategiaren 
oinordetza (5611)  

nekazaritzako kontabilitate 
ekonomikoa  

SN Nekazaritzako jarduerari 
buruzko datu guztiak eskaintzen 
ditu. Beraz, alderaketak eta 
estatistikak egiteko bidea 
ematen du.  

MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 nazio-kontabilitatea  
RT kontabilitateko informazio-sarea  
RT nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  

nekazaritzako kontabilitate-
informazioaren sarea  

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  

nekazaritzako kontabilitate-sarea  

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  

nekazaritzako kontsulta-lantaldea  

USE EE nekazaritza-lantaldea 
(5606)

nekazaritzako kontu-unitatea  

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

nekazaritzako kontu-unitatearen balioa 

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

nekazaritzako kooperatiba  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritzako banaketa-

kooperatiba
nekazaritzako ekoizpen-
kooperatiba
nekazarien kooperatiba  
abeltzainen kooperatiba  
esne-kooperatiba  
mahastizainen kooperatiba  

BT1 ustiategien elkarketa 
BT2 nekazaritzako ustiapen-

sistema  
RT kooperatiba

nekazaritzako kreditu-bankua  

USE nekazaritzako bankua (2416)  

nekazaritzako kreditua  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
BT1 kreditua  
RT nekazaritzako bankua  
RT nekazaritzarako laguntza  

nekazaritzako kuota  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF esne-kuota
BT1 nekazaritzako ekoizpena 

arautzea  
RT nekazaritzako ekoizpena  
RT NPBren erreforma  

nekazaritzako lanabesa  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 nekazaritzako ekipamendua 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 

nekazaritzako lanak  

USE laborantza-teknika (5621)  

nekazaritzako laneskua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF alokairupeko nekazaria  

nekazaritzako behargina  
nekazaritzako langilea  
baserriko langilea  

BT1 nekazaritzako biztanleria aktiboa 
RT behargina  
RT laneskua
RT langile klandestinoa  
RT sasoikako langilea

nekazaritzako langilea  

USE nekazaritzako laneskua (5616) 

nekazaritzako langileburua  

USE nekazaria (5616)  

nekazaritzako lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
RT nekazaritza-politika  

nekazaritzako lazeria  

USE nekazaritzako hondamendia 
(5216)

nekazaritzako makina  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF nekazaritzako makineria  
BT1 nekazaritzako ekipamendua 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 
NT1 traktorea  
NT1 uzta-makina  
RT nekazaritzako ibilgailua  

nekazaritzako makineria  

USE nekazaritzako makina (5626)  

nekazaritzako materiala  

USE nekazaritzako ekipamendua 
(5626)

nekazaritzako merkatu batua  

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

nekazaritzako nazio-politika  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  

nekazaritzako obra hidraulikoak  

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

nekazaritzako ordainarazpena  
SN Erkidegoko mugetan eskubide 

aldakorrak ordainarazten dira 
gainerako herrialdeetatik 
nekazaritzako produktuak 
inportatzeagatik. Horrela, 
Erkidego barruko prezioen eta 
mundu-merkatuko prezioen 
arteko aldea konpentsatu egiten 
da.

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF nekazaritzako eskubide 

erregulatzailea  
nekazaritzako produktuetarako 
aduana-eskubideak  
nekazaritzako exakzioa  
ordainarazpen erregulatzailea  
ordainarazpena finkatzea  
ordainarazpen-tresna  
ordainarazpen-maila  
ordainarazpenaren bilketa  

BT1 baliabide propioak 
BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 

finantzaketa
RT atalase-prezioa  
RT esklusa-prezioa
RT inportatzeagatiko 

ordainarazpena  
RT jomuga-prezioa  
RT nekazaritzako politika 

monetarioa
RT orientazio-prezioa  

nekazaritzako ordezkaritza-organoa 
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritza-ganbera  
BT1 nekazaritza-politika  

nekazaritzako ordezko ekoizpena  
SN Ekoizpenaren orientazioa 

aldatzea, ordezko laboreak edo 
salmentarako aukera berriak 
dakartzaten produktuak sustatuz. 
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MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF ordezko laborea  
ordezko nekazaritza-ekoizpena  

BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 
NT1 nekazaritzako produktuen 

ordezko erabilera  

nekazaritzako plangintza  

USE nekazaritza-politika (5606)  

nekazaritzako politika bateratua  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF Europa berdea  

nekazaritzako merkatu batua  
NPB
nekazaritza-politika bateratua  

NT1 Merkatu Antolakunde Bateratua 
NT2 EE nekazaritza-lantaldea  
NT2 hektareako laguntza  
NT2 produktuetarako diru-laguntza 

osagarria  
NT1 nekazaritzako garapen-plana  

NT2 nekazaritza- eta ingurumen-
arloko plana  

NT2 nekazaritzako proiektua  
NT1 nekazaritzako politika 

monetarioa
NT2 kanbio-tasa adierazgarria  
NT2 konpentsazio monetarioko 

kopurua
NT2 nekazaritzako prezioen 

euspena  
NT1 NPBren erreforma  

NT2 europar nekazaritza-eredua  
RT Erkidegoaren eskualde-politika  
RT Erkidegoaren lehentasuna  
RT Erkidegoaren politika  
RT Erkidegoko nekazaritza-

merkatua
RT konpentsazio-karga
RT merkatuaren erregularizazioa  
RT Nekazaritza Bideratu eta 

Bermatzeko Europako Funtsa  
RT nekazaritza egituratzeko politika  
RT nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT nekazaritzako eskualde-politika 
RT nekazaritzako prezioa  
RT sostengu-politika  

nekazaritzako politika monetarioa  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzako diru-politikako 

neurria
nekazaritzako diru-politika  

BT1 nekazaritzako politika bateratua 
NT1 kanbio-tasa adierazgarria  
NT1 konpentsazio monetarioko 

kopurua
NT1 nekazaritzako prezioen euspena 
RT EE aurrekontu-erreserba  
RT Erkidegoaren finantza-tresna  
RT nekazaritzako ordainarazpena  

nekazaritzako prestakuntza  

USE nekazaritzako irakaskuntza 
(3211)

nekazaritzako prezioa  
MT 2451 prezioak
SN NPBren esparruan ezartzen diren 

prezioak. Nazio-prezioetarako, 
erabili "nekazaritzako 
produktuen prezioa".  

UF EE nekazaritza-prezioa  
Erkidegoko nekazaritza-prezioa 
kanpainako prezioa  

NT1 atalase-prezioa  
NT1 erreferentzia-prezioa  
NT1 erretiratze-prezioa  
NT1 esklusa-prezioa
NT1 esku hartzeko muga-prezioa  
NT1 esku hartzeko prezioa  
NT1 euspen-prezioa  
NT1 gutxieneko prezio bermatua  
NT1 helburu-prezioa  
NT1 jomuga-prezioa  
NT1 mugako prezio frankoa  
NT1 oinarrizko prezioa  
NT1 orientazio-prezioa  
NT1 prezio mistoa  
RT berme-atalasea  
RT nekazaritza-politika  
RT nekazaritzako politika bateratua 
RT nekazaritzako prezioen euspena 

nekazaritzako prezioen euspena  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritzako politika 

monetarioa
BT2 nekazaritzako politika 

bateratua  
RT esku hartzeko prezioa  
RT gutxieneko prezio bermatua  
RT nekazaritzako prezioa  
RT prezioen euspena  
RT sostengu-politika  

nekazaritzako produktibitatea  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  
NT1 lurren emankortasuna  
NT1 nekazaritzako ekoizpena  
NT1 nekazaritzako errendimendua  
NT1 uzta galtzea
RT lanaren produktibitatea  
RT nekazaritza egituratzeko politika 

nekazaritzako produktua  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
SN Erabili termino hau produktuak 

batera hartuta aipatzen dituzten 
agirietarako. Gainerako kasuetan 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

NT1 nekazaritzako azpiproduktua  
RT autohornikuntza-tasa
RT nekazaritzako produktuen 

nomenklatura
RT produktuetarako diru-laguntza 

osagarria  
RT Stabex  

nekazaritzako produktuak eraldatzeko 
industria  

USE nekazaritzako industria 
(6031)

nekazaritzako produktuen elikaduraz 
besteko erabilera  

USE nekazaritzako produktuen 
ordezko erabilera (5611)  

nekazaritzako produktuen eraldaketa  

USE nekazaritzako industria (6031) 

nekazaritzako produktuen 
kalitatearen kontrola  

MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  
RT kalitate-araua  
RT produktuaren kalitatea  

nekazaritzako produktuen 
nomenklatura  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

BT1 nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT nekazaritzako produktua  

nekazaritzako produktuen ordezko 
erabilera

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF nekazaritzako produktuen 
elikaduraz besteko erabilera  

BT1 nekazaritzako ordezko 
ekoizpena 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-
politika  

RT ordezko erregaia  

nekazaritzako produktuen prezioa  
SN Nekazaritzako prezioak direla-

eta, termino hau nazio-esparruan 
erabiliko da. NPBren esparruan, 
berriz, "nekazaritzako prezioa" 
erabiliko da.  

MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  

nekazaritzako produktuen sorburuko 
merkatua  

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

nekazaritzako produktuetarako 
aduana-eskubideak  

USE nekazaritzako 
ordainarazpena (1021)  
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nekazaritzako produktuetarako 
lehentasunezko prezioa  

USE euspen-prezioa (2451) 

nekazaritzako proiektua  

USE nekazaritzako proiektua 
(5606)

nekazaritzako proiektua  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzako proiektua  
BT1 nekazaritzako garapen-plana 

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

nekazaritzako saiakuntza-estazioa  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzako esperimentazio-

zentroa  
BT1 agronomiako ikerketa 

BT2 nekazaritza-politika  

nekazaritzako soberakina  
MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 

eta egiturak
UF nekazaritza-soberakina
BT1 nekazaritzako ekoizpena 

arautzea  
RT ekoizpen-soberakina  
RT elikagai-laguntza  
RT Erkidegoko stock-a  
RT esportaziorako itzulketa  
RT soberako stock-a  
RT stock-a

nekazaritzako talde-ustiategia  
SN Hainbat nekazarik euren 

inbertsioak edo lanak batera 
egiteko sortzen duten elkartea.  

MT 5616 nekazaritzako ustiapen-
sistema

BT1 ustiategien elkarketa 
BT2 nekazaritzako ustiapen-

sistema  

nekazaritzako teknologia  

USE nekazaritzako ekoizpen-bidea 
(5626)

nekazaritzako trukea  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 merkataritzako trukea  
RT konpentsazio monetarioko 

kopurua
RT nekazaritza-politika  
RT nekazaritzaren eta 

merkataritzaren arteko 
harremanak  

nekazaritzako ur-antolamendua  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF ureztapenerako ur-hornidura  

erretena
ureztatzeko kanala  
nekazaritzako drainatzea  

nekazaritzako obra hidraulikoak 
ureztatze-plana  

BT1 lurraren hobekuntza 
BT2 laborantza-teknika  

NT1 garaztapena  
RT drainatzea
RT landa-garapena  

nekazaritzako ustiapen-sistema  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
NT1 agrosilbikultura  
NT1 etxeko ortua  
NT1 iraupeneko nekazaritza  
NT1 lansaio partzialeko nekazaritza  
NT1 merkataritzarako nekazaritza  
NT1 nekazaritzako familia-ustiategia 
NT1 nekazaritzako ustiategi mistoa  
NT1 ustiategien elkarketa  

NT2 nekazarien arteko laguntza  
NT2 nekazaritzako kooperatiba  
NT2 nekazaritzako talde-ustiategia 

nekazaritzako ustiapenaren emaitza 
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
NT1 kontabilitateko informazio-sarea 

NT2 nekazaritzako ustiategiaren 
fitxa  

NT1 nekazarien errenta  
NT1 nekazaritzako estatistika  

NT2 nekazaritzako zentsua  
NT1 nekazaritzako produktibitatea  

NT2 lurren emankortasuna  
NT2 nekazaritzako ekoizpena  
NT2 nekazaritzako errendimendua 
NT2 uzta galtzea

NT1 nekazaritzako ustiapenaren 
errenta

RT kontabilitatea
RT mozkina  
RT nekazaritzako kontabilitate 

ekonomikoa

nekazaritzako ustiapenaren errenta 
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritzako errenta  
BT1 nekazaritzako ustiapenaren 

emaitza  
RT errenta
RT nekazaritzako ustiategia  

nekazaritzako ustiategi mistoa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  

nekazaritzako ustiategia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritzako enpresa  

landa-finka  
abeletxea  

NT1 abeletxe kolektiboa

NT1 esne-ustiategia  
NT1 Estatuaren nekazaritza-ustiategia 
NT1 ustiapen-eremua  

NT2 erabiltzen den nekazaritza-
eremua  

NT2 eremu nagusia
NT2 lurzatia  
NT2 ustiategi ertaina  
NT2 ustiategi handia  
NT2 ustiategi txikia  

RT nekazaritza-ustiategiaren
oinordetza

RT nekazaritzako ustiapenaren 
errenta

nekazaritzako ustiategiaren fitxa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 kontabilitateko informazio-sarea

BT2 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  

nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF ustiategiaren garapena  
nekazaritzako egituren 
modernizazioa

BT1 nekazaritza egituratzeko politika 
RT korritu-hobaria  
RT modernizaziorako laguntza  
RT nekazaritzako garapen-plana  
RT nekazaritzaren mekanizazioa  

nekazaritzako ustiategiko burua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako biztanleria aktiboa 

nekazaritzako ustiategiko zuzendaria  

USE nekazaria (5616)  

nekazaritzako ustiatzaile gaztea  

USE nekazari gaztea (5616)  

nekazaritzako ustiatzailea  

USE nekazaria (5616)  

nekazaritzako zabalkundea  
SN Nekazarien artean ezagutza 

tekniko, finantzario eta 
ekonomikoak zabaltzea.

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

UF nekazaritzako hedapena  
BT1 nekazaritza egituratzeko politika 
NT1 nekazaritzako aholkularia  
RT nekazaritzako irakaskuntza  

nekazaritzako zentsua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF nekazaritzako errolda  

nekazaritza eta abeltzaintzako 
zentsua  
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abereen errolda  
BT1 nekazaritzako estatistika 

BT2 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  

nekazaritzako zuzenbidea  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzari buruzko arauak  
BT1 nekazaritza-politika  
RT baso-legeria  
RT lurraren jabetza  
RT ustiapen-araubidea  

nekazaritzarako gaikuntza  

USE nekazaritzako irakaskuntza 
(3211)

nekazaritzarako laguntza  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  
RT Erkidegoaren laguntza  
RT laguntza publikoa  
RT modernizaziorako laguntza  
RT nekazari gaztea  
RT nekazaritzako kreditua  

nekazaritzaren egoera  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF nekazaritzaren krisia  

abeltzaintzaren egoera  
BT1 nekazaritza-politika  
RT nekazaritza-sektorea  

nekazaritzaren erreforma  
SN Nekazaritzako jardueraren 

edozein alderdi erreformatu 
daiteke. Adibidez, lurralde-
antolaketa, ekoizpenaren eta 
zerbitzuen egitura, landa-aldeen 
antolamendua, gizarte-
segurantza etab.  

MT 5606 nekazaritza-politika
UF laborantzaren erreforma  

nekazaritzako egituren 
erreforma
iraultza berdea  

BT1 nekazaritza-politika  
RT ekoizpenaren birmoldaketa  
RT lurralde-erreforma  

nekazaritzaren eta industriaren 
arteko harremanak  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

BT1 nekazaritzako ekoizpena 
arautzea  

RT janarien industria  

nekazaritzaren eta merkataritzaren 
arteko harremanak  

MT 5611 nekazaritzako ekoizpena 
eta egiturak

BT1 nekazaritzako ekoizpena 
arautzea  

RT nekazaritzako trukea  

nekazaritzaren funtzio-aniztasuna  

USE nekazaritza iraunkorra (5606) 

nekazaritzaren garapena  

USE nekazaritza-politika (5606)  

nekazaritzaren krisia  

USE nekazaritzaren egoera (5606)  

nekazaritzaren mekanizazioa  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 nekazaritza-politika  
RT laborantza-teknika  
RT mekanizazioa  
RT nekazaritzako ustiategiaren 

modernizazioa

nekazaritzari buruzko arauak  

USE nekazaritzako zuzenbidea 
(5606)

nekea  

USE lanaren psikologia (4416)

nekea, materialen·—

USE materialen erresistentzia 
(6411)

nekrosi hematopoietiko infekziosoa  

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

nektarina  

USE fruitu hezurduna (6006)  

neofaxismoa  

USE faxismoa (0406)  

neokolonialismoa  

USE kolonialismoa (0806)  

neoliberalismoa  

USE liberalismoa (0406)  

neon-hodia  

USE argiztatzeko materiala (6826)  

neona  

USE gas arraroa (6811)  

neonazismoa  

USE nazionalsozialismoa (0406)  

Nepal  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Hego Asia  

nerabea  

USE gaztea (2816)  

nerabezaroa  

USE gaztea (2816)  

nerbio-sistemako gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF nerbio-sistemaren 

endekapenezko gaixotasuna  
Alzheimerren gaixotasuna  
nerbioetako gaixotasuna  
esklerosi anizkoitza  
nerbio-sistemaren nahastea

BT1 gaixotasuna

nerbio-sistemaren endekapenezko 
gaixotasuna  

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

nerbio-sistemaren nahastea  

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

nerbioetako gaixotasuna  

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

neurgailua
MT 6821 industria mekanikoa
UF kontagailua

neurtzeko tresna
BT1 doitasunezko mekanika
RT metrologia

neurobiologia
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  

neurologia  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntzako espezialitatea 

BT2 medikuntza
BT3 medikuntza-zientziak  

neurri iragankorrak, EE·—

USE EE trantsizio-aldia (1016)  

neurri nazionala, betearazpen-·—

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

neurri-unitatea  

USE pisuak eta neurriak (6411)

neurria, administrazio-·—

USE administrazio-egintza (0436)  

neurria, babes-·—

USE babes-klausula (0806)

neurria, kautelazko·—

USE mehatxuzko agindua (1221)  

neurria, nekazaritzako diru-
politikako·—

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

neurriak, ustiategiaren·—

USE ustiapen-eremua (5616)
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Neurrien Institutua, Erreferentziako 
Material eta·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

neurrien sistema  

USE metrologia (3606)  

neurrien sistema, pisu eta·—

USE metrologia (3606)  

neurrien zientzia  

USE metrologia (3606)  

neurrira egindako oinetakoak  

USE oinetakoen industria (6841)

neurrizko alogera  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF prezio mugatuko alogera  
BT1 etxebizitza-zuzenbidea 

BT2 etxebizitza  

neurtzeko tresna

USE neurgailua (6821)  

neutrala, herrialde·—

USE neutraltasuna (0816)

neutralismoa  

USE neutraltasuna (0816)

neutraltasuna  
SN Nazioarteko gatazka batean 

parte hartzeari nahita uko egiten 
dion estatuaren jarrera. Ez 
nahasi "ez lerrokatzea" 
terminoarekin.  

MT 0816 nazioarteko oreka
UF neutralismoa

herrialde neutrala  
BT1 kanpo-politika
RT nazioarteko gatazka  
RT nazioarteko segurtasuna  

neutraltasunez jokatu beharra  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

neutroi lasterretako erreaktore 
birsortzailea  

USE erreaktore birsortzailea 
(6621)

neutroi lasterretako erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

neutroi-bonba  

USE arma nuklearra (0821)  

neutroia  

USE oinarrizko partikula (3606)  

Nevisko Federazioa, Saint Kitts eta·—

USE Saint Kitts eta Nevis (7216)  

Next European Torus  

USE Joint European Torus (1006)

Niederösterreich  

USE Austria Beherea (7211)

Niger
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Nigeria
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Nikaragua  
MT 7216 Amerika
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

nikela
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Nimexe  
SN Salgaien nomenklatura, 

Erkidegoaren kanpo-
merkataritzari eta estatu kideen 
arteko merkataritzari buruzko 
estatistiketan erabiltzen zena. 
Haren ordez 1987an 
Nomenklatura Konbinatua ezarri 
zen.  

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritzako politika bateratua 
RT nomenklatura konbinatua  

Nitrako eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

nitratoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

nitrikoa, azido·—

USE azido ez-organikoa (6811)  

nitrikoa, oxido·—

USE oxidoa (6811)

nitrogenoa  
MT 6811 kimika
BT1 elementu kimikoa  

nitrogenodun ongarria  

USE ongarri kimikoa (5626)  

Niue
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

Nizako Ituna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
BT1 Europar Batasunaren Ituna 

BT2 EE Ituna  

Nobel saria  

USE ohorezko saria (2826)  

noblezia

USE goiko klasea (2821)  

nodulu polimetalikoa  

USE itsaspeko baliabide minerala 
(5211)

noizbehinkako lana  
SN Lan asko pilatzen den garaian 

edo beste langile batzuk 
ordezteko egiten den aldi 
baterako lana.  

MT 4406 enplegua
BT1 lan atipikoa 

BT2 enpleguaren egitura  

noizbehinkako nekazaritza  

USE lansaio partzialeko 
nekazaritza (5616)  

nomada  

USE nomadismoa (2811)

nomadismoa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF nomada  
BT1 barne-migrazioa
RT ijitoa  

nomenklatura  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF nomenklatura estatistikoa  
BT1 estatistika  

nomenklatura estatistikoa  

USE nomenklatura (1631)

nomenklatura kimikoa  

USE produktu kimikoa (6811)  

nomenklatura konbinatua  
SN Aduana-zergen eta estatistiken 

nomenklatura, Erkidegoaren 
kanpo-merkataritzan eta estatu 
kideen arteko merkataritzan 
erabiltzen dena.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

BT1 aduana-zergen nomenklatura 
BT2 aduana-zerga  

RT Nimexe

nomenklatura, aduana-·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

Nomenklatura, Bruselako·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

nomina  

USE alokairua (4421)  
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norbanakoaren eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF nortasun-eskubidea

konstituzio-eskubideak  
oinarrizko eskubideak  
norbanakoen askatasuna  
oinarrizko askatasunak  

NT1 bizitza pribatuaren babesa  
NT2 egoitzaren bortxaezintasuna  
NT2 komunikazioen babesa  

NT1 emakumeen eskubideak  
NT1 erlijio-askatasuna  
NT1 esklabotasuna
NT1 haurren eskubideak  
NT1 iritzi-askatasuna  
NT1 nork bere burua askatasunez 

gobernatzea
NT2 eutanasia  

NT1 osotasun fisikorako eskubidea
NT1 sexu-askatasuna
NT1 tratu anker eta umiliagarria  
NT1 zirkulazio-askatasuna  
RT disidentea
RT gaixoen eskubideak  

norbanakoen askatasuna  

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

norbanakoen errekurtsoa  
MT 1221 justizia
BT1 Erkidegoarekiko auzi-

errekurtsoa
BT2 akzio judiziala  

norberaren arazoetarako baimena  

USE soldatarik gabeko baimena 
(4416)

norberaren gauzak  

USE ondasun pertsonala (2026)

norberaren kontsumorako ekoizpena  

USE norberaren kontsumorako 
laborantza (5631)  

norberaren kontsumorako 
laborantza  

MT 5631 nekazaritza eta 
abeltzaintzako jarduera

UF norberaren kontsumorako 
ekoizpena  

BT1 landare-ekoizpena  

norberaren konturako garraioa  
SN Enpresak bere ibilgailuekin 

egiten ditu garraio-zerbitzuak, 
inongo garraiolarirengana jo 
gabe.

MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 garraioaren antolaketa  

norberaren lanaren etekinen gaineko 
zerga  

USE alokairuen gaineko zerga 
(2446)

Nord-Pas-de-Calais  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Norfolk uhartea  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Australia

BT2 ANZUSko herrialdeak

nork bere burua askatasunez 
gobernatzea  

MT 1236 eskubideak eta 
askatasunak

UF suizidiorako eskubidea  
buru-hilketarako eskubidea  
pertsonaren duintasuna  

BT1 norbanakoaren eskubidea  
NT1 eutanasia  
RT suizidioa  

normalizatua, kontabilitate-plan·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

normalizatua, nazio-kontabilitateko 
sistema·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

Normalizazio Elektroteknikoaren 
Europako Batzordea  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CENELEC  
BT1 Europako normalizazio-

erakundea
BT2 Europako erakundea  

normalizazio-erakundea  

USE normalizazioa (6411)  

normalizazioa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF estandarizazioa  

normalizazio-erakundea  
BT1 arau teknikoak  
NT1 araua  

NT2 arau teknikoa  
NT2 ekoizpen-araua  
NT2 kalitate-araua  
NT2 segurtasun-araua  

NT1 arauen harmonizazioa  
NT1 EE egokitasun-marka  
NT1 homologazioa

NT2 Erkidegoaren ziurtapena  
NT1 nazioarteko araua  

NT2 Europako araua  
RT elkar ezagutzearen printzipioa  
RT etiketatzea  

RT industria-lankidetza  
RT oztopo teknikoa  

normalizazioa, kontabilitatearen·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

normalizazioaren Europako 
erakundea, telekomunikazioen 
arloko·—

USE Telekomunikazioetako 
Arauen Europako Erakundea 
(7611)

Normandia Beherea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Normandia Garaia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Norra Finland  

USE Laponia (7211)  

Norra Mellansverige  

USE Ipar-erdialdeko Suedia (7211) 

Norrbotten [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ipar Norrland 

BT2 Suediako eskualdeak  

Norrland, Mellersta·—

USE Erdialdeko Norrland (7211)

Norrland, Övre·—

USE Ipar Norrland (7211)  

nortasun juridikoa  

USE estatutu juridikoa (1211)

nortasun-agiri nazionala  

USE nortasun-agiria (1231)

nortasun-agiria  

USE nortasun-agiria (1231)

nortasun-agiria  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF nortasun-agiria  

zedula pertsonala  
NAN
nortasun-agiri nazionala  

BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  
NT1 Europako pasaportea  
NT1 pasaportea
RT polizia-kontrola  

nortasun-eskubidea  

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)
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nortasun-kontrola  

USE polizia-kontrola (0431)  

nortasun-testa

USE test psikometrikoa [V4.2] 
(3611)

Norvegia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Norvegiako itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Ozeano Atlantikoa 

BT2 ozeanoa 
BT3 ingurune geofisikoa  

notarioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 Justizia Administrazioko 

langileak
BT2 lanbide juridikoa  

Notenboom prozedura  

USE aurrekontu-prozedura (2441)  

Notranjsko-kra?ka [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

NPB

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

NPBren arrazionalizazioa  

USE NPBren erreforma (5606)

NPBren berrikuspena  

USE NPBren erreforma (5606)

NPBren erreforma  
MT 5606 nekazaritza-politika
UF NPBren arrazionalizazioa  

NPBren berrikuspena  
BT1 nekazaritzako politika bateratua 
NT1 europar nekazaritza-eredua  
RT berme-atalasea  
RT ekoizleen erantzukidetasuna  
RT nekazaritzako kuota  

NPG  

USE nazio-produktu gordina (1626) 

NPG ekarpena  
SN 1988an sartutako laugarren 

baliabidea. NPGan eta estatu 
kide guztien NPGen baturari 
aurrekontu-prozeduraren 
esparruan finkatutako tasa bat 
aplikatzean oinarritutako 
baliabidea da.  

MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF laugarren baliabidea  
BT1 baliabide propioak 

BT2 Erkidegoaren aurrekontuaren 
finantzaketa

nuklear estrategikoa, indar·—

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

nuklear estrategikoen sistema, arma·—

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

nuklearra, aparatu·—

USE arma nuklearra (0821)  

nuklearra, arrisku·—

USE istripu nuklearra (6621)

nuklearra, bonba·—

USE arma nuklearra (0821)  

nuklearra, disuasiorako arma·—

USE disuasioa (0821)

nuklearra, familia·—

USE familia (2806)  

nuklearra, gai·—

USE erregai nuklearra (6621)

nuklearra, hondakin·—

USE hondakin erradioaktiboa 
(5216)

nuklearra, instalazio·—

USE zentral nuklearra (6621)  

nuklearra, kalte·—

USE istripu nuklearra (6621)

nuklearra, kontrol·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

nuklearra, misil·—

USE misila (0821)  

nuklearra, produktu·—

USE erregai nuklearra (6621)

nuklearra, programa·—

USE politika nuklearra (6621)

nuklearra, tarteko indar·—

USE euromisila (0816)  

Nuklearrak Ez Ugaritzeko Tratatua, 
Arma·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

nuklearrak ugaritzea, arma·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

nuklearrak, gai·—

USE gai erradioaktiboa (6621)

nuklearraren itxiera, instalazio·—

USE energia-zentralaren itxiera 
(6606)

nuklearren gehikuntza, arma·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

nuklearren gehikuntzarik eza, arma·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

nuklearren segurtasuna, instalazio·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

nukleo atomikoa  

USE atomoa (3606)  

numerus clausus-a  

USE ikasleen aukeraketa (3206)  

nutrizioa  
MT 2841 osasuna
UF elikadura  
NT1 elikadura-baliabidea  
NT1 elikadura-politika  
NT1 giza elikadura  
NT1 janari-beharrizana  
NT1 janari-eskasia  

NT2 desnutrizioa
NT2 gosea

NT1 janari-higienea  
NT1 janariei buruzko legeria  

NT2 janariei buruzko araua  
NT2 janarien ikuskapena  

NT1 janarien bidezko intoxikazioa  
NT1 janarien segurtasuna  
RT elikadura-gastua  
RT elikagai osagarria  
RT jan-ohitura  
RT janari-kontsumoa  

nutrizioa, animalien·—

USE animalia-elikadura (5631)

nutrizioko gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF anemia  

anorexia
bulimia  
obesitatea
elikaduraren nahastea  

BT1 gaixotasuna
NT1 malnutrizioa

Nyasaland

USE Malawi (7221)  

nylona  

USE ehunki sintetikoa (6841)

OAP  

USE Asiako Ekoizpen Erakundea 
(7616)
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öarna, Smaland med·—

USE Smaland eta uharteak (7211)  

Obalno-kra?ka [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

obeditu beharra  

USE funtzionarioen betebeharrak 
(0436)

Oberösterreich  

USE Austria Garaia (7211)  

obesitatea  

USE nutrizioko gaixotasuna (2841) 

objektiboa, eskumen·—

USE ratione materiae eskumena 
(1226)

objektua, arte-·—

USE artelana (2831)  

objektuen esportazioa, arte-·—

USE arte-merkataritza (2831)  

objektuengatiko erantzukizuna, 
espazioko·—

USE espazioaren erabilera (1231) 

obligazioa, finantza-·—

USE errenta finkoko balorea (2421) 

oboalbumina  

USE animalia-proteina (6016)

obozitoak ematea  

USE in vitro ernalketa (2806)  

obra handiak  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
BT1 herri-lanak  

obra hidraulikoa  

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

obra hidraulikoak, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

obra irudiduna  

USE irudi grafikoa (3221)  

obra, ingeniaritza zibileko·—

USE fabrika-obra (4806)  

obra-kontratu publikoa  

USE obra-kontratua (2006)  

obra-kontratua  
MT 2006 merkataritza-politika
UF obrak egiteko kontratua  

obra-kontratu publikoa  
obrei buruzko zuzentaraua  

BT1 administrazio-kontratazioa  

obra-lizentzia  

USE eraikitzeko baimena (2846)  

obra-unitateko alokairua  

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

obrak egiteko kontratua  

USE obra-kontratua (2006)  

obrei buruzko zuzentaraua  

USE obra-kontratua (2006)  

obretarako ekipamendua  

USE eraikuntzako materiala (6831) 

obretarako makina  

USE eraikuntzako materiala (6831) 

obstetrizia  

USE ginekologia (2841)  

obulu ernaldua  

USE enbrioia eta umekia (3606)  

OCAM  

USE Afrikako eta Maurizioko 
Antolakunde Bateratua (7616) 

OCR

USE karaktere-irakurgailu optikoa 
(3221)

ODECA  

USE Erdialdeko Amerikako 
Estatuen Erakundea (7616)

ODECAko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Costa Rica  
NT1 El Salvador  
NT1 Guatemala  
NT1 Honduras
NT1 Nikaragua
RT Erdialdeko Amerikako Estatuen 

Erakundea

odol-bankua  

USE odol-transfusioa (2841)  

odol-transfusioa  
MT 2841 osasuna
UF odol-bankua

odola ematea  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT hiesa  
RT organoen salerosketa  

odola ematea  

USE odol-transfusioa (2841)  

odoleko gaitza  

USE odoleko gaixotasuna (2841)  

odoleko gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF odoleko gaitza  

hemofilia  
leuzemia  
leukozitemia
leukozitosia

BT1 gaixotasuna

odolezko heriotza  

USE heriotza (2826)  

odontologia  
MT 2841 osasuna
UF estomatologia  
BT1 medikuntzako espezialitatea 

BT2 medikuntza
BT3 medikuntza-zientziak  

RT osasun-arloko lanbidea

odontomekanikaria  

USE lanbide paramedikoa (2841)

Oest for Storebaelt  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

off-shore materiala  

USE itsasoko instalazioa (6616)  

offset-a  

USE inprimaketa (3226)  

ofimatika  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF burotika
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  
NT1 kalkulu-orria  
NT1 ordenagailuz lagundutako 

argitalpena  
NT1 testu-tratamendua  
RT berrikuntza
RT informatikaren industria  
RT informazioaren tratamendua  
RT posta elektronikoa  

ofiziala duten Afrikako herrialdeak, 
portugesa hizkuntza·—

USE Afrika lusofonoa 
(7221)

ofiziala, abokatuen elkargo·—

USE lanbide-elkargoa (4426)  

ofiziala, argitalpen·—

USE agiri ofiziala (3221)  
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ofiziala, banku·—

USE banku publikoa (2416)  

Ofiziala, EE Aldizkari·—

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221)  

Ofiziala, Estatuko Aldizkari·—

USE aldizkari ofiziala (3221)  

Ofiziala, Europar Batasunaren 
Aldizkari·—

USE EB Aldizkari Ofiziala (3221) 

ofiziala, hezkuntza ez-·—

USE hezkuntza ez-formala (3206)  

ofiziala, Justizia Administrazioko·—

USE Justizia Administrazioko 
langileak (1226)  

ofiziala, kreditu·—

USE jesapen publikoa (2436)  

ofiziala, kreditu-erakunde·—

USE banku publikoa (2416)  

ofiziala, medikuen elkargo·—

USE lanbide-elkargoa (4426)  

ofiziala, merkatu·—

USE merkatu arautua (2411)

ofiziala, mintzaira·—

USE hizkuntza ofiziala (0431)  

Ofiziala, Parlamentuaren Aldizkari·—

USE parlamentu-agiria (3221)  

ofiziala, sekretu·—

USE estatu-sekretua (3231)

ofiziala, urtekari·—

USE urtekaria (3221)  

ofizialeko etxebizitza, babes·—

USE gizarte-laguntzako etxebizitza 
(2846)

ogasun autonomikoa  

USE eskualdeko ogasuna (2436)

ogasuna, lurralde-·—

USE eskualdeko ogasuna (2436)

ogasuna, probintzia-·—

USE toki-ogasuna (2436)  

ogasuna, udal·—

USE toki-ogasuna (2436)  

Ogasuneko ikuskatzailea  

USE zerga-kontrola (2446)  

ogia  
MT 6026 elikagaiak
BT1 zerealez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  
RT ogitarako zereala  
RT okindegia
RT okintza

ogitarako zereala  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 janaritarako zereala 

BT2 zereala  
RT ogia

ohia, Alemaniako Errepublika 
Demokratiko·—

USE AED ohia (7211)

ohia, Ekialdeko Alemania·—

USE AED ohia (7211)

ohia, Jugoslaviako Errepublika·—

USE Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia (7206)

ohia, Sobietar Batasun·—

USE SESB ohia (7206)

ohiko egoitza  

USE egoitza (2816)  

Ohirako Nazioarteko Zigor Auzitegia, 
Jugoslavia·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

ohitura onak  

USE moral publikoa (2826)

ohiturak eta tradizioak  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF tradizioa  
BT1 kultur ondarea 

BT2 kultur politika  

ohiturak, hileta-·—

USE heriotza (2826)  

ohiturak, usadioak eta·—

USE ohiturazko zuzenbidea (1206) 

ohiturazko zuzenbidea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF common law-a  

usadioak eta ohiturak  
BT1 zuzenbidearen iturriak  

OHO  

USE lehen irakaskuntza (3211)  

ohola, aglomeratuzko·—

USE zur aglomeratua (6836)  

ohola, iragarki-·—

USE jendaurreko iragarkia (3231)  

ohola, zuntzezko·—

USE zur-zuntza (6836)  

ohorerako eskubidea  

USE bizitza pribatuaren babesa 
(1236)

ohorezko saria  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF kondekorazioa

domina
Europako domina  
Nobel saria

BT1 gizarte-bizitza  

oihala  

USE ehungintza (6841)  

oihala, tapizatzeko·—

USE ehungintzako produktua 
(6841)

oihana  

USE basoa (5636)

oihaneztapena  

USE baso-berritzea (5636)  

OIL  

USE Ordezkari Iraunkorren 
Lantaldea (1006)

oilaskoa  

USE eskortako hegaztia (5631)

oiloa  

USE eskortako hegaztia (5631)

oiloa, arrautzatarako·—

USE eskortako hegazti errulea 
(5631)

OIM  

USE Migrazioetarako Nazioarteko 
Erakundea (7621)

oinarri bateratua, zerga-·—

USE zerga-oinarria (2446)  

oinarri juridikoa  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF funts juridikoa  

zuzenbideko oinarriak  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidearen 

gertuera 
BT2 Erkidegoaren zuzenbidea  

oinarri uniformea  

USE zerga-oinarria (2446)  

oinarri-produktua  

USE oinarrizko produktua (2021)  
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oinarri-produktuei buruzko akordioa  

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

oinarri-produktuen merkatua  

USE oinarrizko produktuen 
merkatua (2006)  

oinarri-produktuen prezioa  

USE oinarrizko produktuen prezioa 
(2451)

oinarria, ezarpen-·—

USE zerga-oinarria (2446)  

oinarriak, zuzenbideko·—

USE oinarri juridikoa (1011)

oinarriaren txikipena, zerga-·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

oinarrien legea  
SN Printzipio orokorrak ezartzen 

dituen legea. Gobernuak garatu 
egin dezake, Parlamentuak 
ematen dion ahalmena erabiliz.  

MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 
adarrak

UF lege markoa
BT1 legea 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

oinarrizko askatasunak  

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

oinarrizko beharrizanak  
SN Edozein pertsonaren gutxieneko 

beharrak: janariak, jantziak eta 
bizilekua.

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF funtsezko beharrizanak  
BT1 garapen ekonomikoa  
RT bizi-baldintza  
RT bizi-kalitatea  
RT etxebizitza-beharrizana  
RT janari-beharrizana  
RT ur-beharrizanak  

oinarrizko eskubideak  

USE norbanakoaren eskubidea 
(1236)

Oinarrizko Eskubideen Europar 
Batasuneko Gutuna  

USE Europar Batasuneko 
Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna (1016)

oinarrizko gizarte-araua  

USE gizarte-klausula (2021)  

oinarrizko hezkuntza  
SN Oinarrizko ikasgaien 

irakaskuntza, gizarteko 

bizikidetzaren printzipioak eta 
ardura komunitarioak erakustea 
helburu duen heziketa.  

MT 3211 irakaskuntza
UF funtsezko irakaskuntza  
BT1 irakaskuntza orokorra  
RT alfabetatzea  

oinarrizko hezkuntza orokorra  

USE lehen irakaskuntza (3211)  

oinarrizko ikerketa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF funtsezko ikerketa  
BT1 ikerketa  

oinarrizko industria kimikoa  
MT 6811 kimika
BT1 industria kimikoa  
NT1 gai plastikoen industria  

NT2 gai plastikoa  
NT3 polimeroa

NT1 koloragarrien industria  
NT2 koloragarria  

NT1 ongarrien industria  
NT1 pestiziden industria  
NT1 pintura eta berniza  

oinarrizko irakaskuntza  

USE lehen irakaskuntza (3211)  

oinarrizko laguntza  

USE medikuntza orokorra (2841)  

Oinarrizko Osasun Laguntzako 
Zentroa

USE medikuntza-zentroa (2841)  

oinarrizko partikula  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF elektroia  

fotoia  
neutroia
protoia

BT1 fisika nuklearra 
BT2 zientzia fisikoak  

oinarrizko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  

oinarrizko produktua  
SN Nekazaritza, basogintza, 

arrantza eta meatzaritzako 
produktuak, munduko 
merkataritzan funtsezko 
garrantzia dutenak (garia, 
azukrea, kakaoa, kotoia, kobrea 
etab.). Horien inguruan alderdi 
anitzeko merkataritza-akordio 
ugari egiten da. Ez nahasi 
"lehengaia" terminoarekin.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF oinarri-produktua  

funtsezko produktua  
BT1 nazioarteko merkataritza  
NT1 lehengaia  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
RT oinarrizko produktuen merkatua 
RT oinarrizko produktuen prezioa  

oinarrizko produktuei buruzko 
akordioa  

SN Alderdi anitzeko hitzarmena da; 
beraren bitartez, oinarrizko 
produkturen bat gehien 
esportatzen eta inportatzen duten 
herrialdeek hitz ematen dute 
produktu horren nazioarteko 
salerosketari buruzko arauak 
beteko dituztela.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF produktuei buruzko akordioa  

oinarri-produktuei buruzko 
akordioa

BT1 merkataritzako harremanak  
NT1 funts erkidea  
NT1 stock erregulatzailea  
RT jatorrizko produktua  
RT nazioarteko akordioa  
RT oinarrizko produktua  
RT oinarrizko produktuen merkatua 
RT prezioen egonkortasuna  
RT produktu sentikorra  
RT produktukako trukea  

oinarrizko produktuen merkatua  
MT 2006 merkataritza-politika
UF oinarri-produktuen merkatua  
BT1 merkatua
NT1 salgaien burtsa  
RT oinarrizko produktua  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
RT oinarrizko produktuen prezioa  

oinarrizko produktuen prezioa  
MT 2451 prezioak
UF oinarri-produktuen prezioa  
BT1 prezioak  
RT oinarrizko produktua  
RT oinarrizko produktuen merkatua 
RT stock erregulatzailea  

oinetakoak, neurrira egindako·—

USE oinetakoen industria (6841)

oinetakoen industria  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF neurrira egindako oinetakoak  
BT1 larruaren industria  

oinezkoa  
MT 4816 lurreko garraioa
BT1 errepide-sarea 

BT2 errepideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

RT oinezkoen gunea  
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oinezkoen gunea  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF oinezkoentzako alderdia  

oinezkoentzako bidea  
BT1 hirialdea 

BT2 hiria
BT3 hiri-aglomerazioa 

BT4 aglomerazioa
RT oinezkoa  

oinezkoentzako alderdia  

USE oinezkoen gunea (2846)  

oinezkoentzako bidea  

USE oinezkoen gunea (2846)  

oinordetza

USE jarauntsia (1211)

oinordetza eta dohaintzen gaineko 
zerga  

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

oinordetza-zuzenbidea  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 ondasunen jabetza
RT ondare-eskualdaketen gaineko 

zerga  

oinordetzen gaineko zerga  

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

oinordetzen gaineko zerga, 
jarauntsizko·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

okelatarako aberea
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 etxaldeko aberea 

BT2 animalia-ekoizpena  
RT haragia

okelatarako hegaztia  

USE eskortako hegaztia (5631)

oker erabiltzea, agintea·—

USE agintekeria (1211)  

oker judiziala  
MT 1221 justizia
BT1 epaia  

okindegi industriala  

USE okindegia (6031)

okindegia  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF okindegi industriala
BT1 janarien industria  
RT ogia

RT okintza

okintza  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien teknologia  
RT ogia
RT okindegia

okupazio militarra  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF okupazio-indarrak  

lurraldearen okupazioa  
BT1 nazioarteko gatazka  
RT lurralde-zuzenbidea  

okupazio-indarrak  

USE okupazio militarra (0816)  

okupazioa, lurraldearen·—

USE okupazio militarra (0816)  

OLAF  

USE Iruzurraren Aurkako 
Europako Bulegoa (1006)

olagarroa  

USE moluskua (5641)  

olatuen energia  
SN Olatuen mugimendutik ateratzen 

den energia.  
MT 6626 energia biguna
BT1 energia biguna  
RT itsas baliabidea  

olefina  

USE hidrokarburoa (6616)

oleikultura  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF oliba-ekoizpena  
BT1 landare-ekoizpena  
RT olio-landarea  

olerkaria  

USE literatura-lanbidea (2831)

oliba  
MT 6006 landare-produktuak
UF olibondoa

oliba-hondakina  
BT1 olio-landarea  
RT oliba-olioa  

oliba-ekoizpena  

USE oleikultura (5631)  

oliba-hondakina  

USE oliba (6006)

oliba-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 landare-olioa 

BT2 landare-koipea 

BT3 koipekia
RT oliba  

olibondoa  

USE oliba (6006)

oligarkia  
SN Gobernua dutenak pertsona 

gutxi batzuk izatea, normalean 
gizarte-klase berekoak.  

MT 0406 esparru politikoa
BT1 erregimen politikoa  
RT klase gidaria  

oligarkikoak, alderdien joera·—

USE alderdien antolaketa (0411)

oligoelementua  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien gehigarria  
RT elikagai osagarria  

oligopolioa  
SN Merkatuko lehia behar adinakoa 

ez izatea eskaintzaren aldetik, 
saltzaileak oso gutxi direlako.

MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  

oligopsonioa  
SN Merkatuko lehia behar adinakoa 

ez izatea eskariaren aldetik, 
erosleak oso gutxi direlako.  

MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  

olinpiar jokoak  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 kirol-ikuskizuna 

BT2 kirola
BT3 aisia  

olio astuna  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolio-produktua 

BT2 petrokimika

olio astuna, fuel-·—

USE fuel-olioa (6616)  

olio erabilia  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondakina

olio lurrunkorra  

USE esentzia-olioa (6016)  

olio minerala  
MT 6616 petrolio-industria
UF petrolio-olioa  
BT1 petrolio-produktua 

BT2 petrokimika

olio-errota  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
BT1 janarien industria  
RT koipekia
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RT olio-landarea  

olio-laborea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 landare-ekoizpena  
RT olio-landarea  

olio-landarea  
MT 6006 landare-produktuak
UF hazi oliotsua  
NT1 akain-belarra  
NT1 ekilorea  
NT1 kakahuetea
NT1 koltza  
NT1 oliba  
NT1 olio-lihoa  
NT1 palmondo-hazia
NT1 sesamoa  
NT1 soja  
RT landare-koipea  
RT oleikultura
RT olio-errota  
RT olio-laborea  

olio-landarezko opila  

USE janari industriala (5631)

olio-lihoa  
MT 6006 landare-produktuak
UF linazia  

liho-hazia
BT1 olio-landarea  

olioa, animalia-jatorriko·—

USE animalia-olioa (6016)  

olioa, etxeko fuel-·—

USE fuel-olioa (6616)  

olioa, gurin-·—

USE butter-oil-a (6016)  

olioa, intxaur-·—

USE landare-olioa (6016)  

olioa, koltza-·—

USE landare-olioa (6016)  

olioa, mazut·—

USE fuel-olioa (6616)  

olioa, palma-·—

USE landare-olioa (6016)  

olioa, petrolio-·—

USE olio minerala (6616)  

olioa, sesamo-·—

USE landare-olioa (6016)  

oliobidea  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 hodi bidezko garraioa 

BT2 garraio-mota

oliotsua, hazi·—

USE olio-landarea (6006)  

oliozko zentrala, fuel-·—

USE zentral elektrikoa (6621)  

oloa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

Olomouc [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

OLT

USE osasun-arloko langileak (2841) 

Oman
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

ombudsman-a  

USE arartekoa (0436)  

ombudsman-a, Europako·—

USE Europako Arartekoa (1006)

OME
MT 7606 Nazio Batuak
UF Osasunaren Mundu Erakundea  
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

OMPI  

USE Jabetza Intelektualaren 
Munduko Erakundea (7606)  

OMT  

USE Turismoaren Mundu 
Erakundea (7606)

onak, ohitura·—

USE moral publikoa (2826)

onargarritasuna  
MT 1221 justizia
UF onargarritasunaren salbuespena  

bidegabetasuna  
onartezintasuna
bidezkotasuna  

BT1 prozedura judiziala  
NT1 delituaren preskripzioa  
NT1 legebidezko interesa  

NT2 interes kolektiboa  

onargarritasunaren salbuespena  

USE onargarritasuna (1221)

onarpena, ATBrako·—

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

onartezintasuna  

USE onargarritasuna (1221)

onartzea, frankizia-araubidean·—

USE aduana-frankizia (2011)  

onartzea, titulua burtsan·—

USE burtsako kotizazioa (2421)  

onartzeko baldintza, azterketarako·—

USE azterketarako onarpena (3216) 

onbideratzea, ekonomia·—

USE berreraikuntza ekonomikoa 
(1611)

onbideratzea, merkatua·—

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

ondare bibliografikoa  

USE kultur ondarea (2831)  

ondare genetikoa  

USE genetika (3606)  

ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga  

MT 2446 zerga-sistema
UF oinordetza eta dohaintzen 

gaineko zerga  
jarauntsien gaineko zerga  
jarauntsi, legatu eta dohaintzen 
gaineko zerga  
oinordetzen gaineko zerga  
jarauntsizko oinordetzen 
gaineko zerga  

BT1 kapitalaren gaineko zerga  
RT jabetzaren eskualdaketa  
RT oinordetza-zuzenbidea  

ondare-zuzenbidea  

USE ondasunen jabetza (1211)  

ondarea, agiri-·—

USE kultur ondarea (2831)  

ondarea, dokumentu-·—

USE kultur ondarea (2831)  

ondarea, eskualdeen·—

USE eskualdeen kultura (2831)

ondarea, Estatuaren·—

USE herri-jabetza (1211)  

ondarea, Estatuaren baso-·—

USE Estatuaren basoa (5636)

ondarea, gizateriaren·—

USE kultur ondarea (2831)  

ondarea, hizkuntza-·—

USE kultur ondarea (2831)  

ondarea, literatura-·—

USE kultur ondarea (2831)  
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ondarea, nazio-·—

USE herri-jabetza (1211)  

ondarea, sozietatearen·—

USE kapital soziala (4006)  

ondarearen aitorpena  

USE zerga-aitorpena (2446)  

ondarearen artapena, kultur·—

USE ondarearen babesa (2831)

ondarearen babesa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF monumentuen artapena  

kultur ondarearen artapena  
kultur ondarearen babesa  
ondarearen zaharberrikuntza  
kultur ondarearen zaintza  

BT1 kultur politika  

ondarearen babesa, kultur·—

USE ondarearen babesa (2831)

ondarearen gaineko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 kapitalaren gaineko zerga  
RT aberastasuna  

ondarearen zaharberrikuntza  

USE ondarearen babesa (2831)

ondarearen zaintza, kultur·—

USE ondarearen babesa (2831)

ondasun ekonomikoa  

USE ondasun eta zerbitzuak (2026) 

ondasun eta zerbitzuak  
MT 2026 kontsumoa
UF ondasun ekonomikoa
NT1 ekipamendu-ondasuna  
NT1 ekoizpen-ondasuna  
NT1 erabilitako ondasuna  
NT1 kontsumo-ondasuna

NT2 kontsumo handiko produktua 
NT1 ondasun iragankorra  
NT1 ondasun iraunkorra  
NT1 ondasun pertsonala  
NT1 zerbitzua

NT2 doako zerbitzua  
NT2 interes orokorreko zerbitzua  
NT2 ordaindutako zerbitzua  
NT2 zerbitzu unibertsala  

RT nazio-kontabilitatea  

ondasun ez-iraunkorra, kontsumo-·—

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

ondasun galkorra  

USE ondasun iragankorra (2026)  

ondasun higiezina  

USE ondasun higiezinen jabetza 

(1211)

ondasun higiezinen jabetza  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF ondasun higiezina  

onibarra
higiezinen gaineko zuzenbidea  
higiezinen gaineko zuzenbide 
erregistrala  
higiezina

BT1 ondasunen jabetza
RT higiezin-enpresa  
RT higiezin-kreditua  
RT industria-lurra  
RT lur eraikigarria  

ondasun higigarria  

USE ondasun higigarrien jabetza 
(1211)

ondasun higigarrien jabetza  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF ondasun higigarria  

higigarrien gaineko zuzenbidea  
BT1 ondasunen jabetza

ondasun iragankorra  
MT 2026 kontsumoa
UF erabili eta botatzeko ondasuna

ondasun suntsikorra
ondasun galkorra  

BT1 ondasun eta zerbitzuak  
RT zarrastelkeria  

ondasun iraunkorra  
MT 2026 kontsumoa
BT1 ondasun eta zerbitzuak  

ondasun iraunkorra, kontsumo-·—

USE kontsumo-ondasuna (2026)  

ondasun pertsonala  
MT 2026 kontsumoa
UF erabilera pribatuko gaia  

norberaren gauzak  
bagaje pertsonala  

BT1 ondasun eta zerbitzuak  
RT aduana-arauak  

ondasun suntsikorra  

USE ondasun iragankorra (2026)  

ondasun-banantzea  

USE epai bidezko banantzea (2806) 

ondasuna, erabili eta botatzeko·—

USE ondasun iragankorra (2026)  

ondasuna, inbertsio-·—

USE ekoizpen-ondasuna (2026)  

ondasuna, landa-·—

USE landa-jabetza (5616)  

ondasunak, abere-·—

USE azienda (5626)  

ondasunak, herri-·—

USE herri-jabetza (1211)  

ondasunen asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

ondasunen bahiketa  

USE ondasunen konfiskazioa (1216) 

ondasunen enbargoa  
MT 1221 justizia
UF soldata eta alokairuen enbargoa 

prebentziozko enbargoa  
BT1 epaiaren betearazpena 

BT2 epaia  
RT hipoteka  
RT ondasunen konfiskazioa

ondasunen itzulketa, kultur·—

USE kultur ondasuna (2831)

ondasunen jabetza  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF jabetza-zuzenbidea  

jabetza-eskubidea  
ondare-zuzenbidea  
eskubide errealak  
maiorazkoa
jabetzaren araubidea  
jabetza-araubidea  

NT1 desjabetzea  
NT1 gozamena  
NT1 herri-jabetza  
NT1 jabe-aniztasuna  
NT1 jabekidetasuna  
NT1 jabetza eskuratzea
NT1 jabetza pribatua  
NT1 jabetzaren eskualdaketa  

NT2 dohaintza
NT2 jarauntsia  

NT1 jabetzaren zatiketa  
NT1 lehentasun-eskubidea  
NT1 lurraren jabetza  

NT2 katastroa  
NT1 nazionalizazioa  
NT1 oinordetza-zuzenbidea  
NT1 ondasun higiezinen jabetza  
NT1 ondasun higigarrien jabetza  
NT1 pribatizazioa  
NT1 zortasunak  

ondasunen konfiskazioa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF ondasunen bahiketa  
BT1 zigor-zehapena  
RT ondasunen enbargoa  

ondasunen likidazioa  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 merkataritzako sozietatearen 

likidazioa 
BT2 enpresaren bizitza  
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ondasunen salmenta, kultur·—

USE arte-merkataritza (2831)  

ondasunen zirkulazio askea  

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

ondoko eremua  
SN Kostatik 12 miliara hasi eta 24 

miliara amaitzen den itsas 
eremua.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

ondoko heriotza-tasa, jaiotza·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

ondoko irakaskuntza, bigarren 
hezkuntzaren·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

ondoko ituna, hauteskunde·—

USE koalizio politikoa (0431)  

ondoko zerbitzua, salmenta·—

USE saldu osteko zerbitzua (2031)  

ondore ekonomikoa  

USE ondorio ekonomikoa (1631)

ondoretasun genetikoa  

USE genetika (3606)  

ondorio ekonomikoa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF eragin ekonomikoa  

ondore ekonomikoa
BT1 analisi ekonomikoa

ondorio juridikoa  

USE epaiaren betearazpena (1221) 

ondorioa, atzeraeraginezko·—

USE legearen atzeraeragina (1206) 

ondorioa, zuzeneko·—

USE zuzeneko aplikagarritasuna 
(1011)

ondorioak, atxikipenaren·—

USE Europar Batasunari atxikitzea 
(1016)

ondua, ardo·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

ondua, larru·—

USE animalia-larrua (6011)

ongailua  
MT 6026 elikagaiak
UF ziapea  

ozpina
BT1 elikagai konplexua  
RT usain-landarea  

ongailutarako landarea  

USE usain-landarea (6006)

ongarri kimikoa  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF fosforodun ongarria

nitrogenodun ongarria  
potasiodun ongarria  
urea

BT1 ongarria
BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 

RT nekazaritzak eragindako 
kutsadura

ongarri organikoa  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF konposta

simaurra
minda

BT1 ongarria
BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 

RT arazketa-lohiak  
RT nekazaritzako hondakina  

ongarri-ekoizpena  

USE ongarrien industria (6811)  

ongarria  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF ongarritzeko gaia  
BT1 nekazaritzako ekoizpen-bidea  
NT1 ongarri kimikoa  
NT1 ongarri organikoa  
RT lurra ongarritzea  
RT ongarrien industria  

ongarria zabaltzea  

USE lurra ongarritzea (5621)  

ongarria, fosforodun·—

USE ongarri kimikoa (5626)  

ongarria, nitrogenodun·—

USE ongarri kimikoa (5626)  

ongarria, potasiodun·—

USE ongarri kimikoa (5626)  

ongarrien industria
MT 6811 kimika
UF ongarri-ekoizpena  
BT1 oinarrizko industria kimikoa 

BT2 industria kimikoa  
RT ongarria

ongarritzeko gaia  

USE ongarria (5626)  

ongarriztatzea  

USE lurra ongarritzea (5621)  

ongilea, erakunde·—

USE ongintzako erakundea (2826)  

ongilea, estatu·—

USE ongizatearen estatua (0406)  

ongintzako erakundea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF karitate-erakundea  

erakunde ongilea
boluntarioen erakundea  
borondatezko erakundea  

BT1 elkarte-bizitza 
BT2 gizarte-bizitza  

RT emaria  
RT irabaziak lortzeko xederik 

gabeko sozietatea
RT laguntza pribatua  
RT nazioarteko boluntarioa  
RT ordainik gabeko lana  

ongintzako establezimendua  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

ongizatearen estatua  
MT 0406 esparru politikoa
UF estatu urgazlea  

estatu ongilea  
BT1 Estatua  
RT esku hartzeko politika  
RT gizarte-ongizatea  

onibarra  

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

ontzea, janariak·—

USE janarien kontserbazioa (6036) 

ontzea, larru-·—

USE larrugintza (6841)  

ontzi izotz-hauslea [V4.2]  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsasontzia 

BT2 itsas garraioa  

ontzi izoztailea  

USE arrantza-ontzia (5641)  

ontzi izoztailea, garraiorako·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

ontzi-bahiketa  

USE pirateria (1216)  

ontzi-garbigailua

USE etxetresna elektrikoa (6826)

ontzi-jabea  

USE garraiolaria (4811)  
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ontzia

USE ontziraketa-produktua (2031) 

ontzia, arrantza garraiatzeko·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

ontzia, arraste-·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

ontzia, atoi-·—

USE itsasontzia (4821)  

ontzia, espazio-·—

USE espazio-anezka (4826)  

ontzia, gerra-·—

USE itsas indarra (0821)  

ontzia, isurkari-·—

USE zisterna-ontzia (4821)  

ontzia, kirol-·—

USE laketontzia (4821)  

ontzia, kontsignatutako·—

USE produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua (5206)  

ontzia, lantegi-·—

USE arrantza-ontzia (5641)  

ontzia, metano-·—

USE zisterna-ontzia (4821)  

ontzia, petrolio-·—

USE zisterna-ontzia (4821)  

ontzia, presio-·—

USE presio-ekipamendua (6821)

ontzidia, gerrako·—

USE itsas indarra (0821)  

ontzien segurtasuna  

USE itsasoko segurtasuna (4806)

ontzigintza  
MT 6821 industria mekanikoa
UF ontziola

itsasontzien industria  
itsasontzi-ingeniaritza  

BT1 industria mekanikoa
RT arrantza-ontzidia  
RT bide nabigagarrietako garraioa  
RT itsas garraioa  
RT itsasontzia  
RT laketontzia

ontzikia  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

ontziko laguna  

USE eskifaia (4811)  

ontziko prezio askea  

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

ontziko prezio frankoa  
SN Produktua itsasontzian sartu 

arteko garraio-kostuak barnean 
hartzen dituen salmenta-prezioa. 

MT 4806 garraio-politika
UF FOB ematea  

FOB prezioa
ontziko prezio askea  

BT1 pleita
BT2 garraio-tarifa 

BT3 garraioaren prezioa  
RT itsas garraioa  

ontziola  

USE ontzigintza (6821)  

ontziraketa-produktua  
MT 2031 merkaturatzea
UF paketatzeko gaia  

bidoia
botila  
kaxa
ontzikia
flaskoa
potoa
enbalatzeko gaia  
enbalatzeko produktua  
ontzia  
zakua

BT1 ontziratzea 
BT2 produktua atontzea  

RT gai plastikoen industria  
RT paper-orearen eta paperaren 

industria
RT produktu kimikoa  
RT produktu kutsatzailearen ziozko 

gordailua  

ontziratze-tasa  

USE azpiegitura erabiltzeko tarifak 
(4806)

ontziratzea  
MT 2031 merkaturatzea
UF enbalatzea

paketatzea
BT1 produktua atontzea  
NT1 ontziraketa-produktua  
RT biodegradagarritasuna  
RT hutsaren industria  
RT publizitatea  

ONUDI  

USE Industria Garapenerako Nazio 
Batuen Erakundea (7606)

onuraduna, herrialde·—

USE laguntzaren onuraduna (0811) 

onurako basoa, herri-·—

USE Estatuaren basoa (5636)

OPA  

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

OPAEP  

USE Arabiar Lurralde Petrolio-
esportatzaileen erakundea 
(7616)

oparitarako gaia  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 askotariko industria  

oparoa, ardo·—

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

oparotasunezko gizartea  

USE kontsumo-gizartea (2026)  

open market-a  

USE likideziaren kontrola (2411)  

opera  

USE ikuskizunak (2831)  

operadorea  

USE informatikako lanbidea (3236) 

operazio kirurgikoa  

USE kirurgia (2841)  

operazioa, burtsa-·—

USE burtsako eragiketa (2421)  

opila, olio-landarezko·—

USE janari industriala (5631)

OPOCE  

USE Europako Erkidegoetako 
Argitalpen Ofizialen Bulegoa 
(1006)

Opoleko Voivoderria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

opor sabatikoak  

USE lan-utzialdi berezia (4416)  

oporrak  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 aisia  
NT1 oporrak txandakatzea  
RT ordaindutako oporrak  

oporrak txandakatzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 oporrak

BT2 aisia  

oporrak, urteko·—

USE ordaindutako oporrak (4416)  

oportoa  

USE ardo alkoholeztatua (6021)  
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oposizio politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
NT1 itzaleko kabinetea  
NT1 oposizioaren burua  
RT alderdi politikoa  
RT disidentea

oposizio-lehiaketa  

USE administrazio-lehiaketa (4421)  

oposizioa, EE·—

USE EE oposizio-lehiaketa (1006)  

oposizioaren burua  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 oposizio politikoa 

BT2 politika  

oposizioko gobernua  

USE itzaleko kabinetea (0431)  

optika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  
RT optikaren industria  

optika, doitasunezko·—

USE optikaren industria (6821)  

optikaren industria  
MT 6821 industria mekanikoa
UF kristal optikoa  

betaurrekoak  
ukipen-lenteak
doitasunezko optika

BT1 doitasunezko mekanika
RT argazki-industria  
RT optika  

optikaria  

USE lanbide paramedikoa (2841)

optiko digitala, disko·—

USE euskarri optikoa (3226)

optikoa, disko·—

USE euskarri optikoa (3226)

optikoa, espektrometria·—

USE espektrometria (3606)  

optikoa, irakurketa·—

USE karaktere-irakurgailu optikoa 
(3221)

optikoa, karaktere-ezagutze·—

USE karaktere-irakurgailu optikoa 
(3221)

optikoa, kristal·—

USE optikaren industria (6821)  

optikoa, zuntz·—

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

optimizazioa  

USE kudeatzeko teknika (4021)  

opting out klausula  

USE salbuespen-klausula (1016)  

oraintsu industrializatutako herrialdea 

USE herrialde industrializatu 
berria (1611)  

orangutana  

USE tximinoa (5211)  

orbitako estazioa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF espazioko estazioa  
BT1 espazio-ikerketa 

BT2 espazio-politika  
RT espazioko ibilgailua  

orburua  

USE baratze-landare bizikorra 
(6006)

ordaina, heriotzaren ziozko kalte-·—

USE heriotzagatiko kalte-ordaina 
(2836)

ordaina, idazkaritzagatiko kalte-·—

USE idazkaritza-sorospena (0421)  

ordaina, jarduera uzteagatiko bizi 
arteko kalte-·—

USE nekazaritzako jardueraren 
amaiera (5611)  

ordaina, lanaren·—

USE lanaren ordainketa (4421)  

ordaina, laneko istripuagatiko kalte-
·—

USE lan-istripuetarako asegurua 
(2836)

ordaina, parlamentarientzako kalte-·—

USE parlamentu-esleipena (0421)

ordainarazpen ekologikoa  

USE zerga ekologikoa (5206)  

ordainarazpen erregulatzailea  

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

ordainarazpen parafiskala  

USE sistema parafiskala (2446)  

ordainarazpen-maila  

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

ordainarazpen-tresna  

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

ordainarazpena finkatzea  

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

ordainarazpena, abaguneko·—

USE aparteko zerga (2446)  

ordainarazpena, erantzukidetasunaren 
ziozko·—

USE ekoizleen erantzukidetasuna 
(5611)

ordainarazpena, konpentsaziozko·—

USE konpentsazio-karga (2011)  

ordainarazpenaren bilketa  

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

ordaindu beharretik salbuestea, 
zergak·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

ordaindu gabeko jarduera  

USE ordainik gabeko lana (4406)  

ordainduak, parlamentarien 
jarduera·—

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

ordaindukoa  

USE kreditu-titulua (2411)

ordaindukoa, Altxorraren·—

USE Altxorraren bonua (2436)

ordaindutako oporrak  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF urteko oporrak  
BT1 atsedenaldia 

BT2 lansaioa 
BT3 lanaren antolaketa  

NT1 lan-utzialdi berezia  
RT gizarte-baimena  
RT oporrak

ordaindutako soldata, honenbestean·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

ordaindutako zerbitzua  
MT 2026 kontsumoa
BT1 zerbitzua

BT2 ondasun eta zerbitzuak  

ordainik gabeko lana  
SN Ez nahasi "alokairu gabeko 

jarduera" terminoarekin.  
MT 4406 enplegua
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UF ordaindu gabeko jarduera  
ordainsaririk gabeko lana  
borondatezko lana  

BT1 enpleguaren egitura  
RT borondatezko gizarte-langileak  
RT familiako laneskua  
RT ongintzako erakundea  

ordainkera  

USE ordainketa (4026)  

ordainketa  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF ordainkera  

ordaintzeko era
BT1 kontabilitate-kudeaketa  
NT1 aldez aurreko ordainketa  
NT1 ordaintzeko epea  
RT finantza-transakzioa  

ordainketa elektronikoa  

USE diru elektronikoa (2411)

ordainketa saihestea, zerga-·—

USE zerga-itzurpena (2446)  

ordainketa, aurrekontu-·—

USE gastuen likidazioa (2441)  

ordainketa, konturako·—

USE aldez aurreko ordainketa 
(4026)

ordainketa, zerga-·—

USE zerga-sistema (2446)  

ordainketa-akordioa  

USE konpentsazio-akordioa (2406) 

ordainketa-balantza  
MT 2406 harreman monetarioak
UF kontu korronteen balantza

kapital-kontuen balantza  
NT1 defizita duen balantza  
NT1 ikusezinen balantza  
NT1 merkataritzako balantza  
RT babes-klausula
RT doikuntza monetarioa
RT finantza-urgazpena  
RT kanpo-zorra
RT kapitalen mugimendua  
RT konpentsazio-finantzaketa  
RT nazioarteko ordainketa  
RT sostengu-mekanismoa
RT transakzioak arautzea  

ordainketa-balantzaren defizita  

USE defizita duen balantza (2406)  

ordainketa-balantzaren superabita  

USE defizita duen balantza (2406)  

ordainketa-kreditua  
MT 2441 aurrekontua

BT1 aurrekontuaren betearazpena  

ordainketak etetea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren bizitza  
NT1 epai bidezko konponketa  

ordainketak, Erkidego barruko·—

USE Erkidego barruko ordainketa 
(2406)

ordainpeko kanala  

USE ordainpeko telebista (3226)

ordainpeko telebista  
MT 3226 komunikazioa
UF ordainpeko kanala  
BT1 telebista 

BT2 masa-komunikabidea
BT3 komunikabidea

ordainsari-berdintasuna  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF alokairu-desberdintasuna  

alokairu-berdintasuna  
BT1 alokairu-politika
RT bereizkeria ekonomikoa  
RT emakumezko laneskua  
RT gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna
RT langile migratzailea  
RT tratu-berdintasuna  

ordainsaria  

USE alokairua (4421)  

ordainsaria, aparteko·—

USE alokairu-prima (4421)  

ordainsarien doikuntza  

USE alokairuaren finkapena (4421) 

ordainsaririk gabeko lana  

USE ordainik gabeko lana (4406)  

ordaintzaile, kutsatzaile-·—

USE zeinek kutsatu, hark ordaindu 
printzipioa (5206)  

ordaintzeko epea  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 ordainketa

BT2 kontabilitate-kudeaketa  

ordaintzeko era  

USE ordainketa (4026)  

ordena ekonomiko berria  
SN Nazio Batuen esparruan, 

Hirugarren Munduko 
herrialdeen aldarrikapena. 
Nazioarteko merkataritzan 
herrialde garatuek bezalako 
eskubide eta betebeharrak izatea 
eskatzen dute.  

MT 0806 nazioarteko politika

UF nazioarteko ordena ekonomiko 
berria

BT1 nazioarteko politika  
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
RT garapenerako eskubidea  

ordena ekonomiko berria, 
nazioarteko·—

USE ordena ekonomiko berria 
(0806)

ordena ekonomikoa  

USE araubide ekonomikoa (1621)

ordena juridiko nazionala  

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

ordena publikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 segurtasun publikoa
NT1 asaldura politikoa  
NT1 errepresioa  
NT1 polizia  

NT2 auzo-polizia  
NT2 polizia autonomikoa  
NT2 tokiko polizia

NT1 polizia-kontrola  
NT2 muga-kontrola

NT1 salbuespen-egoera  
NT2 larrialdi-egoera  

RT Estatuaren segurtasunaren 
aurkako atentatua  

RT moral publikoa  

ordena publikoko indarrak  

USE polizia (0431)  

ordena, protokolozko·—

USE protokoloa (0406)  

ordena, udal·—

USE toki-legeria (1206)  

ordenagailu bidezko irakaskuntza  

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

ordenagailu didaktikoa  

USE software didaktikoa (3216)  

ordenagailu pertsonala  

USE mikroordenagailua (3236)

ordenagailu-programa  

USE software-a (3236)  

ordenagailu-programa didaktikoa  

USE software didaktikoa (3216)  

ordenagailu-sarea  

USE sare informatikoa (3236)  

ordenagailua  
MT 3236 informatika eta datu-



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 485/592

tratamendua
UF konputagailu elektronikoa  

miniordenagailua  
BT1 ekipamendu informatikoa 

BT2 informatikaren industria  
NT1 mikroordenagailua
RT datu-tratamendua  

ordenagailua, banakako·—

USE mikroordenagailua (3236)

ordenagailua, eskuko·—

USE mikroordenagailua (3236)

ordenagailua, etxeko·—

USE etxeko informatika (3236)  

ordenagailuz lagundutako 
argitalpena  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 ofimatika 
BT2 informatika aplikatua 

BT3 informatika  

ordenagailuz lagundutako diseinua 
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika aplikatua 

BT2 informatika  

ordenagailuz lagundutako 
fabrikazioa  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 informatika industriala 
BT2 informatika aplikatua 

BT3 informatika  

ordenagailuz lagundutako 
irakaskuntza  

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

ordenantza  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 legeria 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
RT eskuordetze bidezko legegintza  

ordenantza, udal·—

USE toki-legeria (1206)  

ordezkari diplomatikoa  

USE lanbide diplomatikoa (0806)

Ordezkari Iraunkorren Lantaldea  
SN Estatu Kideen Ordezkari 

Iraunkorren Lantaldea, 
Batasuneko Kontseiluari 
laguntzen diona.  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF COREPER

OIL
BT1 Europar Batasuneko Kontseilua 

BT2 Erkidegoaren erakundea  
RT Europar Batasunerako 

ordezkaritza iraunkorra  

ordezkari sindikala  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF sindikalista
BT1 langileen ordezkaritza 

BT2 lan-harremanak  

ordezkaria, langileen·—

USE enpresa-batzordea (4426)  

ordezkaria, langileriaren·—

USE enpresa-batzordea (4426)  

ordezkaria, merkataritzako·—

USE merkataritzako agentea (2036) 

ordezkaria, toki-·—

USE merkataritzako agentea (2036) 

ordezkaritza diplomatikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
UF diplomazia-agiria  

diplomazia-kideria
diplomazia-ordezkaritza  
diplomazia-misioa
diplomazia-zerbitzua  

BT1 harreman diplomatikoak 
BT2 nazioarteko politika  

NT1 begiralea
NT1 enbaxada  
NT1 Europar Batasunerako 

ordezkaritza iraunkorra  
NT1 kontsulatua
NT1 lanbide diplomatikoa  
NT1 ukiezintasun diplomatikoa  

ordezkaritza izatea, EEk nazioarteko 
erakundeetan·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

ordezkaritza politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  

ordezkaritza, diplomazia-·—

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

ordezkaritza, Europako 
Parlamentuaren·—

USE EP ordezkaritza (1006)  

ordezkaritza, langileriaren·—

USE langileen ordezkaritza (4426)  

ordezkaritza-gastuak  

USE gastu orokorrak (4026)  

ordezkaritzako mandatua  

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

ordezkatzailea, demokrazia·—

USE demokrazia (0406)  

ordezkatzea, boto-·—

USE eskuordetze bidezko botoa 
(0426)

ordezko energia  

USE energia biguna (6626)  

ordezko energia-iturria  

USE energia biguna (6626)  

ordezko erregaia  
SN Petrolioaren deribatuak ez diren 

erregaiak.  
MT 6606 energia-politika
UF bioerregaia  

motor-erregai azetonobutilikoa  
petroliotik ateratzen ez den 
motor-erregaia
ordezko motor-erregaia  
diesterra  

BT1 energia-politika  
NT1 alkoholezko erregaia  
NT1 etanola  
NT1 gasohola
NT1 metanola
RT bioindustria
RT nekazaritzako produktuen 

ordezko erabilera  
RT ordezko produktua  

ordezko gizarte-zerbitzua  

USE zerbitzu zibila (0821)  

ordezko laborea  

USE nekazaritzako ordezko 
ekoizpena (5611)

ordezko medikuntza  

USE medikuntza naturala (2841)  

ordezko medikuntzako lanbidea  
SN Medikuntza ofizialean onartuta 

ez dauden prozeduren bitartez 
gaixoak sendatzen dituzten 
pertsonak izendatzeko erabiliko 
da.

MT 2841 osasuna
UF akupuntorea

petrikiloa
osteopata
kiropraktikoa

BT1 osasun-arloko lanbidea
RT medikuntza naturala  

ordezko motor-erregaia  

USE ordezko erregaia (6606)
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ordezko nekazaritza-ekoizpena  

USE nekazaritzako ordezko 
ekoizpena (5611)

ordezko pieza  

USE pieza soltea (6821)  

ordezko produktua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF ordezpen-produktua  
BT1 industria-produktua 

BT2 industria-ekoizpena  
RT janari ordezkoa  
RT ordezko erregaia  

ordezko teknologia  

USE teknologia biguna (6411)

ordezko zerbitzua  

USE zerbitzu zibila (0821)  

ordezko zigorra  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 zigor-zehapena  

ordezkoa  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentaria  

ordezkoa, azukrearen·—

USE janari ordezkoa (6026)  

ordezpen-produktua  

USE ordezko produktua (6806)

ordokia  
MT 5211 natur ingurunea
UF goi-ordokia

zabaldia  
BT1 ingurune geofisikoa  

ordokia, goi-·—

USE ordokia (5211)  

ordu osagarria  

USE aparteko ordua (4416)

ordua, dendak irekitzeko·—

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

ordua, dendak ixteko·—

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

ordua, udako·—

USE udako ordutegia (6606)

orduak, salmenta-·—

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

orduen banaketa, eskola-·—

USE eskola-egutegia (3216)  

ordukako alokairua  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF denbora-unitateko alokairua  

orduko lansaria  
BT1 alokairua

BT2 lanaren ordainketa  

orduko lansaioa, astean x·—

USE legezko lansaioa (4416)  

orduko lansaria  

USE ordukako alokairua (4421)  

ordutegi aldakorra  

USE ordutegi malgua (4416)  

ordutegi malgua  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF ordutegi mugigarria

ordutegi aldakorra  
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

ordutegi mugigarria  

USE ordutegi malgua (4416)  

ordutegia, denden·—

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

ordutegien txandaketa, lan-·—

USE lanaren humanizazioa (4416)  

orea, barazki-·—

USE barazkiz egindako produktua 
(6026)

orea, fruta-·—

USE frutaz egindako produktua 
(6026)

orea, gibel-·—

USE haragikia (6026)  

orea, paper-·—

USE papera (6836)

Örebro [V4.2]
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eki-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

oreina  

USE zerbidoa (5626)  

oreka ekologikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 inguru fisikoa  
RT ekologia
RT ingurumenaren babesa  

oreka, eskumenen·—

USE eskumen-banaketa (0431)  

oreka, merkatuaren·—

USE merkatuaren erregularizazioa 
(2006)

oreka, nazioarteko·—

USE nazioarteko segurtasuna 
(0816)

orekatuak, aldi bereko indar-
murriztapen·—

USE indarren txikipena (0816)  

orga jasotzailea  

USE jasoketarako materiala (6821) 

orga, gudu-·—

USE borroka-ibilgailua (0821)

organigrama  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
BT1 kudeatzeko teknika  

organikoa, konposatu·—

USE produktu kimiko organikoa 
(6811)

organikoa, produktu·—

USE produktu biologikoa (6026)  

organismo transgenikoak  

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

organismoa, genetikoki aldatutako·—

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

organo-bankua  

USE organo-transplantea (2841)

organo-transplantea  
MT 2841 osasuna
UF organo-bankua

organoak ematea  
organoen erauzketa  

BT1 osasun-sistemaren antolaketa 
BT2 osasun-politika  

RT bioetika  
RT organoen salerosketa  

organoa, administrazio-·—

USE administrazio-antolaketa 
(0436)

organoa, autonomia-aurreko 
erakundearen gobernu-·—

USE Gobernua (0436)

organoa, EBZko zuzendaritza-·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)
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organoa, nazioarteko·—

USE nazioarteko erakundea (0806) 

organoak ematea  

USE organo-transplantea (2841)

organoen arteko ahalmen-
eskuordetzea

USE ahalmenak eskuordetzea 
(0436)

organoen erauzketa  

USE organo-transplantea (2841)

organoen salerosketa  
SN Giza gorputzaren atalekin eta 

giza gorputzetik ateratako 
produktuekin egiten den edozein 
salerosketa izendatzeko 
erabiliko da, legezkoa nahiz 
legez kanpokoa izan.  

MT 2826 gizarte-bizitza
UF organoen trafikoa  
BT1 bioetika 

BT2 gizarte-bizitza  
RT enbrioia eta umekia  
RT legez kontrako trafikoa  
RT odol-transfusioa
RT organo-transplantea  
RT ugalketa artifiziala  

organoen trafikoa  

USE organoen salerosketa (2826)  

orientagarria, plangintza·—

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

Orientazio Atala, NBBEF -·—

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

orientazio pedagogikoa  

USE eskola-orientazioa (3216)  

orientazio-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT nekazaritzako ordainarazpena  

orientazioa, aurrekontu-politikaren·—

USE aurrekontu-politika (2436)

orientazioa, ekoizpenaren·—

USE ekoizpen-politika (6406)

Orientazioaren ekarpena, NBBEF·—

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

Orientazioaren laguntza, NBBEF·—

USE NBBEF-Orientazioa (1021)  

orkatza  

USE zerbidoa (5626)  

oroimendun materiala, forma-·—

USE aleazio oroimenduna (6411)  

oroipena  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF urteurrena  
BT1 kultur politika  

oroitidazkia, erakundearen·—

USE jarduerari buruzko txostena 
(3221)

orokorra, Estatuko administrazio·—

USE administrazio zentrala (0436)  

orokorra, laguntzen araubide·—

USE laguntza-araubidea (0811)  

orokorra, lehentasun-sistema·—

USE lehentasun orokorrak (2006)

orokorra, oinarrizko hezkuntza·—

USE lehen irakaskuntza (3211)  

orokorra, prozedura·—

USE prozedura judiziala (1221)  

orokorrak, aduana-zergetako 
lehentasun·—

USE lehentasun orokorrak (2006) 

orokorrak, Estatuaren aurrekontu·—

USE Estatuaren aurrekontua 
(2436)

orokorreko medikua, medikuntza·—

USE medikua (2841)

orokorren agiria, administrazio-
klausula·—

USE lizitazioa (2006)  

orokorren agiria, baldintza·—

USE lizitazioa (2006)  

Orokorren Sistema, Lehentasun·—

USE lehentasun orokorrak (2006)

orotako asegurua, arrisku·—

USE automobilen asegurua (2431)

orratz-hostoduna, zuhaitz·—

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

orri mehea  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF geruza mehea

mintza  
BT1 produktu laua 

BT2 materialen teknologia  

orria  

USE xafla (6411)  

orria, aurreikusitako gastuen·—

USE aurrekontu-proiektua (2441)

orria, aurreikuspen-·—

USE aurrekontu-aurreikuspena 
(2441)

orria, banakako kontrol-·—

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

orria, ibilbide-·—

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

orria, Interneteko·—

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

orria, web·—

USE Internet gunea (3226)  

ortodoxia  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kristautasuna

BT2 erlijioa  
RT zuzenbide kanonikoa  

Ortoli erraztasuna  

USE tresna komunitario berria 
(1021)

Ortoli jesapena  

USE tresna komunitario berria 
(1021)

ortoxilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

ortuari goiztiarra  

USE barazki goiztiarra (5631)  

ortuaria  

USE barazkia (6006)  

ortuarien ekoizpena  

USE barazkigintza (5631)  

ortuzaina  

USE nekazaria (5616)  

osabidezko hezkuntza  

USE hezkuntza berezia (3211)  

osagai elektronikoa  
MT 6826 elektronika eta 

elektroteknia
UF txipa  

zirkuitu integratua  
memoriaren osagaia  
memoriaren osagai elektronikoa 
erdieroalea  
transistorea  
hodi elektronikoa  

BT1 industria elektronikoa  
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osagai elektronikoa, memoriaren·—

USE osagai elektronikoa (6826)

osagai fisikoa, informatikako·—

USE ekipamendu informatikoa 
(3236)

osagaia, memoriaren·—

USE osagai elektronikoa (6826)

osagarria, automobilerako·—

USE ibilgailuaren ekipamendua 
(4811)

osagarria, diru-esleipen·—

USE prestazio osagarria (2836)  

osagarria, jarduera·—

USE enplegu-aniztasuna (4406)  

osagarria, ordu·—

USE aparteko ordua (4416)

osagarritasun-akordioa  
SN Integrazio ekonomikorako 

programaren bat elkarrekin 
garatzen duten herrialdeen 
industria-ekoizpenari aplikatzen 
zaio, sektore-mailan.  

MT 0811 lankidetza-politika
BT1 industria-lankidetza 

BT2 lankidetza-politika  

osagarritasuna, industrien·—

USE industria-integrazioa (1606)  

osagarritasuna, laguntzaren·—

USE gehigarritasunaren printzipioa 
(1021)

osasun genesikoa  

USE ugalketa-osasuna (2841)

Osasun Laguntzako Zentroa, 
Oinarrizko·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

osasun psikikoa  

USE buru-osasuna (2841)  

osasun publikoa  
MT 2841 osasuna
UF osasun-sistema publikoa
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
NT1 higiene publikoa  
NT1 osasun-arloko legeria

NT2 osasun-kontrola
NT1 osasunerako arriskua  
NT1 ugalketa-osasuna  
RT behien entzefalopatia 

espongiformea
RT kontsumitzaileen babesa

osasun publikoaren antolaketa  

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

osasun-araua  

USE osasun-arloko legeria (2841)  

osasun-arloaren antolaketa  

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

osasun-arloko arauak  

USE osasun-arloko legeria (2841)  

osasun-arloko lanbidea  
MT 2841 osasuna
NT1 albaitaria  
NT1 dentista  
NT1 emagina  
NT1 kirurgialaria
NT1 lanbide paramedikoa  

NT2 farmazialaria  
NT1 medikua
NT1 ordezko medikuntzako lanbidea 
NT1 osasun-arloko langileak
RT lanbide liberala  
RT medikuntza naturala  
RT medikuntzako irakaskuntza  
RT odontologia

osasun-arloko langileak  
MT 2841 osasuna
UF OLT

klinikako laguntzailea  
osasun-laguntzailea
osasun-laguntzaile teknikoa  
erizaina  

BT1 osasun-arloko lanbidea

osasun-arloko legeria  
MT 2841 osasuna
UF osasun-araua  

osasun-arloko arauak  
BT1 osasun publikoa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

NT1 osasun-kontrola
RT animalia-gaixotasuna  
RT janariei buruzko legeria  
RT osasun-ziurtagiria  
RT oztopo teknikoa  

osasun-arloko politika  

USE osasun-politika (2841)

osasun-arloko segurtasuna  

USE osasun-kontrola (2841)  

osasun-arloko sistema  

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

osasun-arloko zuzenbidea  

USE medikuntza-zuzenbidea (2841) 

osasun-azterketa  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntza

BT2 medikuntza-zientziak  

osasun-azterketa, perituaren·—

USE peritu-azterketa medikoa 
(2841)

osasun-azterketa, prebentziozko·—

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

osasun-babesa  

USE osasun-kontrola (2841)  

osasun-estaldura unibertsala  

USE gaixotasunarengatiko
estaldura osoa (2836)  

osasun-estatistika  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-politika  

osasun-etxea  

USE medikuntza-zentroa (2841)  

osasun-gastuak  
MT 2841 osasuna
UF gaixotasun-gastuak  

osasun-laguntzagatiko gastuak  
BT1 osasun-politika  
NT1 farmazia-gastuak
NT1 ospitaleratze-gastuak  

osasun-hezkuntza  
SN Jendeari, oro har, osasun-

printzipioak eta higiene-ohiturak 
erakusteko egiten diren 
ahaleginak.  

MT 3211 irakaskuntza
UF osasunari buruzko hezkuntza  
BT1 irakaskuntza orokorra  
RT osasun-politika  

osasun-ikuskapena  

USE osasun-kontrola (2841)  

osasun-instalazioa  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF bainuontzia

dutxa
konketa
sauna

BT1 eraikuntza-ekipamendua  

osasun-kontrola  
MT 2841 osasuna
UF biosegurtasuna

osasun-ikuskapena
osasun-polizia
osasun-prebentzioa  
osasun-babesa
osasun-arloko segurtasuna
osasunaren zaintza  

BT1 osasun-arloko legeria 
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BT2 osasun publikoa 
BT3 osasun-sistemaren 

antolaketa 
BT4 osasun-politika  

RT janarien ikuskapena  
RT kontrol fitosanitarioa  

osasun-laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  

osasun-laguntzagatiko gastuak  

USE osasun-gastuak (2841)  

osasun-laguntzaile teknikoa  

USE osasun-arloko langileak (2841)  

osasun-laguntzailea  

USE osasun-arloko langileak (2841)  

osasun-laguntzarako irispidea  

USE osasunerako eskubidea (1236) 

osasun-politika  
MT 2841 osasuna
UF osasun-arloko politika  

osasunaren babesa  
osasuna

NT1 osasun-estatistika  
NT1 osasun-gastuak

NT2 farmazia-gastuak
NT2 ospitaleratze-gastuak  

NT1 osasun-sistema  
NT2 gizarte-medikuntza  
NT2 medikuntza itundua  
NT2 medikuntza pribatua  
NT2 osasun-sistemaren 

doakotasuna
NT2 osasun-zerbitzu nazionala  

NT1 osasun-sistemaren antolaketa  
NT2 ama-haurren babesa  
NT2 botika  
NT2 buru-osasuna
NT2 eskola-medikuntza
NT2 farmazia-arloko legeria  

NT3 botika-zaintza  
NT3 farmaziako nomenklatura  

NT2 gaixoen garraioa  
NT2 gerontologia
NT2 istripuen prebentzioa  
NT2 lehen sorospenak  
NT2 medikuntza eta kirurgiako 

materiala  
NT2 medikuntza-zuzenbidea  

NT3 gaixoen eskubideak  
NT4 akats medikoa  
NT4 bizi-testamentua  

NT2 odol-transfusioa
NT2 organo-transplantea  
NT2 osasun publikoa  

NT3 higiene publikoa  
NT3 osasun-arloko legeria

NT4 osasun-kontrola

NT3 osasunerako arriskua  
NT3 ugalketa-osasuna  

NT2 osasun-txartela  
NT2 osasunaren zainketa  

NT3 erizaintzako sendaketa  
NT3 etxez etxeko urgazpena  
NT3 zainketa aringarriak  

NT2 ospitaleratzea  
NT3 psikiatrikoan sartzea  

NT2 prebentzio-medikuntza
NT3 txertaketa  

NT2 telemedikuntza
NT1 osasun-sistemaren kostua
NT1 osasun-zerbitzua

NT2 medikuntza-zentroa  
NT2 ospitale psikiatrikoa  
NT2 ospitalea  

RT osasun-hezkuntza

osasun-polizia  

USE osasun-kontrola (2841)  

osasun-prebentzioa  

USE osasun-kontrola (2841)  

osasun-sistema  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-politika  
NT1 gizarte-medikuntza  
NT1 medikuntza itundua  
NT1 medikuntza pribatua  
NT1 osasun-sistemaren doakotasuna  
NT1 osasun-zerbitzu nazionala  

osasun-sistema itundua  

USE medikuntza itundua (2841)  

osasun-sistema publikoa  

USE osasun publikoa (2841)  

osasun-sistemaren antolaketa  
MT 2841 osasuna
UF osasun publikoaren antolaketa  

osasun-arloaren antolaketa  
osasun-arloko sistema

BT1 osasun-politika  
NT1 ama-haurren babesa  
NT1 botika  
NT1 buru-osasuna
NT1 eskola-medikuntza
NT1 farmazia-arloko legeria  

NT2 botika-zaintza  
NT2 farmaziako nomenklatura  

NT1 gaixoen garraioa  
NT1 gerontologia
NT1 istripuen prebentzioa  
NT1 lehen sorospenak  
NT1 medikuntza eta kirurgiako 

materiala  
NT1 medikuntza-zuzenbidea  

NT2 gaixoen eskubideak  
NT3 akats medikoa  
NT3 bizi-testamentua  

NT1 odol-transfusioa
NT1 organo-transplantea  
NT1 osasun publikoa  

NT2 higiene publikoa  
NT2 osasun-arloko legeria

NT3 osasun-kontrola
NT2 osasunerako arriskua  
NT2 ugalketa-osasuna  

NT1 osasun-txartela  
NT1 osasunaren zainketa  

NT2 erizaintzako sendaketa  
NT2 etxez etxeko urgazpena  
NT2 zainketa aringarriak  

NT1 ospitaleratzea  
NT2 psikiatrikoan sartzea  

NT1 prebentzio-medikuntza
NT2 txertaketa  

NT1 telemedikuntza

osasun-sistemaren doakotasuna  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistema 

BT2 osasun-politika  
RT gizarte-politika  

osasun-sistemaren kostua  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-politika  
RT gaixotasun-asegurua  
RT gizarte-aurrekontua  
RT gizarte-kostua  

osasun-txartela  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT adinekoak  
RT ezindua  

osasun-zentroa, gizarte- eta·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

osasun-zerbitzu nazionala  
MT 2841 osasuna
BT1 osasun-sistema 

BT2 osasun-politika  
RT gaixotasunarengatiko estaldura 

osoa

osasun-zerbitzua  
MT 2841 osasuna
UF medikuntza-zerbitzua  
BT1 osasun-politika  
NT1 medikuntza-zentroa  
NT1 ospitale psikiatrikoa  
NT1 ospitalea  

osasun-ziurtagiria  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
BT1 aduana-agiria 

BT2 aduana-arauak  
RT osasun-arloko legeria
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osasuna  

USE osasun-politika (2841)

osasuna, animalien·—

USE animalia-osasuna (5631)

osasuna, laneko·—

USE lan-osasuna (4416)

osasunaren babesa  

USE osasun-politika (2841)

Osasunaren Mundu Erakundea  

USE OME (7606)  

osasunaren zainketa  
MT 2841 osasuna
UF medikuaren laguntza  

laguntza medikoa  
zainketa medikoak  
sendaketa medikoa  

BT1 osasun-sistemaren antolaketa 
BT2 osasun-politika  

NT1 erizaintzako sendaketa  
NT1 etxez etxeko urgazpena  
NT1 zainketa aringarriak  
RT terapeutika  

osasunaren zaintza  

USE osasun-kontrola (2841)  

osasunari buruzko hezkuntza  

USE osasun-hezkuntza (3211)  

osasunerako arriskua  
MT 2841 osasuna
UF gaixotasun-arriskua  
BT1 osasun publikoa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

RT albaitaritzako ikuskapena  
RT janarien segurtasuna  
RT larrialdietako medikuntza  
RT segurtasun nuklearra
RT substantzia arriskutsua  

osasunerako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF osasun-laguntzarako irispidea  
BT1 gizarte-eskubideak  

Osasunerako eta Kontsumitzaileen 
Babeserako Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

osasungarritasuna, eraikinen·—

USE eraikinen segurtasuna (2846)

OSHA  

USE Laneko Segurtasun eta 
Osasunerako Europako 
Agentzia (1006)  

OSI  

USE sistemen interkonexioa (3236) 

oskola  

USE animalia-jatorriko gaia (6011) 

oskolduna  
MT 5641 arrantza
UF abakandoa  

izkira  
karramarroa
zigala
ganba
otarraina
otarrainxka
izkira txikia  

BT1 arrantza-baliabidea  
RT oskoldunen hazkuntza  

oskoldunen hazkuntza  
MT 5641 arrantza
BT1 akuikultura  
RT oskolduna

oso epe laburrerako finantzaketa  
SN Erkidegoko diruetan esku hartu 

ahal izan dadin banku zentralek 
elkarri ematen dizkioten kreditu-
erraztasunak. Ez nahasi "epe 
laburrerako finantzaketa" 
terminoarekin.  

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 sostengu-mekanismoa

BT2 Europako diru-sistema  

oso luzerako aurreikuspena, epe·—

USE prospektiba (1631)

osoa, enplegu·—

USE enplegu betea (4406)  

osoa, lehiaketa ez-·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

osoa, pisu·—

USE pisua eta neurriak (4811)

osoko errekurtsoa, jurisdikzio·—

USE Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa (1221)  

osotasun fisikorako eskubidea  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT eugenesia
RT klonazioa

osotasuna, lurralde-·—

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

ospetsuko ardoa, jatorri-deitura·—

USE kalitate oneneko ardoa (6021) 

ospitale itundua  

USE medikuntza itundua (2841)  

ospitale psikiatrikoa  
MT 2841 osasuna
UF erietxe psikiatrikoa  
BT1 osasun-zerbitzua

BT2 osasun-politika  
RT psikiatria  

ospitale-gastuak  

USE ospitaleratze-gastuak (2841)  

ospitale-zentroa  

USE ospitalea (2841)  

ospitalea  
MT 2841 osasuna
UF ospitale-zentroa  

klinika  
eritegia  
erietxea  

BT1 osasun-zerbitzua
BT2 osasun-politika  

ospitaleko egonaldia  

USE ospitaleratzea (2841)  

ospitaleratze-gastuak  
MT 2841 osasuna
UF ospitale-gastuak  
BT1 osasun-gastuak

BT2 osasun-politika  

ospitaleratzea  
MT 2841 osasuna
UF ospitaleko egonaldia  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
NT1 psikiatrikoan sartzea  

ostalaria  

USE ostalaritzako lanbidea (2826)  

ostalaritza  

USE ostalaritzaren industria (2826) 

ostalaritzako lanbidea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF ostalaria  

hotelaria  
BT1 ostalaritzaren industria 

BT2 turismoa
BT3 aisia  

ostalaritzaren arloa  

USE ostalaritzaren industria (2826) 

ostalaritzaren industria  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF hoteleko gela

ostalaritza  
ostatua  
hotela  
ostalaritzaren arloa  
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BT1 turismoa
BT2 aisia  

NT1 ostalaritzako lanbidea  

ostatua  

USE ostalaritzaren industria (2826)  

ostendua, ekonomia·—

USE ezkutuko ekonomia (1621)  

osteopata

USE ordezko medikuntzako 
lanbidea (2841)

Östergötland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eki-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

ostra  

USE moluskua (5641)  

Östra Mellansverige  

USE Eki-erdialdeko Suedia (7211)  

ostra-hazkuntza  

USE molusku-hazkuntza (5641)  

ostrikultura  

USE molusku-hazkuntza (5641)  

ostruka  

USE eskortako hegaztia (5631)

OTAN  

USE NATO (7621)

otarraina  

USE oskolduna (5641)

otarrainxka  

USE oskolduna (5641)

OTASE  

USE Asia Hego Ekialdeko 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

otia  

USE intsektua (5211)

otsoa  

USE ugaztun basatia (5211)  

OUA  

USE Afrikar Batasuna (7616)

Oulu [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Finlandiako eskualdeak  

out klausula, opting·—

USE salbuespen-klausula (1016)  

out-a, lock-·—

USE ugazaben itxiera (4426)  

outplacement-a  

USE birlaneratzeko laguntza [V4.2] 
(4406)

output taula, input-·—

USE input-output analisia (1631)  

overbooking-a  

USE erreserba (4811)  

Overijssel  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Övre Norrland  

USE Ipar Norrland (7211)  

oxalikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

oxido nitrikoa  

USE oxidoa (6811)

oxidoa  
MT 6811 kimika
UF ur oxigenatua  

titanio bioxidoa  
titanio dioxidoa  
kaltzio oxidoa  
karbono oxidoa  
oxido nitrikoa
peroxidoa

BT1 konposatu kimikoa  

oxidoa, kaltzio·—

USE oxidoa (6811)

oxidoa, karbono·—

USE oxidoa (6811)

oxigenatua, ur·—

USE oxidoa (6811)

oxigenoa  
MT 6811 kimika
BT1 elementu kimikoa  

Ozeania  
MT 7226 Asia-Ozeania
NT1 Australia  

NT2 Norfolk uhartea  
NT1 Melanesia  

NT2 Fiji
NT2 Kaledonia Berria
NT2 Papua Ginea Berria  
NT2 Salomon uharteak
NT2 Vanuatu

NT1 Mikronesia
NT2 Guam uhartea
NT2 Karolina uharteak  

NT3 Mikronesiako Estatu 
Federatuak  

NT2 Kiribati
NT2 Mariana uharteak  
NT2 Marshall uharteak  
NT2 Nauru
NT2 Palau

NT1 Pitcairn uharteak  
NT1 Polinesia  

NT2 Cook uharteak  
NT2 Hawaii
NT2 Niue
NT2 Polinesia Frantsesa  
NT2 Samoa  
NT2 Samoa Amerikarra  
NT2 Tokelau
NT2 Tonga
NT2 Tuvalu  
NT2 Wallis eta Futuna  
NT2 Zeelanda Berria  

Ozeano Antartikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ozeanoa 

BT2 ingurune geofisikoa  

Ozeano Artikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ozeanoa 

BT2 ingurune geofisikoa  

Ozeano Atlantikoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF Atlantikoa  

Golkoko itsaslasterra
eskualde atlantikoa  

BT1 ozeanoa 
BT2 ingurune geofisikoa  

NT1 Ipar itsasoa  
NT1 Irlandako itsasoa  
NT1 Itsaso Baltikoa  
NT1 Mantxako kanala  
NT1 Norvegiako itsasoa  

Ozeano Barea  
MT 5211 natur ingurunea
UF Pazifikoa  

Pazifikoko eskualdea  
BT1 ozeanoa 

BT2 ingurune geofisikoa  

ozeanoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ingurune geofisikoa  
NT1 Indiako ozeanoa  
NT1 Ozeano Antartikoa  
NT1 Ozeano Artikoa  
NT1 Ozeano Atlantikoa  

NT2 Ipar itsasoa  
NT2 Irlandako itsasoa  
NT2 Itsaso Baltikoa  
NT2 Mantxako kanala  
NT2 Norvegiako itsasoa  

NT1 Ozeano Barea  
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ozeanografia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF ozeanologia  
BT1 Lurraren zientziak  
RT itsas baliabidea  
RT itsas hondoa
RT marea-energia  

Ozeanoko eskualdea, Indiako·—

USE Indiako ozeanoa (5211)  

ozeanologia

USE ozeanografia (3606)  

ozono-geruza degradatzen duen gasa  

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

ozono-geruza desegitea  

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

ozono-geruza suntsitzen duen gasa  

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

ozono-geruzaren degradazioa  

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

ozono-geruzaren murrizketa  

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

ozono-geruzaren suntsipena  

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

ozonoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 atmosfera 

BT2 inguru fisikoa  

ozpina  

USE ongailua (6026)

ozpinetako pepinoa  

USE fruitu-barazkia (6006)  

ozpinetakoak  

USE barazkiz egindako produktua 
(6026)

oztopo teknikoa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF administrazio-oztopoa
BT1 aduana-zergaz besteko oztopoa 

BT2 trukeen murrizketa  
RT albaitaritzako legeria  
RT arau biologikoa  
RT legeria fitosanitarioa  
RT merkaturatze-araua  
RT normalizazioa  
RT osasun-arloko legeria

oztopoa, administrazio-·—

USE oztopo teknikoa (2021)  

oztopoa, esportatzeko·—

USE esportazioen murrizketa 
(2021)

oztopoa, inportatzeko·—

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

oztopoa, merkataritzako·—

USE trukeen murrizketa (2021)  

oztopoak kentzea, arkitektura-·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

pabiloia, kirol-·—

USE kirol-instalazioa (2826)  

Padano gazta, Grana·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

PAE
MT 7236 geografia politikoa
UF Palestina Askatzeko Erakundea 
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

pagoa  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

paisaiaren artapena  

USE paisaiaren babesa (5206)

paisaiaren babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF paisaiaren artapena  

natur inguruaren babesa  
BT1 ingurumenaren babesa  
RT berdegunea

paketatua, produktu·—

USE produktu atondua (2031)  

paketatua, produktu aurre-·—

USE produktu atondua (2031)  

paketatzea

USE ontziratzea (2031)  

paketatzeko gaia  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

paketea, posta-·—

USE posta-zerbitzua (3226)  

Pakistan  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Hego Asia  

Palau
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Palauko Errepublika  
BT1 Mikronesia

BT2 Ozeania  

Palauko Errepublika  

USE Palau (7226)

Palestina Askatzeko Erakundea  

USE PAE (7236)

Palestinako arazoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF Gazako Zerrenda  

Gaza
BT1 nazioarteko arazoa  
RT Palestinako lurralde autonomoak 

Palestinako lurralde autonomoak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Gazako lurralde autonomoa  

Jerikoko lurralde autonomoa  
BT1 Arabiar Merkatu Bateratuko 

herrialdeak  
RT Palestinako arazoa  

palma-olioa  

USE landare-olioa (6016)  

palmondo-hazia  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 olio-landarea  

PALOP  

USE Afrika lusofonoa (7221)

paludismoa  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

Panama  
MT 7216 Amerika
BT1 Erdialdeko Amerika 

BT2 Latinoamerika  

Panamako kanala  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF Panamako kanaleko aldea  
BT1 itsas kanala 

BT2 itsas garraioa  

Panamako kanaleko aldea  

USE Panamako kanala (4821)

panela, eguzki-·—

USE eguzki-kolektorea (6626)  

Panevežys [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

pantaila  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF telebista-monitorea  

bideo-monitorea
bistaratze-monitorea  
kristal likidozko pantaila  
radar-pantaila  
telebista-pantaila  
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bideo-pantaila  
bistaratze-pantaila  
pantaila elektronikoa  
VDU

BT1 unitate periferikoa 
BT2 ekipamendu informatikoa 

BT3 informatikaren industria  
RT pantaila aurreko lana  

pantaila aurreko lana  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
BT1 lanaren antolaketa  
RT lanaren fisiologia  
RT pantaila
RT testu-tratamendua  

pantaila elektronikoa  

USE pantaila (3236)  

pantaila, bideo-·—

USE pantaila (3236)  

pantaila, bistaratze-·—

USE pantaila (3236)  

pantaila, kristal likidozko·—

USE pantaila (3236)  

pantaila, radar-·—

USE pantaila (3236)  

pantaila, telebista-·—

USE pantaila (3236)  

papaia  

USE fruitu tropikala (6006)  

paper zaharra  

USE etxeko hondakina (5216)

paper-fabrika  

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

paper-orea  

USE papera (6836)

paper-orearen eta paperaren 
industria  

MT 6836 zuraren industria
UF kartoiaren industria  

paperaren industria  
papergintza  
paper-fabrika  

BT1 zuraren industria  
NT1 kartoia
NT1 papera
RT hondakinen birziklapena  
RT liburugintza
RT ontziraketa-produktua  

papera  
MT 6836 zuraren industria
UF paper-orea

BT1 paper-orearen eta paperaren 
industria

BT2 zuraren industria  

paperaren industria  

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

papergintza  

USE paper-orearen eta paperaren 
industria (6836)

Papua Ginea Berria  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Papua Ginea Berriko Estatu 

Burujabea
Ginea Berria  

BT1 Melanesia 
BT2 Ozeania  

Papua Ginea Berriko Estatu Burujabea 

USE Papua Ginea Berria (7226)  

paradisua, zerga-·—

USE zerga-itzurpena (2446)  

parafina  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolio-produktua 

BT2 petrokimika

parafiskala, ordainarazpen·—

USE sistema parafiskala (2446)  

parafiskala, tasa·—

USE sistema parafiskala (2446)  

parafiskala, tributu·—

USE sistema parafiskala (2446)  

Paraguai  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

parakimika  
MT 6811 kimika
NT1 aerosola
NT1 disolbatzailea  
NT1 isolatzailea  
NT1 itsasgarria  
NT1 kosmetikoen industria  

NT2 produktu kosmetikoa
NT1 lehergaia  
NT1 lubrifikatzailea  
NT1 mantentze-produktua  
NT1 plastifikatzailea  
NT1 substantzia lagungarria  

paramedikuntzako langileak  

USE lanbide paramedikoa (2841)

parasitarioa, gaixotasun·—

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

parasitoa, laboreen·—

USE laboreen suntsiketa (5216)

parasitoen aurkako tratamendua  

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

parasitologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 biologia-zientziak  
RT tratamendu fitosanitarioa

paraxilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

Pardubice [V4.2]
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

parekatua, batzorde misto·—

USE botere legegilearen eta 
betearazlearen arteko 
harremanak (0431)  

parekotasun monetarioa  

USE kanbio-parekotasuna (2411)  

parekotasuna, diruen·—

USE kanbio-parekotasuna (2411)  

parekotasuna, kualifikazioen·—

USE lanbide-kualifikazioak 
ezagutzea (4406)  

parekotasuna, urrearekiko·—

USE kanbio-parekotasuna (2411)  

Paris

USE Ile-de-France (7211)  

Parisko eskualdea  

USE Ile-de-France (7211)  

parke eolikoa  

USE haize-energia (6626)  

parke naturala  

USE natur erreserba (5206)  

parke nazionala  
SN Eremu nahiko zabala eta nazio-

mailako garrantzia duena, 
gizakiaren ekintzak nabarmen 
aldatu ez duen ekosistema bat 
edo ekosistema-multzo bat 
biltzen duena. Bertako landare- 
eta animalia-espezieak, formazio 
geomorfologikoak eta habitatak 
interes berezikoak dira 
zientziaren, hezkuntzaren eta 
jostetaren aldetik, edota 
edertasun handiko paisaia 
naturala dago. Maneiu-kategoria 
honen helburuak dira gure 
ekosistemen laginak eta 
ezaugarri natural, kultural eta 
eszenikoak zaintzea, ingurumena 
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erregulatzea eta ikerketa, 
hezkuntza eta josteta zerbitzuak 
eskaintzea.  

MT 5206 ingurumen-politika
BT1 eremu babestua 

BT2 ingurumenaren babesa  

parke publikoa  

USE berdegunea (2846)  

parke teknologikoa  
SN Ikerketa-jarduerak, goi-mailako 

ikastegiak eta puntako 
teknologia darabilten industriak 
biltzen ditu.  

MT 6806 industria-politika eta -
egitura

UF parke zientifikoa  
BT1 industria-politika  
RT eskualdeko plangintza  
RT ikerketa-politika  

parke tematikoa  

USE aisiarako eremua (2826)  

parke zientifikoa  

USE parke teknologikoa (6806)

parke zoologikoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF zooa
BT1 aisiarako eremua 

BT2 aisia  
RT animalien babesa  
RT animalien ongizatea
RT espezie babestua  

parkea, automobil-·—

USE ibilgailuak (4816)  

parkea, haur-·—

USE aisiarako eremua (2826)  

parkea, jolas-·—

USE aisiarako eremua (2826)  

parkinga  

USE aparkalekua (2846)

parlamentari independentea  

USE inskribatu gabea (0421)

parlamentari lokabea  

USE inskribatu gabea (0421)

parlamentaria  
MT 0421 parlamentua
UF diputatua  

senataria  
NT1 bateraezintasuna  
NT1 hauteskunde-mandatua

NT2 mandatuen metaketa  
NT1 idazkaritza-sorospena  
NT1 ordezkoa
NT1 parlamentarien estatutua  

NT1 parlamentarien interes 
ekonomikoak

NT1 parlamentarien ukiezintasuna  
NT1 parlamentu-esleipena  
NT1 parlamentu-pribilegioa  
RT Europako parlamentaria  

parlamentarien estatutua  
MT 0421 parlamentua
UF diputatuen estatutua  

senatarien estatutua  
BT1 parlamentaria  

parlamentarien interes 
ekonomikoak  

SN Parlamentu batzuetan, araudian 
hala ezarrita, parlamentari 
guztiek euren lanbide-jarduerak 
eta ordaindutako gainerako 
eginkizun edo jarduera 
garrantzitsuak aitortu behar 
dituzte idazki batean.  

MT 0421 parlamentua
UF parlamentarien lanbide-

jarduerak  
parlamentarien jarduera 
ordainduak  
interes ekonomikoen 
adierazpena  

BT1 parlamentaria  
RT Europako parlamentaria  

parlamentarien jarduera ordainduak  

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

parlamentarien lanbide-jarduerak  

USE parlamentarien interes 
ekonomikoak (0421)

parlamentarien ukiezintasuna  
MT 0421 parlamentua
UF bortxaezintasun parlamentarioa  
BT1 parlamentaria  
RT hautatuaren statusa  

parlamentarientzako kalte-ordaina  

USE parlamentu-esleipena (0421)

parlamentarioa, bortxaezintasun·—

USE parlamentarien ukiezintasuna 
(0421)

parlamentu arteko batasuna  
MT 7626 gobernuz kanpoko 

erakundeak
BT1 gobernuz kanpoko erakundea  

parlamentu arteko batzordea  

USE parlamentu arteko 
ordezkaritza (0421)  

parlamentu arteko ordezkaritza  
MT 0421 parlamentua
UF parlamentu arteko batzordea  
BT1 parlamentuen arteko harremanak 
RT parlamentu-ordezkaritza  

Parlamentu autonomikoa  

USE eskualdeko parlamentua 
(0421)

Parlamentu Batzarra, Europako·—

USE Europako Parlamentua (1006) 

parlamentu-agiria
MT 3221 dokumentazioa
UF Parlamentuaren Aldizkari 

Ofiziala  
parlamentu-lanak  

BT1 agiri ofiziala 
BT2 agiria  

parlamentu-araudia  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF Nazio Parlamentuaren araudia  

eskualdeko Parlamentuaren 
araudia  
Europako Parlamentuaren 
araudia  

BT1 parlamentu-prozedura  
RT barne-araudia  

parlamentu-aulkia
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
NT1 aulki hutsa
NT1 aulkien banaketa  

NT2 banaketa-klausula
NT2 hauteskunde-kozientea  

parlamentu-azterketa  

USE parlamentu-prozedura (0426) 

parlamentu-batzorde baten osaera  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-batzordea 

BT2 Parlamentuaren osaera  

parlamentu-batzordea  
SN Termino honen ondoan, behar 

izanez gero, aipatu batzordearen 
eginkizuna.

MT 0421 parlamentua
UF Parlamentuko azpibatzordea  
BT1 Parlamentuaren osaera  
NT1 ad hoc batzordea  
NT1 batzorde berezia  
NT1 batzorde iraunkorra  
NT1 ikerketa-batzordea  
NT1 parlamentu-batzorde baten 

osaera  
RT batzordearen irizpena  
RT EP batzordea

parlamentu-batzordea, EP·—

USE EP batzordea (1006)  

parlamentu-bilkura
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-prozedura  
NT1 aztergaien zerrenda  
NT1 bilkurako agiria  
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NT2 batzordearen irizpena  
NT1 botoaren azalpena  
NT1 galderak egiteko txanda  
NT1 Parlamentuko eztabaida  

parlamentu-biltzarra  
SN Nazioarteko erakundeen 

parlamentu-organoak 
izendatzeko erabiliko da.  

MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko erakundea  
RT parlamentua  

parlamentu-diplomazia  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 harreman diplomatikoak 

BT2 nazioarteko politika  

parlamentu-esleipena  
MT 0421 parlamentua
UF parlamentarientzako kalte-

ordaina
BT1 parlamentaria  

parlamentu-galdera
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-kontrola 

BT2 Parlamentuaren eskumenak  
NT1 ahozko galdera  
NT1 galdera idatzia  

parlamentu-ganbera  
MT 0421 parlamentua
UF biltzarra  

ganbera
diputazio iraunkorra  

BT1 Parlamentuaren osaera  
NT1 bi ganberako sistema  

NT2 ganbera federala  
NT2 Goi Ganbera  
NT2 zuzeneko hautapeneko 

ganbera
NT1 ganbera bakarreko sistema  

parlamentu-ikerketa  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentu-kontrola 

BT2 Parlamentuaren eskumenak  

parlamentu-kontrola  
MT 0421 parlamentua
UF kontrol demokratikoa  
BT1 Parlamentuaren eskumenak  
NT1 eskaera  
NT1 jabeldura parlamentarioa  
NT1 konfiantza-galdekizuna
NT1 parlamentu-galdera  

NT2 ahozko galdera  
NT2 galdera idatzia  

NT1 parlamentu-ikerketa  
NT1 zentsura-mozioa  
RT gobernu-politika
RT ikerketa-batzordea  
RT kontrolatzeko ahalmena  

parlamentu-lanak  

USE parlamentu-agiria (3221)  

parlamentu-mandatua  

USE hauteskunde-mandatua (0421) 

parlamentu-ordezkaritza  
MT 0421 parlamentua
BT1 Parlamentuaren osaera  
RT EP ordezkaritza  
RT parlamentu arteko ordezkaritza  

parlamentu-prerrogatiba  

USE parlamentu-pribilegioa (0421) 

parlamentu-pribilegioa
SN Ganberek edo haietako kideek 

dituzten eskurantzak, ganberen 
funtzionamendua eta jarduera 
libreak izango direla eta beste 
botere batzuek ez dutela esku 
hartuko bermatzen dutenak.  

MT 0421 parlamentua
UF parlamentu-prerrogatiba  
BT1 parlamentaria  
RT hautatuaren statusa  

parlamentu-prozedura  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF parlamentu-azterketa  
NT1 bilkura-aldia  
NT1 bilkuraren gerorapena  
NT1 jendaurreko bilkura  
NT1 parlamentu-araudia  
NT1 parlamentu-bilkura  

NT2 aztergaien zerrenda  
NT2 bilkurako agiria  

NT3 batzordearen irizpena  
NT2 botoaren azalpena  
NT2 galderak egiteko txanda  
NT2 Parlamentuko eztabaida  

NT1 Parlamentuko botazioa  
NT2 botazio elektronikoa  
NT2 botazio izenduna  
NT2 boto-diziplina  
NT2 eskuordetze bidezko botoa  
NT2 quoruma
NT2 testu osoaren botazioa  

RT aurrekontu-prozedura  
RT Parlamentuaren eskumenak  

parlamentua
MT 0421 parlamentua
NT1 eskualdeko parlamentua  
NT1 nazio-parlamentua  
RT erregimen parlamentarioa  
RT Europako Parlamentua  
RT hauteskunde orokorrak  
RT legegintzako prozedura  
RT parlamentu-biltzarra  
RT parlamentuzko monarkia  

Parlamentua desegitea  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF ganbera desegitea  
BT1 krisi politikoa 

BT2 politika  
RT hauteskunde-mandatua

Parlamentuan hitz egitea  

USE Parlamentuko eztabaida 
(0426)

Parlamentuaren ahalmena  

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

Parlamentuaren Aldizkari Ofiziala  

USE parlamentu-agiria (3221)  

Parlamentuaren araudia, 
eskualdeko·—

USE parlamentu-araudia (0426)  

Parlamentuaren araudia, Europako·—

USE parlamentu-araudia (0426)  

Parlamentuaren araudia, Nazio·—

USE parlamentu-araudia (0426)  

Parlamentuaren betoa  

USE zuzenketa (0426)  

Parlamentuaren ebazpena  
MT 0421 parlamentua
BT1 Parlamentuaren eskumenak  
RT EP ebazpena  

Parlamentuaren ebazpena, 
Europako·—

USE EP ebazpena (1011)  

Parlamentuaren eginkizunak  

USE Parlamentuaren eskumenak 
(0421)

Parlamentuaren eskumenak  
MT 0421 parlamentua
UF arauak egiteko autonomia  

itunetarako baimena  
Parlamentuaren eginkizunak  
Parlamentuaren ahalmena  

NT1 legegintzaldia  
NT1 parlamentu-kontrola  

NT2 eskaera  
NT2 jabeldura parlamentarioa  
NT2 konfiantza-galdekizuna
NT2 parlamentu-galdera  

NT3 ahozko galdera  
NT3 galdera idatzia  

NT2 parlamentu-ikerketa  
NT2 zentsura-mozioa  

NT1 Parlamentuaren ebazpena  
RT aholkatzeko ahalmena  
RT aurrekontu-prozedura  
RT botere legegilea  
RT erakunde-eskumena  
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RT eskumenen intsuldaketa  
RT kontrolatzeko ahalmena  
RT lege-proposamena
RT legegintzako ekimena  
RT legegintzako prozedura  
RT parlamentu-prozedura  

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
zuzentaraua, Europako·—

USE EE zuzentaraua 
(1011)

Parlamentuaren irizpena, Europako·—

USE EP irizpena (1011)  

Parlamentuaren Mahaia  
MT 0421 parlamentua
BT1 Parlamentuaren osaera  
NT1 kuestorea
NT1 Parlamentuko lehendakaria  
NT1 Parlamentuko lehendakariordea 

Parlamentuaren ordezkaritza, 
Europako·—

USE EP ordezkaritza (1006)  

Parlamentuaren osaera  
MT 0421 parlamentua
NT1 inskribatu gabea  
NT1 lehendakarien konferentzia 

[V4.2]  
NT1 parlamentu-batzordea  

NT2 ad hoc batzordea  
NT2 batzorde berezia  
NT2 batzorde iraunkorra  
NT2 ikerketa-batzordea  
NT2 parlamentu-batzorde baten 

osaera  
NT1 parlamentu-ganbera  

NT2 bi ganberako sistema  
NT3 ganbera federala  
NT3 Goi Ganbera  
NT3 zuzeneko hautapeneko 

ganbera
NT2 ganbera bakarreko sistema  

NT1 parlamentu-ordezkaritza  
NT1 Parlamentuaren Mahaia  

NT2 kuestorea
NT2 Parlamentuko lehendakaria  
NT2 Parlamentuko

lehendakariordea  
NT1 Parlamentuko taldea  

parlamentuen arteko harremanak  
MT 0421 parlamentua
NT1 parlamentu arteko ordezkaritza  
NT1 parlamentuen arteko lankidetza  

NT2 Europako Erkidegoko 
Gaietan Espezializatutako 
Organoen Biltzarra

RT erakundeen arteko harremanak  

parlamentuen arteko lankidetza  
MT 0421 parlamentua
BT1 parlamentuen arteko harremanak 

NT1 Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen 
Biltzarra  

Parlamentuko azpibatzordea  

USE parlamentu-batzordea (0421)

Parlamentuko botazioa  
MT 0426 parlamentu-lanak
BT1 parlamentu-prozedura  
NT1 botazio elektronikoa  
NT1 botazio izenduna  
NT1 boto-diziplina  
NT1 eskuordetze bidezko botoa  
NT1 quoruma
NT1 testu osoaren botazioa  
RT botazioa  
RT botoaren emaitza  
RT botoen gehiengoa  

Parlamentuko eztabaida  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF bilkurako akta  

bilkuren egunkaria  
Parlamentuan hitz egitea  
hitz egiteko denbora  
hizpidea erabiltzeko denbora  

BT1 parlamentu-bilkura 
BT2 parlamentu-prozedura  

Parlamentuko eztabaiden publizitatea 

USE bilkuren publizitatea (1006)  

Parlamentuko kidea, Europako·—

USE Europako parlamentaria 
(1006)

Parlamentuko kuestorea, Europako·—

USE EP kuestorea (1006)  

Parlamentuko lehendakaria  
MT 0421 parlamentua
BT1 Parlamentuaren Mahaia 

BT2 Parlamentuaren osaera  
RT EP lehendakaria  

Parlamentuko lehendakaria, 
Europako·—

USE EP lehendakaria (1006)

Parlamentuko lehendakariordea  
MT 0421 parlamentua
BT1 Parlamentuaren Mahaia 

BT2 Parlamentuaren osaera  
RT EP lehendakariordea  

Parlamentuko lehendakariordea, 
Europako·—

USE EP lehendakariordea (1006) 

Parlamentuko liburutegia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema

Parlamentuko taldea  
MT 0421 parlamentua
UF talde politikoa  
BT1 Parlamentuaren osaera  
RT alderdi politikoa  
RT boto-asmoa
RT gehiengo politikoa  
RT interes-taldea  

Parlamenturako hauteskundeak, 
eskualdeko·—

USE eskualde-hauteskundeak 
(0416)

Parlamenturako hauteskundeak, 
Nazio·—

USE hauteskunde orokorrak 
(0416)

parlamentuz kanpoko alderdia  
SN Legez eratuta dagoen eta 

hauteskundeetara aurkeztu arren 
Parlamentuan aulkirik lortzen ez 
duen alderdia.

MT 0411 alderdi politikoa
BT1 alderdi politikoa  

parlamentuz kanpoko kontsulta  

USE jendaurreko bilkura (0426)  

parlamentuzko monarkia  
MT 0406 esparru politikoa
UF monarkia konstituzionala
BT1 erregimen politikoa  
RT parlamentua  

Parmigiano Reggiano gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

partaide ez den herrialdea  
SN Nahi ez duelako edo oraindik 

irizpideak betetzen ez dituelako 
diru bakarra ezarri ez duen 
estatu kidea.  

MT 2406 harreman monetarioak
BT1 eurogunea

BT2 diru-eremua
BT3 harreman monetarioak  

partaide izatea, Europako 
Erkidegoko·—

USE Europar Batasuneko partaide 
izatea (1016)  

partaidetza  
SN Sozietate edo enpresa baten 

kapitalean, mozkinetan edo 
kudeaketan parte hartzea.  

MT 4006 enpresaren antolaketa
UF partaidetza gehiengoduna 

eskuratzea  
partaidetzak eskuratzea  
enpresaren kontrola  
finantza-partaidetza

BT1 kontzentrazio ekonomikoa  
NT1 holding-a
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NT1 mendeko sozietate erkidea  
RT kapital soziala
RT langileen parte-hartzea  
RT mozkina  
RT mozkinetan parte hartzea  
RT partaidetzako sozietatea  

partaidetza gehiengoduna eskuratzea  

USE partaidetza (4006)  

partaidetza, finantza-·—

USE partaidetza (4006)  

partaidetza, mozkinetako·—

USE alokairuz besteko errenta 
(4421)

partaidetza-kontua  

USE partaidetzako sozietatea 
(4016)

partaidetzak eskuratzea  

USE partaidetza (4006)  

partaidetzako enpresa-elkartea  

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

partaidetzako sozietatea  
SN Lankidetza ekonomikoaren 

mota, berezko nortasun 
juridikorik ez duen eta 
publizitaterik behar ez duen 
sozietatea eratzeko.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF partaidetza-kontua  
BT1 sozietatea  
RT partaidetza

parte hartzea, EEk kirol-
agerpenetan·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

parte hartzea, EEk kultur 
agerpenetan·—

USE Erkidegoaren babesa (1016)  

parte hartzea, EEk nazioarteko 
bileretan·—

USE Europar Batasunaren 
nazioarteko eginkizuna (1016) 

parte hartzea, kudeaketan·—

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

parte hartzeko eskubidea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 egile-eskubideak 

BT2 jabetza intelektuala  

parte hartzeko gonbita, lizitazioan·—

USE lizitazioa (2006)  

parte izatea, langileek mozkinetan·—

USE mozkinetan parte hartzea 

(4426)

parte-hartze politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 portaera politikoa 

BT2 politika  
NT1 despolitizazioa  
RT hauteskundeetako parte-hartzea 
RT parte-hartze soziala  

parte-hartze soziala  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-bizitza  
NT1 emakumeen parte-hartzea  
NT1 gizarteko rola  
RT gizarte-bazterketa  
RT gizarte-mugimendua  
RT parte-hartze politikoa  

parte-hartzea, enplegatuen·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

parte-hartzea, langilearen·—

USE langileen parte-hartzea (4426) 

partekatua, eskumen·—

USE eskumen mistoa (1011)

partekatua, zaintza·—

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

partida, aduana-zergen·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

partida, aurrekontu-·—

USE aurrekontua (2436)

partiketa, aulkien·—

USE aulkien banaketa (0416)  

partiketa, Erkidegoaren 
finantzaketaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

partiketa, Erkidegoaren funtsen·—

USE Erkidegoaren finantzaketaren 
banaketa (1021)

partiketa, eskumenen·—

USE eskumen-banaketa (0431)  

partikula ultrafina  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 material aurreratua  

partikula-azeleragailua  

USE teknologia nuklearra (6621)  

partikulak, alfa·—

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

partikulak, beta·—

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

partzialeko enplegua, lansaio·—

USE lansaio partzialeko lana (4406) 

pasagunea, itsuentzako gailua duen 
zebra-·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

pasaportea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nortasun-agiria 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
pribatua  

pasaporteen batasuna  

USE Europako pasaportea (1231)  

pasatzea, alperra·—

USE lurraren prestaketa (5621)  

pasiboa, hiltzeko laguntza·—

USE heriotza (2826)  

pasiboaren araubidea, hobekuntza·—

USE hobekuntza pasiboa (2011)  

pasiboko trafikoa, hobekuntza·—

USE hobekuntza pasiboa (2011)  

pasiborako eskubidea, sufragio·—

USE hautagarritasuna (1236)

pasteurizazioa  
MT 6036 janarien teknologia
BT1 janarien kontserbazioa 

BT2 janarien teknologia  
RT esne pasteurizatua  

patata
MT 6006 landare-produktuak
UF batata  
BT1 tuberkulua  

patea, haragi-·—

USE haragikia (6026)  

patente-emakida  

USE patente-lizentzia (6416)  

patente-lizentzia  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF patente-emakida  

lizentzia-kontratua  
ustiatzeko lizentzia  

BT1 industria-jabetza
BT2 jabetza intelektuala  

patentea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF asmakuntza-patentea
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BT1 industria-jabetza
BT2 jabetza intelektuala  

NT1 Europako patentea  
NT1 patenteen zuzenbidea  
RT asmakuntza

patentea, asmakuntza-·—

USE patentea (6416)  

patentea, Erkidegoko·—

USE Europako patentea (6416)

patenteei buruzko legea  

USE patenteen zuzenbidea (6416)  

patenteen zuzenbidea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF patenteei buruzko legea  
BT1 patentea 

BT2 industria-jabetza
BT3 jabetza intelektuala  

RT merkataritza-zuzenbidea
RT nazioarteko zuzenbide 

ekonomikoa

patologia, animalien·—

USE animalia-gaixotasuna (5631)  

patologia, landare-·—

USE landare-gaitza (5631)  

patroia, arrantza-·—

USE arrantzalea (5641)  

patroia, dibisa-urre·—

USE trukerako urre-patroia (2406) 

patroia, diru-urre·—

USE urre-patroia (2406)  

patroia, dolar-urre·—

USE trukerako urre-patroia (2406) 

patroia, lingote-urre·—

USE urre-patroia (2406)  

pattarra  
MT 6021 edariak eta azukreak
UF zereal-pattarra  

fruta-pattarra  
ardo-pattarra  
anis-pattarra
armagnac-a  
koñaka
gina
ginebra
grappa
marc-a
uxuala
rona
vodka
whiskia

BT1 edari alkoholduna 

BT2 edaria  

pattarra, anis-·—

USE pattarra (6021)  

pattarra, ardo-·—

USE pattarra (6021)  

pattarra, fruta-·—

USE pattarra (6021)  

pattarra, zereal-·—

USE pattarra (6021)  

Pays de Loire  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

pazienteen eskubideak  

USE gaixoen eskubideak (2841)

Pazifikoa

USE Ozeano Barea (5211)  

Pazifikoko eskualdea  

USE Ozeano Barea (5211)  

Pazifikorako Nazio Batuen Ekonomia 
eta Gizarte Batzordea, Asia eta·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

pedagogia  

USE metodo pedagogikoa (3206)

pedagogia berria  
MT 3206 hezkuntza
UF ikastetxe pilotua  

eskola irekia  
eskola esperimentala  
eskola pilotua  
saiakuntza pedagogikoa  
berrikuntza pedagogikoa
ikerketa pedagogikoa  

BT1 metodo pedagogikoa  
RT irakaskuntza irekia

pedagogikoa, berrikuntza·—

USE pedagogia berria (3206)

pedagogikoa, ikerketa·—

USE pedagogia berria (3206)

pedagogikoa, orientazio·—

USE eskola-orientazioa (3216)  

pedagogikoa, prestakuntza·—

USE irakasleen prestakuntza (3211) 

pedagogikoa, saiakuntza·—

USE pedagogia berria (3206)

pediatria
MT 2841 osasuna

BT1 medikuntzako espezialitatea 
BT2 medikuntza

BT3 medikuntza-zientziak  

pedofilia  
SN Heldu batek umeenganako sexu-

joera izatea.  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 sexu-delitua

BT2 pertsonen aurkako delitua 
BT3 arau-haustea  

RT haur-pornografia
RT haurren babesa  
RT haurren eskubideak  

PEF

USE Prestakuntzako Europako 
Fundazioa (1006)  

Peloponeso  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

penala, demanda·—

USE akzio penala (1221)  

penintsula, Balkanetako·—

USE Balkanak (7206)

Penintsulako Malaysia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Mendebaldeko Malaysia  
BT1 Malaysia 

BT2 ASEANgo herrialdeak

pentsamendu-askatasuna  

USE iritzi-askatasuna (1236)  

pentsio osagarria  
MT 2836 gizarte-babesa
UF pentsio-funtsa
BT1 erretiro-pentsioa 

BT2 gizarte-prestazioa 
BT3 gizarte-segurantza  

pentsio-eskubideen transferentzia  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 erretiro-pentsioa 

BT2 gizarte-prestazioa 
BT3 gizarte-segurantza  

pentsio-funtsa  

USE pentsio osagarria (2836)

pentsioa  

USE gizarte-prestazioa (2836)  

pentsioa, alarguntasun-·—

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

pentsioa, elbarritasun-·—

USE ezintasun-asegurua (2836)  
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pentsioa, mantenu-·—

USE mantenu-betebeharra (2806)  

pentsioa, senideentzako·—

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

pentsioa, zahartzaroko·—

USE erretiro-pentsioa (2836)

pentsioa, zurztasun-·—

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

pentsioduna  

USE pertsona erretiratua (4406)

pentsioen metaketa  
MT 2836 gizarte-babesa
BT1 erretiro-pentsioa 

BT2 gizarte-prestazioa 
BT3 gizarte-segurantza  

RT errenten metaketa  

pentsua  

USE abere-janaria (5631)  

peoia
MT 4411 lan-merkatua
BT1 behargina 

BT2 gizarte- eta lanbide-kategoria

pepinoa  

USE fruitu-barazkia (6006)  

pepinoa, ozpinetako·—

USE fruitu-barazkia (6006)  

per capita errenta  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF biztanleko errenta  
BT1 nazio-kontabilitatea  
RT adinaren araberako banaketa  
RT sexuaren araberako banaketa  

per capita kontsumoa  
MT 2026 kontsumoa
UF biztanleko kontsumoa  
BT1 kontsumoa

perfumea  

USE produktu kosmetikoa (6811)  

periferikoa  

USE unitate periferikoa (3236)  

periferikoa, administrazio·—

USE deskontzentrazioa (0436)  

peritu-azterketa judiziala

USE peritu-irizpena (1221)  

peritu-azterketa medikoa  
MT 2841 osasuna
UF perituaren osasun-azterketa  

BT1 medikuntza
BT2 medikuntza-zientziak  

RT asegurua

peritu-irizpena  
MT 1221 justizia
UF peritu-txostena  

peritu-txosten judiziala  
peritu-azterketa judiziala  

BT1 judizioa 
BT2 prozedura judiziala  

peritu-lan zientifikoa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF ebaluazio zientifikoa  
BT1 ikerketa  

peritu-txosten judiziala

USE peritu-irizpena (1221)  

peritu-txostena  

USE peritu-irizpena (1221)  

perituaren osasun-azterketa  

USE peritu-azterketa medikoa 
(2841)

peroxidoa  

USE oxidoa (6811)

perretxikoa  

USE perretxikogintza (5631)  

perretxikogintza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF barrengorria

barrengorri-hazkuntza  
perretxikoa  

BT1 landare-ekoizpena  

Persiako Golkoko estatua  

USE Golkoko herrialdea (7226)  

Persiako Golkoko herrialdea  

USE Golkoko herrialdea (7226)  

perspektiba, Erkidegoaren·—

USE EE egoera (1016)  

pertsona aktiboko errenta  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
BT1 nazio-kontabilitatea  

pertsona alarguna  
MT 2806 familia
UF emakume alarguna  

gerrako alarguna  
alarguntasuna  
gizon alarguna  

BT1 familia-egoera  
RT bakarrik dagoen pertsona  
RT bizirik dirautenentzako 

prestazioa

pertsona banandua  
MT 2806 familia
BT1 familia-egoera  
RT bakarrik dagoen pertsona  
RT epai bidezko banantzea  

pertsona baten zigor-espedientea  

USE zigor-erregistroa (1216)  

pertsona dibortziatua  
MT 2806 familia
BT1 familia-egoera  
RT bakarrik dagoen pertsona  
RT dibortzioa  
RT mantenu-betebeharra

pertsona edadetua  

USE adinekoak (2816)

pertsona erretiratua  
MT 4406 enplegua
UF pentsioduna
BT1 enpleguaren amaiera  
RT erretiro-pentsioa  
RT gizarte-segurantza  

pertsona ezkondua  
MT 2806 familia
UF ezkontidea

emaztea  
senarra
ezkonlaguna

BT1 familia-egoera  
RT ezkontza

pertsona fisikoa  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  

pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zerga  

MT 2446 zerga-sistema
UF PFEZ  
BT1 errentaren gaineko zerga  

pertsona juridikoa  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 estatutu juridikoa 

BT2 zuzenbide zibila  
RT pertsona juridikoen 

nazionalitatea  
RT sozietatea  
RT sozietateen gaineko zerga  

pertsona juridikoen nazionalitatea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF sozietateen nazionalitatea  
BT1 nazioarteko zuzenbide pribatua  
RT atzerritar enpresa  
RT enpresa multinazionala
RT pertsona juridikoa  
RT sozietatearen egoitza  
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pertsona, ardurapeko·—

USE familia-zama (2806)  

pertsona, bizileku finkorik gabeko·—

USE etxerik gabeko pertsona (2826) 

pertsona, mugikortasun murriztuko·—

USE ezindu fisikoa (2826)  

pertsonala, bagaje·—

USE ondasun pertsonala (2026)

pertsonala, konputagailu·—

USE mikroordenagailua (3236)

pertsonala, ordenagailu·—

USE mikroordenagailua (3236)

pertsonala, zedula·—

USE nortasun-agiria (1231)

pertsonaleko ekipamendua, babes·—

USE babes-ekipamendua (4416)

pertsonaren duintasuna  

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

pertsonen asegurua  
MT 2431 aseguruak
BT1 asegurua

pertsonen aurkako arma  
SN Objektuen aurka ez, baizik 

pertsonen aurka erabiltzen diren 
armak eta material osagarriak.  

MT 0821 defentsa
UF pertsonen aurkako mina  
BT1 arma konbentzionala 

BT2 armamentua

pertsonen aurkako delitua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 arau-haustea  
NT1 difamazioa  
NT1 eraso fisikoa  
NT1 giza hilketa  
NT1 jazarpen morala  
NT1 pertsonen bahiketa  
NT1 pertsonen trafikoa  
NT1 sexu-delitua

NT2 pedofilia
NT2 sexu-indarkeria  
NT2 sexu-jazarpena  
NT2 sexu-turismoa

RT indarkeria  

pertsonen aurkako mina  

USE pertsonen aurkako arma 
(0821)

pertsonen bahiketa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF bahitua  

bahiketa

gatibu-hartzea  
BT1 pertsonen aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  
RT bahiketa politikoa  
RT kriminalitatea  
RT terrorismoa

pertsonen desagerpena  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 indarkeria politikoa 

BT2 segurtasun publikoa

pertsonen joan-etorri askea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
NT1 Schengengo akordioa  

NT2 Schengengo informazio-
sistema  

RT Erkidegoaren migrazio-politika  
RT herritarren Europa  
RT langileen joan-etorri askea  
RT merkatu bakarra  
RT mugikortasun geografikoa
RT zerbitzugintza askea  
RT zirkulazio-askatasuna  

pertsonen kontrola  

USE polizia-kontrola (0431)  

pertsonen sozietatea  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF sozietate kolektiboa  
BT1 merkataritzako sozietatea 

BT2 sozietatea  
RT bazkidea  

pertsonen trafikoa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF adingabeen trafikoa  

emakume-trafikoa  
haur-trafikoa  
emakumezkoen salerosketa  

BT1 pertsonen aurkako delitua 
BT2 arau-haustea  

RT esklabotasuna

Peru
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

pestizida  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF fungizida  

izurri-botika  
BT1 produktu fitosanitarioa 

BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 
RT intsektizida-hondakina  
RT laboreak mantentzea  
RT laboreen suntsiketa  
RT substantzia toxikoa  

pestiziden industria
MT 6811 kimika
BT1 oinarrizko industria kimikoa 

BT2 industria kimikoa  
RT bioindustria

petrikiloa  

USE ordezko medikuntzako 
lanbidea (2841)

petrodolarra  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 merkatu monetarioa  
RT nazioarteko likidezia  

petrokimika  
MT 6616 petrolio-industria
SN Erabili termino hau produktuak 

batera hartuta aipatzen dituzten 
agirietarako. Gainerako kasuetan 
erabili deskribatzaile 
espezifikoagoak.  

UF industria petrokimikoa  
NT1 petrolio-produktua  

NT2 butanoa
NT2 fuel-olioa
NT2 motor-erregaia

NT3 gasolina  
NT4 berunik gabeko gasolina 

NT3 gasolioa  
NT3 hegazkinetarako erregaia  

NT2 olio astuna  
NT2 olio minerala  
NT2 parafina  
NT2 propanoa

RT industria kimikoa  
RT kimika

petrokimikoa, industria·—

USE petrokimika (6616)  

petrokimikoa, produktu·—

USE petrolio-produktua (6616)

petrolio findu gabea  

USE petrolio gordina (6616)  

petrolio gordina  
MT 6616 petrolio-industria
UF petrolio findu gabea  
BT1 petrolioa 

BT2 hidrokarburoa

petrolio-ateratzea  

USE petrolio-erauzketa (6616)  

petrolio-bilaketa  
MT 6616 petrolio-industria
UF petrolio-prospekzioa  
BT1 petrolio-industria  
RT energia-ikerketa  

petrolio-ekoizpena  
MT 6616 petrolio-industria
UF petrolio-produkzioa  
BT1 petrolio-industria  
RT energia-ekoizpena  
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petrolio-erauzketa  
MT 6616 petrolio-industria
UF petrolio-ateratzea  
BT1 petrolio-industria  

Petrolio-esportatzaileen Erakundea, 
Lurralde·—

USE LPEE (7621)

petrolio-findegia  

USE petrolioaren finketa (6616)  

petrolio-hobia  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolio-industria  

petrolio-industria  
MT 6616 petrolio-industria
UF petrolio-konpainia  

petrolioaren industria  
NT1 itsasoko instalazioa
NT1 petrolio-bilaketa  
NT1 petrolio-ekoizpena  
NT1 petrolio-erauzketa  
NT1 petrolio-hobia  
NT1 petrolio-politika  
NT1 petrolioaren teknologia  

NT2 petrolioaren finketa  

petrolio-konpainia  

USE petrolio-industria (6616)  

petrolio-olioa  

USE olio minerala (6616)  

petrolio-ontzia  

USE zisterna-ontzia (4821)  

petrolio-plataforma  

USE itsasoko instalazioa (6616)  

petrolio-politika  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolio-industria  
RT energia-politika  

petrolio-produktua  
MT 6616 petrolio-industria
UF galipota

petroliotik eratorritako 
produktua
produktu petrokimikoa

BT1 petrokimika
NT1 butanoa
NT1 fuel-olioa
NT1 motor-erregaia

NT2 gasolina  
NT3 berunik gabeko gasolina  

NT2 gasolioa  
NT2 hegazkinetarako erregaia  

NT1 olio astuna  
NT1 olio minerala  
NT1 parafina  
NT1 propanoa

petrolio-produkzioa  

USE petrolio-ekoizpena (6616)  

petrolio-prospekzioa  

USE petrolio-bilaketa (6616)  

petrolio-terminala  

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

petrolioa  
MT 6616 petrolio-industria
UF nafta
BT1 hidrokarburoa
NT1 itsasoko petrolioa  
NT1 petrolio gordina  
RT erregai fosila
RT europar eta arabiarren arteko 

lankidetza  
RT gai plastikoa  
RT hidrogeno-ekoizpena  
RT itsas baliabidea  
RT itsasoko zulaketa  

petrolioaren bidezko kutsadura  

USE hidrokarburoen bidezko 
kutsadura (5216)  

petrolioaren finketa  
MT 6616 petrolio-industria
UF fintzeko ahalmena  

cracking-a  
hydrocracking-a  
petrolio-findegia  

BT1 petrolioaren teknologia 
BT2 petrolio-industria  

petrolioaren industria  

USE petrolio-industria (6616)  

petrolioaren teknologia  
MT 6616 petrolio-industria
UF hidrokarburoen tratamendua  
BT1 petrolio-industria  
NT1 petrolioaren finketa  
RT energiaren teknologia  

petrolioaren, deribatuen eta antzekoen 
gaineko zerga  

USE motor-erregaien gaineko 
zerga (2446)  

petroliotik ateratzen ez den motor-
erregaia  

USE ordezko erregaia (6606)

petroliotik eratorritako produktua  

USE petrolio-produktua (6616)

petrologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 geologia

BT2 Lurraren zientziak  

PFEZ

USE pertsona fisikoen errentaren 
gaineko zerga (2446)  

Piemonte
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Pierre eta Mikeluneko Lurralde 
Erkidegoa, Saint-·—

USE Saint-Pierre eta Mikelune 
(7216)

pieza soltea  
MT 6821 industria mekanikoa
UF ordezko pieza  
BT1 material mekanikoa  
RT mekanika orokorra  

pieza, ordezko·—

USE pieza soltea (6821)  

piezako soldata  

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

piezen egiaztapena  

USE ekoizpenaren kontrola (6411)  

Pikardia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

pikua  

USE fruitu pipitaduna (6006)

pikupasa  

USE produktu lehortua (6026)  

pila  

USE metagailu elektrikoa (6826)  

pila atomikoa  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

pila erabilia  

USE hondakin elektronikoa (5216) 

pilaketa, diru-sarreren·—

USE errenten metaketa (1626)  

pilaketa, errenten·—

USE errenten metaketa (1626)  

pilotua, eskola·—

USE pedagogia berria (3206)

pilotua, hegazkineko·—

USE eskifaia (4811)  

pilotua, ikastetxe·—

USE pedagogia berria (3206)
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pilotua, itsasontziko·—

USE eskifaia (4811)  

pilotua, saiakuntza·—

USE entsegua (6411)

Pilsen [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

PIM

USE Mediterraneoko programa 
integratuak (1616)  

pintorea  

USE arte-lanbidea (2831)  

pintura  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 arte ederrak 

BT2 arteak  

pintura eta berniza  
MT 6811 kimika
UF berniza
BT1 oinarrizko industria kimikoa 

BT2 industria kimikoa  

pintura, horma-·—

USE eraikuntza-teknika (6831)  

pinua  

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

piperra  

USE fruitu-barazkia (6006)  

piperrautsa  

USE fruitu-barazkia (6006)  

piramidea, adinen·—

USE adinaren araberako banaketa 
(2816)

piramidea, biztanleriaren·—

USE adinaren araberako banaketa 
(2816)

pirata, aireko·—

USE pirateria (1216)  

pirateria  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF aireko pirata  

aireko pirateria  
itsasoko pirateria  
hegazkin-bahiketa  
ontzi-bahiketa  

BT1 jabetzaren aurkako delitua 
BT2 arau-haustea  

RT kriminalitatea  
RT terrorismoa

pirateria informatikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF software-aren legez aurkako 

kopia
BT1 kriminalitate informatikoa 

BT2 informatika-zuzenbidea  
RT egile-eskubideak  
RT faltsifikatzea  
RT industria-espioitza  

pirateria, aireko·—

USE pirateria (1216)  

pirateria, itsasoko·—

USE pirateria (1216)  

Pirinioak, Hegoaldea-·—

USE Midi-Pyrénées (7211)  

pista, lurreratzeko·—

USE aireportua (4826)  

pistatxoa  

USE fruitu oskolduna (6006)

pisu eta neurrien sistema  

USE metrologia (3606)  

pisu osoa  

USE pisua eta neurriak (4811)

pisua eta neurriak  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF gehieneko pisua  

ardatzeko pisua  
atoian eraman daitekeen pisua  
baimendutako guztizko pisua  
pisu osoa

BT1 ibilgailua 
BT2 garraiobidea  

pisua, ardatzeko·—

USE pisua eta neurriak (4811)

pisua, atoian eraman daitekeen·—

USE pisua eta neurriak (4811)

pisua, baimendutako guztizko·—

USE pisua eta neurriak (4811)

pisua, gehieneko·—

USE pisua eta neurriak (4811)

pisuak eta neurriak  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF neurri-unitatea
BT1 arau teknikoak  
RT ikertzeko metodoa  
RT merkaturatze-araua  

Pitcairn

USE Pitcairn uharteak (7226)  

Pitcairn uharteak  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Pitcairn  
BT1 Ozeania  

pizgarria  

USE alokairu-prima (4421)  

pizgarria, damutzeko·—

USE damutua (1216)  

pizgarria, inbertsiorako·—

USE inbertsioen sustapena (2426)

plaka, matrikula-·—

USE ibilgailuaren matrikulazioa 
(4806)

plan normalizatua, kontabilitate-·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

plana, arrantza-·—

USE arrantza-kuota (5641)  

plana, berregituratze-·—

USE industriaren berregituraketa 
(6806)

plana, ekintza-·—

USE jarduteko programa (4021)  

plana, errepide-·—

USE garraio-plangintza (4806)  

plana, eskualdeko·—

USE eskualdeko plangintza (1606)  

plana, garraio-·—

USE garraio-plangintza (4806)  

plana, gizarte-·—

USE gizarte-politika (2826)  

plana, hiri-antolamendurako·—

USE hirigintzako plana (2846)  

plana, hobekuntza materialerako·—

USE nekazaritzako garapen-plana 
(5606)

plana, kontabilitate-·—

USE kontabilitate-sistema (1626)

plana, kontsumitzaileen aldeko 
ekintza-·—

USE kontsumitzaileen babesa 
(2026)

plana, nazio-·—

USE nazio-plangintza (1606)  

Plana, Schuman·—

USE Europako historia (0811)  
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plana, ureztatze-·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

Plana, Werner·—

USE Ekonomia eta Diru Batasuna 
(1016)

plangintza  

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

plangintza ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF plangintza

plangintza hertsagarria  
aginduzko plangintza  
plangintza orientagarria
programazio ekonomikoa  

NT1 eskualdeko plangintza  
NT1 garapen-plana  
NT1 nazio-plangintza  
NT1 sektorekako plangintza  
RT egitura-politika  
RT ekoizpenaren plangintza  
RT ekonomia gidatua  
RT ekonomia planifikatua
RT finantza-plangintza  
RT finantzaketa-plana  
RT garraio-plangintza  
RT inbertsio-proiektua  
RT merkatu-plangintza  

plangintza hertsagarria  

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

plangintza orientagarria  

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

plangintza zentraleko ekonomia  

USE ekonomia planifikatua (1621)

plangintza, aginduzko·—

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

plangintza, arrantzaren·—

USE arrantzaren kudeaketa (5641) 

plangintza, enpleguaren·—

USE laneskuaren plangintza (4406) 

plangintza, Erkidegoaren gastuen·—

USE finantza-aurreikuspenak 
(1021)

plangintza, eskualdeen arteko·—

USE eskualdeko plangintza (1606)  

plangintza, garapenaren·—

USE garapen-plana (1606)

plangintza, gizarte-·—

USE gizarte-politika (2826)  

plangintza, hiri-·—

USE hirigintzako plana (2846)  

plangintza, landa-·—

USE landa-garapena (1616)

plangintza, lurraldearen·—

USE eskualdeko plangintza (1606)  

plangintza, nekazaritzako·—

USE nekazaritza-politika (5606)  

plangintzako programa, familia-·—

USE familia-plangintza (2806)  

planktona  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-baliabidea  

Planning Programming Budgeting 
System  

USE aurrekontu-aukera (2436)  

planoa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
RT hirigintza
RT kartografia  

plasmaren fisika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  

plastifikatzailea  
SN Zenbait substantzia solidoren 

propietate mekaniko eta 
termikoak aldarazten dituen 
produktua. Materialen 
elastikotasuna handitzeko, 
hauskortasun-tenperatura 
jaisteko eta konformazioa 
errazteko erabiltzen da.  

MT 6811 kimika
BT1 parakimika

plastikoa  

USE gai plastikoa (6811)  

plastikoak, arte·—

USE arte ederrak (2831)  

plastikoen ekoizpena, gai·—

USE gai plastikoen industria (6811) 

plastikopeko laborantza  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF tuneleko laborantza  
BT1 laborantza-sistema  

plastikozko tutua  

USE tutua (6411)

plataforma politikoa  

USE programa politikoa (0411)  

plataforma, erauzketa-·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

plataforma, espazioratzeko·—

USE espazioratzeko instalazioa 
(4826)

plataforma, itsaso zabaleko zamaketa-
·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

plataforma, petrolio-·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

plataforma, ur gaineko·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

plataforma, zulaketa-·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

platina, laser·—

USE soinua erreproduzitzeko 
aparatua (3226)

platinoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metal preziatua 

BT2 metala  

plebiszitua  
SN Herritarrek gobernatzaile baten 

kargua berresteko erabiltzen den 
prozedura.

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 hauteskunde-sistema

pleita
MT 4806 garraio-politika
UF garraio-gastuak  
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
NT1 CIF prezioa  
NT1 ontziko prezio frankoa  
RT ematea  
RT salgaien garraioa  

pleita, kostua, asegurua eta·—

USE CIF prezioa (4806)  

pleitamendua
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 ibilgailuen alogera 

BT2 garraioaren antolaketa  

pleitaria  

USE garraiolaria (4811)  

plubiositatea  

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

plusa, familia-·—

USE familia-prestazioa (2836)  
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plutonioa
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 gai erradioaktiboa 

BT2 energia nuklearra  

pneumatikoa  
MT 6811 kimika
UF aire-kamera  
BT1 kautxuaren industria 

BT2 industria kimikoa  
RT ibilgailuaren ekipamendua  

pneumokoniosia  

USE lanbide-gaixotasuna (4416)

PNUD

USE Nazio Batuen Garapen 
Programa (7606)  

Pobo, Valedor do·—

USE arartekoa (0436)  

pobre berria  

USE pobretasuna (1626)  

pobrea  

USE pobretasuna (1626)  

pobrea, herrialde·—

USE gutxi garatutako herrialdea 
(1611)

pobreagoa, eskualde·—

USE eskualde behartsua (1616)

pobreagoa, nekazaritza-eskualde·—

USE nekazaritza-alde behartsua 
(5606)

pobreenentzako laguntza, eskualde·—

USE eskualde-laguntza (1606)  

pobretasuna  
MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF landerra  

pobreziaren aurkako borroka  
behartsua
pobre berria  
txirotasuna  
pobrea

BT1 errentaren banaketa 
BT2 errenta

NT1 eskaletasuna
RT azpiproletarioak  
RT behartsuentzako laguntza  
RT desnutrizioa
RT etxerik gabeko pertsona  
RT irauteko gutxieneko diru-sarrera 
RT langile behartsua  
RT laugarren mundua  

pobretzea  
SN Eskualde edo gizarte-klase 

bateko biztanleak gero eta 

pobreagoak izatea eskualdeko 
edo herrialdeko ekonomian 
gertatutako aldaketa sakonen 
ondorioz.

MT 1626 nazio-kontabilitatea
UF txirotzea  
BT1 errentaren banaketa 

BT2 errenta
RT laugarren mundua  

pobreziaren aurkako borroka  

USE pobretasuna (1626)  

Podlasieko Voivoderria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Podravska [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Poitou-Charentes  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

polar artikoa, zirkulu·—

USE Artikoa (5211)  

polderra  

USE berreskuratutako lurra (5621) 

poliamida  

USE ehunki sintetikoa (6841)

polibinil kloruroa  

USE gai plastikoa (6811)  

poliesterra  

USE gai plastikoa (6811)  

polietilenoa  

USE gai plastikoa (6811)  

poligamia  
MT 2806 familia
BT1 familia-egoera  

poligonoa, industria-·—

USE industriaren kokapena (6806) 

polimero berezia  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 material aurreratua  

polimeroa
MT 6811 kimika
BT1 gai plastikoa 

BT2 gai plastikoen industria 
BT3 oinarrizko industria 

kimikoa
BT4 industria kimikoa  

polimetalikoa, nodulu·—

USE itsaspeko baliabide minerala 
(5211)

Polinesia  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ozeania  
NT1 Cook uharteak  
NT1 Hawaii
NT1 Niue
NT1 Polinesia Frantsesa  
NT1 Samoa  
NT1 Samoa Amerikarra  
NT1 Tokelau
NT1 Tonga
NT1 Tuvalu  
NT1 Wallis eta Futuna  
NT1 Zeelanda Berria  

Polinesia Frantsesa  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
UF Markesa uharteak  

Tahiti
BT1 IHHL frantsesak  

polipropilenoa  

USE gai plastikoa (6811)  

politeknikoa, eskola·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

politika  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
NT1 bipolarizazioa
NT1 bizikidetasun politikoa  
NT1 botere legegilearen eta 

betearazlearen arteko 
harremanak  

NT1 botereen kontzentrazioa
NT1 egoera politikoa  
NT1 erantzukizun politikoa  
NT1 erreforma politikoa  
NT1 gehiengo politikoa  
NT1 gutxiengo politikoa  

NT2 alderdi giltzarria  
NT1 hautatuaren statusa  
NT1 interes-taldea  
NT1 kargu publikoa
NT1 koalizio politikoa  
NT1 krisi politikoa  

NT2 gobernuaren dimisioa  
NT2 ministro-aldaketa  
NT2 Parlamentua desegitea  
NT2 tartekaritza politikoa

NT1 motibazio politikoa  
NT1 oposizio politikoa  

NT2 itzaleko kabinetea  
NT2 oposizioaren burua  

NT1 ordezkaritza politikoa  
NT1 politikaria  
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NT1 portaera politikoa  
NT2 boterearen pertsonalizazioa  
NT2 klase politikoaren 

moraltasuna
NT2 parte-hartze politikoa  

NT3 despolitizazioa  
NT1 propaganda politikoa
NT1 txandaketa politikoa  
RT hauteskundeak
RT ideologia politikoa  
RT lankidetza politikoa  
RT prentsa politikoa  
RT zientzia politikoa  

politika , Europako auzoarte-·—

USE Europako auzoarte-politika 
[V4.2] (1016)

politika , hizkuntza-·—

USE hizkuntza-politika [V4.2] 
(3611)

politika bateratua, aduana-·—

USE aduana-zergen politika 
bateratua (2011)  

politika bateratua, defentsari 
buruzko·—

USE defentsa-politika bateratua 
(1016)

politika bateratua, kanpo-·—

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

politika bateratua, nekazaritza-·—

USE nekazaritzako politika 
bateratua (5606)  

politika bateratua, segurtasun-·—

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

politika demografikoa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 demografia
NT1 jaiotza-politika  
RT familia-plangintza  

politika ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF kudeaketa ekonomikoa  

aukera ekonomikoa
NT1 abaguneko politika  

NT2 krisiaren aurkako plana  
NT1 baliabideen esleipena  
NT1 berrindartze ekonomikoa  
NT1 birmoldaketa ekonomikoa  
NT1 deflazioa  
NT1 desarauketa
NT1 egitura-politika  

NT2 azpiegitura ekonomikoa  
NT2 egitura-doikuntza  

NT1 errenta-politika
NT2 errenta egonkortzea  
NT2 errentaren bermea  

NT1 esku hartzeko politika  
NT2 sostengu-politika  

NT1 garapen-politika  
NT2 garapen iraunkorra  
NT2 lehentasun ekonomikoa  

NT1 herstura-politika  
NT1 integrazio ekonomikoa  

NT2 globalizazioa
NT2 industria-integrazioa  

NT1 konbergentzia ekonomikoa
NT2 konbergentzia-irizpidea  

NT1 liberalismo ekonomikoa  
NT1 protekzionismoa
RT abagune ekonomikoa  
RT akordio ekonomikoa  
RT aurrekontu-politika  
RT EDB politiken koordinazioa  
RT ekoizpen-politika  
RT energia-politika  
RT finantza-politika  
RT garapen ekonomikoa  
RT inbertsio-politika  
RT industria-politika  
RT kreditu-politika  
RT lankidetza ekonomikoa  
RT politika monetarioa  
RT prezio-politika  

politika militarra  

USE defentsa-politika (0821)

politika monetario bakarra  
MT 1016 Europaren eraikuntza
BT1 Ekonomia eta Diru Batasuna 

BT2 Europar Batasuna  
RT politika monetarioa  

politika monetarioa  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF erreforma monetarioa

egoera monetarioa  
NT1 banku zentrala  
NT1 diru-jaulkipena  
NT1 doikuntza monetarioa

NT2 balio-igoera  
NT2 debaluazioa  

NT1 likideziaren kontrola  
RT deflazioa
RT diru-eremua
RT EDB politiken koordinazioa  
RT egonkortasun-ituna  
RT harreman monetarioak  
RT inflazioa  
RT kreditu-politika  
RT politika ekonomikoa  
RT politika monetario bakarra  

politika nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF programa nuklearra
BT1 industria nuklearra  
NT1 ikerketa nuklearra  
RT energia-politika  

politika sektoriala  

USE egitura-politika (1606)  

politika teknologikoa  

USE ikerketa-politika (6416)  

politika, aduana-·—

USE aduana-zergen politika (2011) 

politika, aisiaren·—

USE aisia (2826)

politika, banaketa-·—

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

politika, deflazio-·—

USE deflazioa (1606)  

politika, deskontu-·—

USE kreditu-politika (2416)

politika, enpresaren ingurumen-·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

politika, Erkidegoaren lan-arloko·—

USE Erkidegoaren enplegu-politika 
(4406)

politika, Estatuaren·—

USE gobernu-politika (0436)

politika, Europako kanpo-·—

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

politika, euspen-·—

USE sostengu-politika (1606)

politika, familiari laguntzeko·—

USE familia-politika (2806)  

politika, gobernuaren·—

USE gobernu-politika (0436)

politika, hazkunde-·—

USE garapen-politika (1606)

politika, hiri-antolamenduko·—

USE hirigintza (2846)  

politika, ikatz-·—

USE ikatzari buruzko politika 
(6611)

politika, industrializazio-·—

USE industrializazioa (6806)  
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politika, ingurumenari buruzko·—

USE ingurumen-politika (5206)

politika, kontsumo-·—

USE kontsumitzaileen arloko 
politika (2026)  

politika, lan-·—

USE enplegu-politika (4406)

politika, lan-arloko·—

USE enplegu-politika (4406)

politika, merkatu irekiaren·—

USE likideziaren kontrola (2411)  

politika, nazio-politika/ 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren politika / nazio-
politika (1016)  

politika, nekazaritza eta 
abeltzaintzako·—

USE nekazaritza-politika (5606)  

politika, nekazaritza-arloko·—

USE nekazaritza-politika (5606)  

politika, nekazaritzako diru-·—

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

politika, osasun-arloko·—

USE osasun-politika (2841)

politika, salmenta-·—

USE merkaturatzea (2031)  

politika, zientzia-·—

USE ikerketa-politika (6416)  

politika/ Erkidegoaren politika, nazio-
·—

USE Erkidegoaren politika / nazio-
politika (1016)  

politikako neurria, nekazaritzako diru-
·—

USE nekazaritzako politika 
monetarioa (5606)  

Politikarako Batzordea, Eskualde·—

USE Erkidegoaren eskualde-
politika (1616)  

politikaren orientazioa, aurrekontu-·—

USE aurrekontu-politika (2436)

politikaren soziologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 soziologia

BT2 gizarte-zientziak  

politikaria  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF klase politikoa  
BT1 politika  

politiken harmonizazioa

USE politiken hurbilketa (0811)

politiken hurbilketa  
MT 0811 lankidetza-politika
UF politiken harmonizazioa  
BT1 integrazio politikoa 

BT2 lankidetza politikoa 
BT3 lankidetza-politika  

politikoa, aniztasun·—

USE demokrazia (0406)  

politikoa, antolakunde·—

USE alderdi politikoa (0411)  

politikoa, askatasun·—

USE eskubide politikoak (1236)

politikoa, doktrina·—

USE ideologia politikoa (0406)

politikoa, ekonomia·—

USE ekonomia-zientzia (3611)  

politikoa, elkarte·—

USE alderdi politikoa (0411)  

politikoa, erbesteratze·—

USE errefuxiatu politikoa (0431)

politikoa, eskandalu·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

politikoa, etika·—

USE klase politikoaren 
moraltasuna (0431)

politikoa, hezkuntza·—

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

politikoa, independentzia·—

USE nazio-independentzia (0806)  

politikoa, klase·—

USE politikaria (0431)  

politikoa, korronte·—

USE joera politikoa (0411)  

politikoa, plataforma·—

USE programa politikoa (0411)  

politikoa, printzipio·—

USE filosofia politikoa (0406)

politikoa, sistema·—

USE erregimen politikoa (0406)  

politikoa, talde·—

USE Parlamentuko taldea (0421)  

politikoa, teoria·—

USE filosofia politikoa (0406)

politikoa, zuzenbide·—

USE konstituzio-zuzenbidea (1206) 

politikoak eta gizarte-mugimenduak, 
mugimendu·—

USE iritzi-mugimenduak 
(0431)

politikoaren eskaera, asilo·—

USE asilo politikoa (1231)  

poliuretano-aparra  

USE gai plastikoa (6811)  

poliuretanoa  

USE gai plastikoa (6811)  

polizia  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF Polizia Kideria Nazionala  

Estatuko segurtasun-kideriak  
ordena publikoko indarrak  
polizia nazionala  

BT1 ordena publikoa 
BT2 segurtasun publikoa

NT1 auzo-polizia  
NT1 polizia autonomikoa  
NT1 tokiko polizia

polizia autonomikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF Ertzaintza  

Mossos d'Esquadra  
eskualdeko polizia  

BT1 polizia 
BT2 ordena publikoa 

BT3 segurtasun publikoa

Polizia Eskola , Europako ·—

USE Europako Polizia Eskola 
[V4.2] (1016)

polizia judiziala  
MT 1226 justiziaren antolaketa
BT1 lanbide juridikoa  
RT zigor-prozedura
RT zigor-zuzenbidea  

Polizia Kideria Nazionala  

USE polizia (0431)  

polizia militarra  

USE izaera militarreko indarra 
(0821)
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polizia nazionala  

USE polizia (0431)  

polizia, eskualdeko·—

USE polizia autonomikoa (0431)  

polizia, itsas zabaleko·—

USE itsasoko zaintza (1231)  

polizia, osasun-·—

USE osasun-kontrola (2841)  

polizia-kontrola  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF errepideko kontrola  

nortasun-kontrola
ibilgailuaren dokumentazioaren 
kontrola
pertsonen kontrola  

BT1 ordena publikoa 
BT2 segurtasun publikoa

NT1 muga-kontrola
RT Erkidegoaren barruko muga  
RT nortasun-agiria  

polizia-lankidetza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 lankidetza-politika  
NT1 Interpol
RT EB polizia-lankidetza  

Poliziaren Europako Bulegoa  

USE EUROPOL (1016)  

poloa, Hego·—

USE Antartika (5211)

poloa, Ipar·—

USE Artikoa (5211)  

Polonia
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Poloniako eskualdeak [V4.2]  
RT Visegrad-eko Taldea  

Polonia Handiko Voivoderria [V4.2] 
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Polonia Txikiko Voivoderria [V4.2] 
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Poloniako eskualdeak [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Behe Karpatoetako Voivoderria 

[V4.2]  
NT1 Gurutze Santuko Voivoderria 

[V4.2]  
NT1 Kujavia-Pomeraniako

Voivoderria [V4.2]  
NT1 Lodz-eko Voivoderria [V4.2]  
NT1 Lublingo Voivoderria [V4.2]  
NT1 Lubusz-eko Voivoderria [V4.2] 
NT1 Mazoviako Voivoderria [V4.2]  
NT1 Mendebaldeko Pomeraniako 

Voivoderria [V4.2]  
NT1 Opoleko Voivoderria [V4.2]  
NT1 Podlasieko Voivoderria [V4.2]  
NT1 Polonia Handiko Voivoderria 

[V4.2]  
NT1 Polonia Txikiko Voivoderria 

[V4.2]  
NT1 Pomeraniako Voivoderria 

[V4.2]  
NT1 Silesia Behereko Voivoderria 

[V4.2]  
NT1 Silesiako Voivoderria [V4.2]  
NT1 Warmia-Mazuriako Voivoderria 

[V4.2]  
RT Polonia

poltsa, aire-·—

USE segurtasun-gailua (4811)

poluzio atmosferikoa  

USE airearen kutsadura (5216)  

poluzioa  

USE kutsadura (5216)  

Pomeraniako Voivoderria [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Pomeraniako Voivoderria , Kujavia-
·—

USE Kujavia-Pomeraniako
Voivoderria [V4.2] (7211)  

Pomeraniako Voivoderria , 
Mendebaldeko ·—

USE Mendebaldeko Pomeraniako 
Voivoderria [V4.2] (7211)  

Pomurska [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Ponape  

USE Mikronesiako Estatu 
Federatuak (7226)  

ponpa  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 makina

ponpaketa-estazioa  

USE antolamendu hidraulikoa 
(6831)

pontifikala, bulda·—

USE akta pontifikala (3221)

populazioa, eskola-·—

USE ikasleria (3216)  

populismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT interes-taldea  
RT iritzi publikoa  

pornografia
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-arazoa  
NT1 haur-pornografia

porrota  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF lur jotzea  

iruzurrezko porrota  
BT1 merkataritzako sozietatearen 

likidazioa 
BT2 enpresaren bizitza  

RT defizita  
RT delitu ekonomikoa  
RT finantza-galera  
RT merkataritza-zuzenbidea

porrota, eskola-·—

USE eskolako atzerapena (3216)  

porrota, iruzurrezko·—

USE porrota (4006)  

porrua  

USE hosto-barazkia (6006)  

portaera politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF iheslaria  
BT1 politika  
NT1 boterearen pertsonalizazioa  
NT1 klase politikoaren moraltasuna  
NT1 parte-hartze politikoa  

NT2 despolitizazioa  

portaeraren psikologia  

USE portaeraren zientziak (3611)  

portaeraren zientziak  
MT 3611 giza zientziak
UF behaviorismoa  

konduktismoa
portaeraren psikologia  

NT1 kriminologia
NT1 psikoanalisia
NT1 psikologia

NT2 sexualitatea  
NT2 test psikometrikoa [V4.2]  

portu askea  

USE zona frankoa (2011)

portu frankoa  

USE zona frankoa (2011)
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portu-administrazioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 portu-politika  

portu-instalazioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF portua

kirol-portua  
ibai-portua  
itsas portua  

BT1 portu-politika  

portu-politika  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
NT1 portu-administrazioa  
NT1 portu-instalazioa
NT1 portu-politika bateratua  
NT1 portuko zirkulazioa

portu-politika bateratua  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 portu-politika  
RT Erkidegoaren politika  

portua  

USE portu-instalazioa (4821)  

portua, ibai-·—

USE portu-instalazioa (4821)  

portua, itsas·—

USE portu-instalazioa (4821)  

portua, kirol-·—

USE portu-instalazioa (4821)  

Portugal
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Portugalgo eskualdeak  

portugaldarra, Timor·—

USE Ekialdeko Timor (7226)  

Portugalgo eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
NT1 Alentejo  
NT1 Algarve
NT1 Azoreak  
NT1 Erdialdeko Portugal  
NT1 Ipar Portugal
NT1 Lisboa eta Tejo Harana  
NT1 Madeira
RT Portugal

portugesa hizkuntza ofiziala duten 
Afrikako herrialdeak  

USE Afrika lusofonoa (7221) 

Portugesa, Ginea·—

USE Ginea Bissau (7221)  

portugesaren eremua  

USE talde linguistikoa (2821)

portugesdunak, herrialde·—

USE talde linguistikoa (2821)

portugesez hitz egiten den Afrikako 
herrialdeak  

USE Afrika lusofonoa (7221)

portuko zirkulazioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 portu-politika  

portzelana

USE zeramika (6846)  

positiboa, diskriminazio·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

posizio-argia  

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

posizioa, aduana-zergen·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

posta  

USE posta-zerbitzua (3226)  

Posta Batasun Unibertsala  
MT 7606 Nazio Batuak
UF UPU
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

posta bidezko botoa  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 botazioa  

posta bidezko ikastaroa  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

posta bidezko irakaskuntza  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

posta elektroniko komertziala, eskatu 
gabeko·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

posta elektronikoa  
MT 3226 komunikazioa
UF mezu elektronikoa  
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema
RT eskatu gabeko publizitate 

elektronikoa [V4.2]  
RT ofimatika  
RT telematika  

posta elektronikoa, eskatu gabeko 
iragarki-·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

posta eta telekomunikazioak  

MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazio-sistema
NT1 posta-zerbitzua  
RT posta-tarifa  

posta, zabor-·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

posta-bulegoa  

USE posta-zerbitzua (3226)  

posta-frankeoa  

USE posta-tarifa (3226)  

posta-frankizia  

USE posta-tarifa (3226)  

posta-kutxa, aurrezkien·—

USE aurrezki-kutxa (2416)  

posta-paketea  

USE posta-zerbitzua (3226)  

posta-tarifa  
MT 3226 komunikazioa
UF posta-frankeoa  

posta-frankizia
gutun ziurtatuen tarifa  

BT1 komunikazioen tarifa 
BT2 ikus-entzunezkoen politika 

BT3 komunikazio-politika  
RT lehentasunezko aduana-zerga  
RT posta eta telekomunikazioak  
RT posta-zerbitzua  

posta-txekeen zerbitzua  

USE Postaren finantza-zerbitzuak 
(2416)

posta-zerbitzua  
MT 3226 komunikazioa
UF posta

postazko igorpena  
postetxea  
posta-bulegoa  
posta-paketea  

BT1 posta eta telekomunikazioak 
BT2 komunikazio-sistema

RT posta-tarifa  
RT zerbitzu unibertsala  

Postaren banku-jarduera  

USE Postaren finantza-zerbitzuak 
(2416)

Postaren eta Telekomunikazioen 
Europako Konferentzia  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CEPT
BT1 Europako erakundea  

Postaren finantza-zerbitzuak  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
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UF Postaren banku-jarduera  
posta-txekeen zerbitzua  

BT1 finantza-erakundea  
RT Altxorra

postazko igorpena  

USE posta-zerbitzua (3226)  

postazko salmenta  

USE urrutiko salmenta (2031)

postetxea  

USE posta-zerbitzua (3226)  

postindustriala, gizarte·—

USE ekonomia postindustriala 
(1621)

postkomunismoa  
SN Erabili termino hau 1989tik 

sistema komunistari uko egin eta 
ordezko sistema onartu duten 
herrialdeetako ekonomietarako. 

MT 1621 egitura ekonomikoa
BT1 trantsizioko ekonomia 

BT2 erreforma ekonomikoa 
BT3 araubide ekonomikoa  

RT komunismoa

postua, aduana-·—

USE aduana (2011)

postua, muga-·—

USE aduana (2011)

postua, mugako·—

USE aduana (2011)

potasa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mea ez-metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  

potasio kloruroa  

USE gatz kimikoa (6811)  

potasioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

potasiodun ongarria  

USE ongarri kimikoa (5626)  

potentzia-erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

potoa  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

PPBS

USE aurrekontu-aukera (2436)  

PPP

USE sektore publikoa eta pribatua 

elkartzea [V4.2] (0436)  

Praga [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

praktika askea  
SN Europako Erkidegotik kanpoko 

herrialdeetan ekoitzitako 
salgaiak Erkidegoko lurraldean 
zehar trabarik gabe eraman ahal 
izatea, estatu kide batera 
lehenengoz inportatzen diren 
unean aduana-eskubideak 
ordainduz gero.  

MT 2011 aduana-zergei buruzko 
politika

UF praktika askean jartzea  
BT1 Erkidegoaren aduana-araubidea 
RT inportazioa
RT jatorrizko produktua  

praktika askean jartzea  

USE praktika askea (2011)

praktika desleiala, merkataritza-·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

praktika itundua, nazioarteko·—

USE nazioarteko ententea (4031)  

praktika itunduak  

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

praktika itunduak, akordioak, 
erabakiak eta·—

USE ententeei buruzko arauak 
(4031)

praktika itunduen adierazpena  

USE ententearen adierazpena 
(4031)

praktika itunduetarako baimenaren 
salbuespena  

USE ententerako baimenaren 
salbuespena (4031)  

praktika murriztailea, merkataritza-·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

praktika, abusuzko merkataritza-·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

praktika, bereizkeriazko merkataritza-
·—

USE lehiaren murrizketa (4031)  

praktika, dumping·—

USE dumping-a (4031)  

praktika-egilea  

USE prestakuntzako praktikak 
(4406)

praktikak egitea, enpresan·—

USE prestakuntzako praktikak 
(4406)

praktikaldia  

USE probaldia (4421)

praktikoaren azterketa, kasu·—

USE kasuen azterketa (3221)  

praktikoen azterketa, adibide·—

USE kasuen azterketa (3221)  

prebarikazio-delitua  

USE ustelkeria (1216)  

Prebentzio eta Kontrolerako Europako 
Zentroa , Gaixotasunen ·—

USE Gaixotasunen Prebentzio eta 
Kontrolerako Europako 
Zentroa [V4.2] (1006)  

prebentzio-medikuntza  
MT 2841 osasuna
UF diagnostiko goiztiarra  

prebentziozko osasun-azterketa  
gaixotasunen prebentzioa  
profilaxia  

BT1 osasun-sistemaren antolaketa 
BT2 osasun-politika  

NT1 txertaketa  

prebentzioa, delitugintzaren·—

USE delitugintzaren aurkako 
borroka (2826)  

prebentzioa, etxeko istripuen·—

USE etxeko istripua (2826)

prebentzioa, gaixotasunen·—

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

prebentzioa, iruzurraren·—

USE iruzurra (1216)  

prebentzioa, osasun-·—

USE osasun-kontrola (2841)  

prebentzioa, suteen·—

USE arriskuen prebentzioa (5206)  

prebentziozko atxiloketa  
MT 1221 justizia
BT1 zigor-prozedura

BT2 prozedura judiziala  

prebentziozko destilazioa  

USE destilazioa (6036)  

prebentziozko enbargoa  

USE ondasunen enbargoa (1221)  

prebentziozko osasun-azterketa  

USE prebentzio-medikuntza (2841) 
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prentsa  
MT 3226 komunikazioa
UF kazetaritza  
BT1 masa-komunikabidea

BT2 komunikabidea
NT1 kazetaritzako enpresa  
NT1 prentsa politikoa  
NT1 prentsa-agentzia  
NT1 zientzia-argitalpena  
RT egunkaria
RT komunikazioaren arloko 

lanbidea  
RT prentsa-askatasuna  

prentsa politikoa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 prentsa 

BT2 masa-komunikabidea
BT3 komunikabidea

RT politika  

prentsa zientifikoa  

USE zientzia-argitalpena (3226)  

prentsa-agentzia  
MT 3226 komunikazioa
UF albiste-agentzia  
BT1 prentsa 

BT2 masa-komunikabidea
BT3 komunikabidea

prentsa-agiria  
MT 3221 dokumentazioa
UF prentsarako mezua  

prentsarako adierazpena  
BT1 agiria  

prentsa-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 informazio-askatasuna

BT2 eskubide politikoak  
RT informazio-zuzenbidea  
RT prentsa  
RT zentsura  

prentsa-zuzenbidea  

USE informazio-zuzenbidea (3231) 

prentsarako adierazpena  

USE prentsa-agiria (3221)  

prentsarako mezua  

USE prentsa-agiria (3221)  

prerrogatiba, parlamentu-·—

USE parlamentu-pribilegioa (0421) 

presa  

USE fabrika-obra (4806)  

presako laguntza  
MT 0811 lankidetza-politika
BT1 laguntza-politika  

presako prozedura  
SN Legez kanpoko egoera bati 

amaiera ematearren jurisdikzio 
bateko buruaren aurrean 
abiarazten den presako 
prozedura.

MT 1221 justizia
UF interdiktua  

presako prozedura judiziala  
BT1 prozedura berezia 

BT2 prozedura judiziala  

presako prozedura judiziala  

USE presako prozedura (1221)  

presio demografikoa  

USE gainpopulazioa (2816)  

presio-aparatua  

USE presio-ekipamendua (6821)

presio-ekipamendua  
MT 6821 industria mekanikoa
SN Atmosferarena baino presio 

handiago edo txikiagoaren pean 
dauden ekipamenduak 
izendatzeko erabiliko da.  

UF presio-aparatua  
ekipamendu presurizatua  
presio-ontzia

presio-ontzia  

USE presio-ekipamendua (6821)

presio-taldea  

USE interes-taldea (0431)  

presiopeko ur-erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

preso politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 indarkeria politikoa 

BT2 segurtasun publikoa

presoa  

USE espetxeratua (1216)  

presoen lekualdaketa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF atxilotuen lekualdaketa  
BT1 espetxe-zuzenbidea  
RT justizia-lankidetza

presondegia  

USE espetxea (1216)  

Prešov-eko eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

Prestakin Kimikoen Europako 
Agentzia , Substantzia eta ·—

USE Substantzia eta Prestakin 

Kimikoen Europako Agentzia 
[V4.2] (1006)

prestakina, farmaziako·—

USE farmaziako produktua (2841) 

prestakina, jateko·—

USE janari prestatua (6026)  

prestakuntza medikoa  

USE medikuntzako irakaskuntza 
(3211)

prestakuntza militarra  
MT 0821 defentsa
UF akademia militarra  

trebakuntza militarra  
instrukzio militarra  

BT1 armada
NT1 maniobra militarrak  

prestakuntza pedagogikoa  

USE irakasleen prestakuntza (3211) 

prestakuntza teknikoa  

USE irakaskuntza teknikoa (3211)  

prestakuntza zientifikoa  

USE zientzien irakaskuntza (3211)  

prestakuntza, e-·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

prestakuntza, emakumeen·—

USE helduen hezkuntza (3206)  

prestakuntza, etengabeko·—

USE etengabeko hezkuntza (3206)  

prestakuntza, helduen·—

USE helduen hezkuntza (3206)  

prestakuntza, hizkuntza-·—

USE hizkuntzen irakaskuntza 
(3211)

prestakuntza, irakaskuntzako 
langileen·—

USE irakasleen prestakuntza 
(3211)

prestakuntza, lanbidea aukeratzeko·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

prestakuntza, laneskuaren·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

prestakuntza, langileen·—

USE lanpostuko prestakuntza 
(4406)

prestakuntza, medikuen·—

USE medikuntzako irakaskuntza 
(3211)

prestakuntza, nekazaritzako·—
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USE nekazaritzako irakaskuntza 
(3211)

prestakuntza, txandakako·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

prestakuntza, unibertsitate-·—

USE unibertsitatea (3211)  

prestakuntza, urrutiko·—

USE lanbide-heziketa (4406)  

prestakuntza-programa  

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

Prestakuntzako Europako 
Fundazioa  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF ETF  
PEF  

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

prestakuntzako praktikak  
MT 4406 enplegua
UF praktika-egilea  

enpresan praktikak egitea  
BT1 lanbide-heziketa  
RT probaldia

prestakuntzarako baimena  
MT 4406 enplegua
BT1 lanbide-heziketa  
RT lanaren antolaketa  

prestakuntzarako kontratua  

USE lanpostuko prestakuntza 
(4406)

prestatua, jaki·—

USE janari prestatua (6026)  

prestazio osagarria  
SN Mota guztietako prestazio 

osagarriak, erretiroko (edo 
zahartzaroko) pentsio osagarriak 
izan ezik.  

MT 2836 gizarte-babesa
UF diru-esleipen osagarria  
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  

prestazioa, bizirik daudenentzako·—

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

prestazioa, elbarritasunagatiko·—

USE ezintasun-asegurua (2836)  

prestazioa, jaiotzagatiko·—

USE amatasunagatiko prestazioa 
(2836)

prestazioa, lanerako 

ezintasunagatiko·—

USE ezintasun-asegurua (2836)  

prestazioa, langabezia-·—

USE langabezia-asegurua (2836)  

Prestel

USE bideotex interaktiboa (3226)  

presuntzioa, errugabetasun-·—

USE defentsaren eskubideak (1221) 

presurizatua, ekipamendu·—

USE presio-ekipamendua (6821)

preziatua, harri·—

USE harribitxia (6611)  

prezio adierazgarria  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  

prezio askea  
MT 2451 prezioak
UF prezioen liberalizazioa  

prezio-askatasuna  
BT1 prezioen finkapena 

BT2 prezio-politika  
RT lehia
RT lehia askea  

prezio askea, ontziko·—

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

prezio bakarra  

USE baimendutako prezioa (2451)  

prezio bateratua  

USE prezio-politika bateratua 
(2451)

prezio berezia  

USE prezio txikitua (2451)  

prezio bermatua  
MT 2451 prezioak
UF prezioen bermea  

berme-prezioa  
BT1 prezioak  

prezio diskriminatzailea  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
NT1 lehentasunezko prezioa  
RT ententea  
RT lehiaren murrizketa  
RT prezioei buruzko akordioa  

prezio frankoa  
SN Salguneko prezioa.  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-prezioa 

BT2 industria-politika  

prezio mistoa  

MT 2451 prezioak
BT1 nekazaritzako prezioa  
RT azukrea

prezio mugatuko alogera  

USE neurrizko alogera (2846)  

prezio murriztuko salmenta  

USE salmenta deskontuduna (2031) 

prezio txikitua  
MT 2451 prezioak
UF deskontua (prezioa)  

sustapen-prezioa  
prezio berezia  
prezioaren beherapena  
prezioaren txikipena  
tarifa berezia  
tarifa txikitua  

BT1 prezioak  
RT galduzko salmenta  
RT salmenta deskontuduna  

prezio-askatasuna  

USE prezio askea (2451)  

prezio-desberdintasuna  
MT 2451 prezioak
BT1 prezio-politika  

prezio-mekanismoa  

USE prezioen eraketa (2451)  

prezio-politika  
MT 2451 prezioak
UF prezioen araubidea  
NT1 prezio-desberdintasuna  
NT1 prezio-politika bateratua  
NT1 prezioei buruzko arauak  
NT1 prezioen egonkortasuna  
NT1 prezioen eraketa  
NT1 prezioen euspena  
NT1 prezioen finkapena  

NT2 baimendutako prezioa  
NT2 prezio askea  
NT2 prezio-zerrenda  

NT1 prezioen harmonizazioa  
NT1 prezioen indexazioa  
NT1 prezioen indizea  
NT1 prezioen kontrola  

NT2 gehieneko prezioen finkapena 
NT2 prezioen izozketa  

NT1 prezioen publizitatea  
RT desarauketa
RT politika ekonomikoa  

prezio-politika bateratua  
MT 2451 prezioak
UF prezio bateratua  

Erkidegoko prezioa  
BT1 prezio-politika  
RT Merkatu Antolakunde Bateratua 

prezio-zerrenda  
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MT 2451 prezioak
UF prezioen baremoa  

prezioen tarifa  
BT1 prezioen finkapena 

BT2 prezio-politika  

prezioa, araupeko·—

USE prezioei buruzko arauak 
(2451)

prezioa, berme-·—

USE prezio bermatua (2451)  

prezioa, EE nekazaritza-·—

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

prezioa, ekoizlearentzako xede-·—

USE jomuga-prezioa (2451)  

prezioa, ekoizpeneko batez besteko·—

USE ekoizpeneko prezioa (2451)  

prezioa, Erkidegoko·—

USE prezio-politika bateratua 
(2451)

prezioa, Erkidegoko nekazaritza-·—

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

prezioa, errentamendu-·—

USE alogera (2031)  

prezioa, FOB·—

USE ontziko prezio frankoa (4806) 

prezioa, kanpainako·—

USE nekazaritzako prezioa (2451)  

prezioa, lagapen-·—

USE transferentzia-prezioa (2421)  

prezioa, merkatuko xede-·—

USE jomuga-prezioa (2451)  

prezioa, muga-·—

USE gehieneko prezioa (2451)  

prezioa, munduko·—

USE munduko merkatuko prezioa 
(2451)

prezioa, nekazaritzako 
produktuetarako lehentasunezko·—

USE euspen-prezioa (2451) 

prezioa, oinarri-produktuen·—

USE oinarrizko produktuen prezioa 
(2451)

prezioa, sarrerako·—

USE inportazio-prezioa (2451)  

prezioa, sustapen-·—

USE prezio txikitua (2451)  

prezioak  
MT 2451 prezioak
NT1 aleko prezioa  
NT1 aurretiaz finkatutako prezioa  
NT1 batez besteko prezioa  
NT1 bitarte-prezioa  
NT1 gainprezioa
NT1 gehieneko prezioa  
NT1 gutxieneko erreferentzia-prezioa 
NT1 gutxieneko prezioa  
NT1 kostu-prezioa  
NT1 merkatuko prezio adierazgarria  
NT1 oinarrizko produktuen prezioa  
NT1 prezio adierazgarria  
NT1 prezio bermatua  
NT1 prezio diskriminatzailea  

NT2 lehentasunezko prezioa  
NT1 prezio txikitua  
NT1 zergarik gabeko prezioa  
RT garraioaren prezioa  
RT lehiakortasuna

prezioak markatzea  

USE prezioen publizitatea (2451)  

prezioaren beherapena  

USE prezio txikitua (2451)  

prezioaren errekargua  

USE gainprezioa (2451)  

prezioaren txikipena  

USE prezio txikitua (2451)  

prezioei buruzko akordioa  
MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  
RT prezio diskriminatzailea  

prezioei buruzko arauak  
MT 2451 prezioak
UF prezioen antolamendua  

araupeko prezioa  
BT1 prezio-politika  

prezioek gora egitea  

USE prezioen igoera (2451)  

prezioen adierazlea  

USE prezioen indizea (2451)  

prezioen aldakuntza  

USE prezioen gorabeherak (2451)  

prezioen antolamendua  

USE prezioei buruzko arauak 
(2451)

prezioen araubidea  

USE prezio-politika (2451)  

prezioen arteko erlazioa, inportazio- 
eta esportazio-·—

USE truke-baldintzak (2016) 

prezioen baremoa  

USE prezio-zerrenda (2451)  

prezioen beherakada  
MT 2451 prezioak
UF prezioen erorketa  

prezioen txikipena  
BT1 prezioen gorabeherak  

prezioen bermea  

USE prezio bermatua (2451)  

prezioen bilakaera  

USE prezioen gorabeherak (2451)  

prezioen blokeoa  

USE prezioen izozketa (2451)  

prezioen egonkortasuna  
MT 2451 prezioak
BT1 prezio-politika  
RT konbergentzia-irizpidea  
RT merkatuaren erregularizazioa  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa

prezioen eraketa  
MT 2451 prezioak
UF prezio-mekanismoa  
BT1 prezio-politika  
RT eskaintza eta eskaria  
RT lehia
RT merkatuko prezioa  

prezioen erorketa  

USE prezioen beherakada (2451)  

prezioen euspena  
MT 2451 prezioak
BT1 prezio-politika  
RT nekazaritzako prezioen euspena 

prezioen finkapena  
MT 2451 prezioak
UF tarifen finkapena  

tarifa-ezarpena  
BT1 prezio-politika  
NT1 baimendutako prezioa  
NT1 prezio askea  
NT1 prezio-zerrenda  
RT entente horizontala  

prezioen gorabeherak  
MT 2451 prezioak
UF prezioen bilakaera  

prezioen mugimendua  
prezioen aldakuntza  

NT1 prezioen beherakada  
NT1 prezioen igoera  
RT gorabehera ekonomikoak  

prezioen gorakada  

USE prezioen igoera (2451)  

prezioen harmonizazioa  
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MT 2451 prezioak
BT1 prezio-politika  

prezioen igoera  
MT 2451 prezioak
UF prezioen gorakada  

prezioek gora egitea  
BT1 prezioen gorabeherak  

prezioen indexaketa  

USE prezioen indexazioa (2451)  

prezioen indexazioa  
MT 2451 prezioak
UF prezioen indexaketa  
BT1 prezio-politika  
RT alokairuen indexazioa  

prezioen indizea  
SN Prezio guztien bilakaera 

neurtzeko tresna.
MT 2451 prezioak
UF prezioen adierazlea  

indize zentrala  
prezioen maila  

BT1 prezio-politika  
RT bizi-kostua  
RT erosteko ahalmena  

prezioen izozketa  
MT 2451 prezioak
UF prezioen blokeoa  
BT1 prezioen kontrola 

BT2 prezio-politika  
RT alokairuen izozketa  

prezioen kontrola  
MT 2451 prezioak
BT1 prezio-politika  
NT1 gehieneko prezioen finkapena  
NT1 prezioen izozketa  
RT inflazioa  

prezioen liberalizazioa  

USE prezio askea (2451)  

prezioen maila  

USE prezioen indizea (2451)  

prezioen mugimendua  

USE prezioen gorabeherak (2451)  

prezioen publizitatea  
MT 2451 prezioak
UF prezioak markatzea  
BT1 prezio-politika  
RT kontsumitzaileen babesa
RT tarifen publizitatea  

prezioen tarifa  

USE prezio-zerrenda (2451)  

prezioen txikipena  

USE prezioen beherakada (2451)  

prezipitazio artifiziala  

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

prezipitazioak  

USE baldintza atmosferikoak 
(5211)

pribatizazioa  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF desnazionalizazioa  
BT1 ondasunen jabetza
RT enpresa publikoa  

pribatua elkartzea , sektore publikoa 
eta ·—

USE sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2] (0436)  

pribatua, akusazio·—

USE akusazioa (1221)  

pribatua, eskola·—

USE irakaskuntza pribatua (3211)  

pribatua, irrati·—

USE komunikabide pribatua (3226) 

pribatua, mendi·—

USE baso pribatua (5636)

pribatua, segurtasun·—

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

pribatua, sektore·—

USE enpresa pribatua (4011)

pribatua, sozietate publiko-·—

USE sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2] (0436)  

pribatua, telebista·—

USE komunikabide pribatua (3226) 

pribatuko gaia, erabilera·—

USE ondasun pertsonala (2026)

pribilegio eta ukiezintasunen 
protokoloa  

USE EE protokoloa (1011)  

pribilegioa, zerga-·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

pribilegioak, Erkidegoaren·—

USE EE protokoloa (1011)  

pribilegiozko informazioaren 
abusua  

MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 delitu ekonomikoa 

BT2 arau-haustea  

prima  

USE alokairu-prima (4421)  

prima, antzinatasun-·—

USE alokairu-prima (4421)  

prima, ekoizpenerako·—

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

prima, eraikuntzarako·—

USE eraikuntzarako laguntza 
(2846)

prima, jarduera uzteagatiko·—

USE lurren izozketa (5611)  

prima, modernizaziorako·—

USE modernizaziorako laguntza 
(1606)

prima, nekazaritza bideratzeko·—

USE nekazaritza bideratzea (5611) 

primaren araubidea  

USE alokairu-prima (4421)  

primaren finkapena  

USE alokairu-prima (4421)  

Printzerriko Autonomia Erkidegoa, 
Asturiasko·—

USE Asturiasko Printzerria 
(7211)

printzipio politikoa  

USE filosofia politikoa (0406)

printzipioa, beharrizanaren·—

USE proportzionaltasunaren 
printzipioa (1011)  

printzipioa, berdintasun-·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

printzipioa, bereizkeriarik ezaren·—

USE tratu-berdintasuna (1236)

printzipioa, elkarrekikotasunaren·—

USE atzerritarrei buruzko 
zuzenbidea (1231)  

printzipioa, itsasoetako 
askatasunaren·—

USE itsasoetako askatasuna (1231) 

printzipioa, subsidiariotasunaren·—

USE subsidiariotasun-printzipioa 
(1011)

printzipioa, subsidiaritate-·—

USE subsidiariotasun-printzipioa 
(1011)

proba kimikoa  

USE kimika analitikoa (3606)  

proba, alkohola detektatzeko·—

USE errepideko segurtasuna (4806) 

proba, sarrera-·—
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USE azterketa (3216)  

probaldia  
MT 4421 langileriaren 

administrazioa eta ordainsariak
UF praktikaldia  
BT1 langileriaren administrazioa  
RT prestakuntzako praktikak  

probintzia  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 lurralde-erakundea  

probintzia-administrazioa  

USE toki-administrazioa (0436)  

probintzia-auzitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

probintzia-diputazioa  

USE toki-administrazioa (0436)  

probintzia-hauteskundeak  

USE toki-hauteskundeak (0416)

probintzia-ogasuna  

USE toki-ogasuna (2436)  

probintzia-zuzenbidea  

USE toki-legeria (1206)  

Procurador del Común  

USE arartekoa (0436)  

produktibitatea  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF ekoizgarritasuna  

eraginkortasuna  
produkziorako eraginkortasuna  
kapitala/ekoizpena erlazioa  
kapitala/lana erlazioa  

BT1 kostua/eraginkortasuna analisia 
BT2 kostuen analisia 

BT3 kontabilitate-kudeaketa  
RT ekoizpen-politika  
RT emaitzen konparaziozko 

ebaluazioa  
RT kalitate-zirkulua  
RT lanaren produktibitatea  

produktibitatea, lan-·—

USE lanaren produktibitatea (4416) 

produktu akastuna  
MT 2026 kontsumoa
UF egokitasun-akatsa  

ezkutuko akatsa  
BT1 produktuaren segurtasuna 

BT2 kontsumitzaileen babesa 
BT3 kontsumitzailea

RT fabrikatzailearen erantzukizuna  

produktu almidoiduna  

USE almidoia (6026)  

produktu arriskutsua  

USE substantzia arriskutsua (5216) 

produktu atondua  
MT 2031 merkaturatzea
UF produktu paketatua  

produktu aurre-paketatua  
BT1 produktua atontzea  

produktu aurre-paketatua  

USE produktu atondua (2031)  

produktu berria  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF produktu sortu berria  
BT1 industria-ekoizpena  

produktu berrosatua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari berrosatua  
BT1 janari eraldatua  

produktu biologikoa  
MT 6026 elikagaiak
UF produktu ekologikoa  

produktu organikoa  
BT1 elikagaia  
RT nekazaritza biologikoa
RT produktu dietetikoa

produktu birziklatua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-produktua 

BT2 industria-ekoizpena  

produktu bukatua  

USE produktu manufakturatua 
(6806)

produktu burutua  

USE produktu manufakturatua 
(6806)

produktu burutugabea  

USE produktu erdibukatua (6806)  

produktu deshidratatua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari deshidratatua  
BT1 janari eraldatua  
RT deshidratazioa  
RT esne-hautsa  

produktu dietetikoa  
MT 6026 elikagaiak
UF dietako janaria  

janari dietetikoa  
BT1 elikagai konplexua  
RT produktu biologikoa  

produktu ekologikoa  

USE produktu biologikoa (6026)  

produktu eraldatua, haragi-·—

USE haragikia (6026)  

produktu eraldatua, zerealezko·—

USE zerealez egindako produktua 
(6026)

produktu erdibukatua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF produktu erdilandua  

produktu erdimanufakturatua  
produktu erdiburutua  
produktu burutugabea  

BT1 industria-produktua 
BT2 industria-ekoizpena  

RT eraldaketaren industria  

produktu erdiburutua  

USE produktu erdibukatua (6806)  

produktu erdilandua  

USE produktu erdibukatua (6806)  

produktu erdimanufakturatua  

USE produktu erdibukatua (6806)  

produktu erregogorra  

USE material erregogorra (6831)  

produktu fitosanitarioa  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF fitofarmaziako produktua  
BT1 nekazaritzako ekoizpen-bidea  
NT1 herbizida  
NT1 intsektizida  
NT1 pestizida  
RT janarien kutsadura  
RT legeria fitosanitarioa  
RT tratamendu fitosanitarioa

produktu freskoa  
MT 6026 elikagaiak
UF janari freskoa  
BT1 elikagaia  
RT barazki freskoa  
RT fruta freskoa  
RT gazta freskoa  
RT haragi freskoa

produktu galkorra  
MT 6026 elikagaiak
UF janari galkorra  

salgai galkorra  
BT1 elikagaia  
RT ATP akordioa
RT biltegiratzea  
RT janari-higienea  
RT janariei buruzko legeria  
RT janarien kontserbazioa  
RT salgaien garraioa  

produktu gazitua  
MT 6026 elikagaiak
UF gatzunetako janaria  
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janari gazitua  
gatzunetako produktua  

BT1 janari eraldatua  

produktu homeopatikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 farmaziako produktua 

BT2 farmazia-industria  

produktu hoztua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari hoztua  
BT1 janari eraldatua  

produktu ijeztua  

USE xafla (6411)  

produktu irradiatua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari ionizatua  

janari irradiatua  
BT1 janari eraldatua  
RT irradiazioa  

produktu itsasgarria  

USE itsasgarria (6811)  

produktu izoztua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari izoztua  
BT1 janari eraldatua  
RT izozketa  

produktu keztatua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari keztatua  
BT1 janari eraldatua  

produktu kimiko ez-organikoa  
MT 6811 kimika
UF produktu kimiko minerala  
BT1 konposatu kimikoa  

produktu kimiko minerala  

USE produktu kimiko ez-organikoa 
(6811)

produktu kimiko organikoa  
MT 6811 kimika
UF konposatu organikoa  
BT1 konposatu kimikoa  
NT1 azido organikoa  

produktu kimikoa  
MT 6811 kimika
UF eragile kimikoa  

nomenklatura kimikoa
substantzia kimikoa

BT1 industria kimikoa  
RT biltegiratzea  
RT elementu kimikoa  
RT kimika
RT konposatu kimikoa  
RT ontziraketa-produktua  

produktu kondentsatua  

USE produktu kontzentratua 
(6026)

produktu kontzentratua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari kontzentratua  

janari kondentsatua  
produktu kondentsatua  

BT1 janari eraldatua  
RT esne kontzentratua

produktu kosmetikoa  
MT 6811 kimika
UF kosmetikoa

xaboia
perfumea
edertasun-produktua
apain-mahaiko produktua  

BT1 kosmetikoen industria 
BT2 parakimika

RT apain-mahaiko gaia  

produktu kutsagarria  

USE kutsatzailea (5216)  

produktu kutsagarrien gaineko zerga  

USE zerga ekologikoa (5206)  

produktu kutsatzailearen ziozko 
gordailua  

SN Produktu kutsatzaileak direla-eta 
jarri behar den diru-kopuru edo 
gordailua. Produktu 
kutsatzaileak edo haien 
hondarrak itzuli eta gero 
berreskuratzen da.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF kontsignatutako enbalajea  

kontsignatutako ontzia  
kontsignatutako produktua  

BT1 ingurumenerako ekonomia-
tresna

BT2 ingurumen-politika
RT hondakinen birziklapena  
RT ontziraketa-produktua  

produktu laua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 materialen teknologia  
NT1 orri mehea
NT1 txapa  
NT1 xafla

produktu lehortua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari lehortua  

aranpasa
fruta lehortua  
pikupasa
mahaspasa  

BT1 janari eraldatua  

produktu liofilizatua  
SN Zero azpiko 60 gradutan azkar 

izoztu eta deshidratatu den 

janaria.  
MT 6026 elikagaiak
UF janari liofilizatua  
BT1 janari eraldatua  
RT esne-hautsa  
RT liofilizazioa  

produktu manufakturatua  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF produktu bukatua  

produktu burutua  
BT1 industria-produktua 

BT2 industria-ekoizpena  
RT eraldaketaren industria  

produktu nuklearra  

USE erregai nuklearra (6621)

produktu organikoa  

USE produktu biologikoa (6026)  

produktu paketatua  

USE produktu atondua (2031)  

produktu petrokimikoa  

USE petrolio-produktua (6616)

produktu profilatua  

USE profila (6411)  

produktu proteikoa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
UF albumina  
NT1 animalia-proteina  
NT1 esnearen proteina  
NT1 landare-proteina  
NT1 proteina sintetikoa  

produktu sentikorra  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
BT1 GATT

BT2 nazioarteko merkataritza  
RT aduana-zergako kontingentea  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa

produktu sortu berria  

USE produktu berria (6806)  

produktu sukoia  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF substantzia suharbera
BT1 substantzia arriskutsua 

BT2 agente kaltegarria  
RT biltegiratzea  
RT suteen aurkako borroka  

produktu toxikoa  

USE substantzia toxikoa (5216)  

produktu ultraizoztua  
MT 6026 elikagaiak
UF janari ultraizoztua  
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BT1 janari eraldatua  
RT ultraizozketa  

produktua atontzea  
MT 2031 merkaturatzea
NT1 botilatzea  
NT1 enbalatzeko egokitzapena  
NT1 etiketatzea  
NT1 ontziratzea  

NT2 ontziraketa-produktua  
NT1 produktu atondua  
NT1 solteko produktua  
RT janarien teknologia  

produktua merkaturatzea  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merchandising-a

BT2 merkaturatzea  

produktua, abere-·—

USE animalia-jatorriko produktua 
(6011)

produktua, animalia-·—

USE animalia-jatorriko produktua 
(6011)

produktua, apain-mahaiko·—

USE produktu kosmetikoa (6811)  

produktua, arrantzako·—

USE arrantza-produktua (5641)  

produktua, arrautzazko·—

USE arrautzaren deribatua (6026)  

produktua, edertasun-·—

USE produktu kosmetikoa (6811)  

produktua, enbalatzeko·—

USE ontziraketa-produktua (2031) 

produktua, eskulangintzako·—

USE eskulangintzako ekoizpena 
(6806)

produktua, eskuz egindako·—

USE eskulangintzako ekoizpena 
(6806)

produktua, esne-·—

USE esnekia (6016)  

produktua, fitofarmaziako·—

USE produktu fitosanitarioa (5626) 

produktua, funtsezko·—

USE oinarrizko produktua (2021)  

produktua, garbiketa-·—

USE mantentze-produktua (6811)  

produktua, gatzunetako·—

USE produktu gazitua (6026)  

produktua, gizarte-·—

USE nazio-produktua (1626)  

produktua, gozogintzako·—

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

produktua, haragi-·—

USE haragikia (6026)  

produktua, kakaozko·—

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

produktua, kautxuzko·—

USE kautxuaren industria (6811)

produktua, kontsignatutako·—

USE produktu kutsatzailearen 
ziozko gordailua (5206)  

produktua, landare-·—

USE landare-ekoizpena (5631)  

produktua, larruzko·—

USE larrua (6841)  

produktua, masa-kontsumorako·—

USE kontsumo handiko produktua 
(2026)

produktua, merkatutik 
erretiratutako·—

USE merkaturatzeari uko 
egiteagatiko prima (5611)  

produktua, metalurgiako·—

USE metalezko produktua (6816)  

produktua, oinarri-·—

USE oinarrizko produktua (2021)  

produktua, ordezpen-·—

USE ordezko produktua (6806)

produktua, petroliotik eratorritako·—

USE petrolio-produktua (6616)

produktua, trefilaketako·—

USE alanbrea (6411)  

produktua, txokolatezko·—

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

produktua, zeramika-·—

USE zeramika (6846)  

produktua, zerealezko·—

USE zerealez egindako produktua 
(6026)

produktuak eraldatzeko industria, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako industria 
(6031)

produktuaren bizitzaren iraupena  

USE produktuaren iraupena (2026) 

produktuaren deitura  
MT 2026 kontsumoa
BT1 produktuaren kalitatea 

BT2 kontsumitzaileen babesa 
BT3 kontsumitzailea

RT etiketatzea  
RT jatorri-deitura  
RT kalitate-marka  
RT marka  

produktuaren diseinua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF produktuaren sorkuntza  

produktuen garapena  
BT1 fabrikazio industriala  
NT1 entsegua
NT1 prototipoa

produktuaren gaineko zerga  

USE zerga erreala (2446)  

produktuaren iraupena  
MT 2026 kontsumoa
UF produktuaren bizitzaren iraupena 
BT1 produktuaren kalitatea 

BT2 kontsumitzaileen babesa 
BT3 kontsumitzailea

produktuaren jatorria  

USE jatorrizko produktua (2021)  

produktuaren kalitatea  
MT 2026 kontsumoa
UF kalitate-irizpidea  
BT1 kontsumitzaileen babesa 

BT2 kontsumitzailea
NT1 produktuaren deitura  
NT1 produktuaren iraupena  
RT fabrikatzailearen erantzukizuna  
RT fabrikazio industriala  
RT jatorri-deitura  
RT kalitate-marka  
RT kalitate-zirkulua  
RT lehiakortasuna
RT marka  
RT merkaturatze-araua  
RT nekazaritzako produktuen 

kalitatearen kontrola  

produktuaren marka  

USE marka (6416)

produktuaren segurtasuna  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumitzaileen babesa 

BT2 kontsumitzailea
NT1 produktu akastuna  
RT fabrikatzailearen erantzukizuna  
RT fabrikazio industriala  
RT substantzia toxikoa  
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produktuaren sorkuntza  

USE produktuaren diseinua (6411) 

produktuaren ziozko erantzukizuna  

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

produktuarengatik erantzun beharra  

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

produktuari balioa ematea  

USE merchandising-a (2031)

produktuei buruzko akordioa  

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

produktuei buruzko akordioa, oinarri-
·—

USE oinarrizko produktuei 
buruzko akordioa (2021)

produktuen elikaduraz besteko 
erabilera, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako produktuen 
ordezko erabilera (5611)  

produktuen eraldaketa, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako industria 
(6031)

produktuen garapena  

USE produktuaren diseinua (6411) 

produktuen merkatua, oinarri-·—

USE oinarrizko produktuen 
merkatua (2006)  

produktuen prezioa, oinarri-·—

USE oinarrizko produktuen prezioa 
(2451)

produktuen sorburuko merkatua, 
nekazaritzako·—

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

produktuen trazabilitatea  

USE trazabilitatea (6416)  

produktuen zirkulazio askea  

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

produktuetarako aduana-eskubideak, 
nekazaritzako·—

USE nekazaritzako 
ordainarazpena (1021)  

produktuetarako diru-laguntza 
osagarria  

SN Prezioak nahiko behean 
edukitzea ahalbidetzen du eta 
aldi berean ekoizleei errenta 

zehatza bermatzen die.  
MT 5606 nekazaritza-politika
BT1 Merkatu Antolakunde Bateratua

BT2 nekazaritzako politika 
bateratua  

RT autohornikuntza-tasa
RT nekazaritzako produktua  

produktuetarako laguntza-sistema, 
meatzaritzako·—

USE Sysmin (1016)  

produktuetarako lehentasunezko 
prezioa, nekazaritzako·—

USE euspen-prezioa (2451) 

produktukako trukea  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 merkataritzako trukea  
RT oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa

produkzioa, Erkidegoaren telebista-·—

USE Europako telebista (3226)

produkzioa, petrolio-·—

USE petrolio-ekoizpena (6616)  

produkzioaren birmoldaketa  

USE ekoizpenaren birmoldaketa 
(5611)

produkziorako eraginkortasuna  

USE produktibitatea (4026)

profesionala, epaimahai ez-·—

USE epaile ez-profesionala (1226)  

profesionala, gaitasun·—

USE lanbide-kualifikazioa (4411)  

profesionala, kirol ez-·—

USE kirola (2826)  

profesionala, kirolari·—

USE kirol profesionala (2826)  

profesionala, kirolari ez-·—

USE kirola (2826)  

profesionala, komunikazio-arloko·—

USE komunikazioaren arloko 
lanbidea (3226)

profesionalen sozietate zibila  
SN Lanbide liberaletako kideek 

osatzen dute euren lanbidean 
jarduteko.

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
BT1 sozietate zibila 

BT2 sozietatea  
RT lanbide liberala  

profesionalizazioa, indar armatuen·—

USE armada profesionala (0821)

profil-trena  

USE siderurgiako makina (6816)  

profila  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF tenkaketa  

produktu profilatua
BT1 materialen teknologia  

profilatua, produktu·—

USE profila (6411)  

profilaxia  

USE prebentzio-medikuntza (2841) 

Programa , Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen ·—

USE Drogen Nazioarteko 
Kontrolerako Nazio Batuen 
Programa [V4.2] (7606)  

programa bateratua, ikerketa-·—

USE Erkidegoaren ikerketa-
politika (6416)  

programa didaktikoa, ordenagailu-·—

USE software didaktikoa (3216)  

programa eleaniztuna, 
Erkidegoaren·—

USE Europako telebista (3226)

programa militarra  

USE defentsa-politika (0821)

programa nuklearra  

USE politika nuklearra (6621)

programa politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF plataforma politikoa
BT1 alderdien antolaketa  
RT gobernu-programa
RT hauteskunde-programa  

programa, alderdi baten eraketa-·—

USE alderdi baten eraketa (0411)  

programa, baso-·—

USE baso-politika (5636)

programa, EE esparru-·—

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

programa, ekintza-·—

USE jarduteko programa (4021)  

programa, eskola-·—

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

programa, eskualdeko eragiketa-·—

USE eragiketa-programa (1616)  
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programa, eskualdeko garapen-·—

USE eragiketa-programa (1616)  

programa, Eureka·—

USE Eureka (6416)  

programa, Europako telebista-·—

USE Europako telebista (3226)

programa, familia-plangintzako·—

USE familia-plangintza (2806)  

programa, finantzaketa-·—

USE finantzaketa-plana (2426)  

programa, garapen integraturako·—

USE garapenerako programa 
integratua (1616)  

programa, garapen-·—

USE garapen-plana (1606)

programa, hezkuntza-·—

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

programa, ikerketa eta garapenerako 
esparru-·—

USE Erkidegoaren programa 
(1016)

programa, informatikako·—

USE software-a (3236)  

programa, irrati-·—

USE ikus-entzunezko programa 
(3226)

programa, ordenagailu-·—

USE software-a (3236)  

programa, prestakuntza-·—

USE irakaskuntzako programa 
(3216)

programa, telebista-·—

USE ikus-entzunezko programa 
(3226)

programatua, irakaskuntza·—

USE irakaskuntza automatizatua 
(3206)

programatzailea  

USE informatikako lanbidea (3236)  

programazio dinamikoa  

USE kudeatzeko teknika (4021)  

programazio ekonomikoa  

USE plangintza ekonomikoa (1606) 

programazio lineala  

USE kudeatzeko teknika (4021)  

programazio-hizkuntza  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF goi-mailako lengoaia  

makina-lengoaia  
BT1 software-a

BT2 informatikaren industria  

programazioa, Erkidegoaren 
gastuen·—

USE finantza-aurreikuspenak 
(1021)

programazioa, informatikako·—

USE software-a (3236)  

programen ebaluazioa  

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

programen industria  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazioaren industria  
NT1 ikus-entzunezko programa  
NT1 ikus-entzunezkoen ekoizpena  

NT2 ikus-entzunezko 
koprodukzioa

RT irratia

programen joan-etorri askea  
MT 3226 komunikazioa
UF emankizunak hartzeko 

askatasuna
emankizunak emateko askatasun 

BT1 ikus-entzunezkoen politika 
BT2 komunikazio-politika  

Programming Budgeting System, 
Planning·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

progresiboa, erretiro·—

USE erretiro aurreratua (4406)

proiektua, Erkidegoaren aurrekontu-
·—

USE EE aurrekontu-proiektua 
(1021)

proiektua, Eureka·—

USE Eureka (6416)  

proiektua, garapen-·—

USE garapen-plana (1606)

proiektua, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako proiektua 
(5606)

proiektuak balioztatzea  

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

proiektuen analisia  

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

proiektuen balorazioa  

USE proiektuen ebaluazioa (4021)  

proiektuen burutzapena  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF proiektuen kudeaketa  
BT1 jarduteko programa 

BT2 kudeaketa  

proiektuen ebaluazioa  
MT 4021 administrazio-kudeaketa
UF proiektuen analisia  

proiektuak balioztatzea  
programen ebaluazioa  
proiektuen balorazioa  

BT1 jarduteko programa 
BT2 kudeaketa  

RT ebaluazio teknologikoa  
RT laguntzaren ebaluazioa  

proiektuen kudeaketa  

USE proiektuen burutzapena 
(4021)

proiekzio ekonomikoa  

USE aurreikuspen ekonomikoa 
(1631)

prokuradorea  

USE lanbide juridikoa (1226)

prokuradoretza  

USE mandatua (1211)  

proletarioak  

USE langileen klasea (2821)  

propaganda politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
RT hauteskunde-propaganda  

propanoa  
MT 6616 petrolio-industria
BT1 petrolio-produktua 

BT2 petrokimika

propilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

propioak, EE baliabide·—

USE baliabide propioak (1021)

proportzionaltasunaren printzipioa 
SN Printzipio honen arabera, 

Batzordeak, Amsterdamgo 
protokoloari jarraituz, nazio-
mailan jarduteko ahalik eta 
tarterik zabalena eskaintzen 
duten neurriak proposatzen ditu, 
lortu nahi den helburuari begira. 

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF beharrizanaren printzipioa  
BT1 Erkidegoaren eskumenak 

BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  

proportziozko ordezkaritza  
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SN Talde politiko bakoitzari aulkien 
ehuneko bat esleitzea, botoetan 
lortu duen ehunekoaren arabera. 

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 botazio-sistema  
RT hauteskunde-kozientea  

proposamen aldatua  

USE EE proposamena (1011)

proposamena, aldatzeko·—

USE aurrekontu-aldaketa (2441)

proposamena, Erkidegoaren·—

USE EE proposamena (1011)

proposamena, gauzatzeko dagoen·—

USE EE proposamena (1011)

proposamena, geroratzeko·—

USE bilkuraren gerorapena (0426) 

propultsatzailea

USE lehergaia (6811)  

propultsioa, espazioko·—

USE teknika espaziala (4826)  

prospektiba  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF epe oso luzerako aurreikuspena  

ekonomia-prospektiba  
BT1 aurreikuspen ekonomikoa  

prospektiba teknologikoa  
SN Teknika berriak sartzeak izan 

ditzakeen ondorioen azterketa 
eta ebaluazioa.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF aurreikuspen teknologikoa  
BT1 ebaluazio teknologikoa 

BT2 teknologiaren hautapena 
BT3 teknologia

RT Ikerketa Zentro Bateratua  

Prospektiba Teknologikoaren 
Institutua  

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

prospektiba, ekonomia-·—

USE prospektiba (1631)

prospekzio geofisikoa  

USE meatze-prospekzioa (6611)  

prospekzio geokimikoa  

USE meatze-prospekzioa (6611)  

prospekzio sismikoa  

USE sismologia (3606)  

prospekzioa, baliabideen·—

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

prospekzioa, petrolio-·—

USE petrolio-bilaketa (6616)  

prostituzioa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF adingabeen prostituzioa  

emakumeen prostituzioa  
gizonen prostituzioa  
proxenetismoa

BT1 gizarte-arazoa  
RT haurren babesa  
RT haurren eskubideak  
RT sexu-indarkeria  

prostituzioa, adingabeen·—

USE prostituzioa (2826)  

prostituzioa, emakumeen·—

USE prostituzioa (2826)  

prostituzioa, gizonen·—

USE prostituzioa (2826)  

proteina sintetikoa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 produktu proteikoa  

proteinadun bazka  

USE janari industriala (5631)

Protektoratua, Adengo·—

USE Yemengo HED ohia (7226)  

protekzionismoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 politika ekonomikoa  
RT aduana-zerga  
RT aduana-zergen politika  
RT bidezko merkataritza  
RT inportazio-politika
RT merkatuaren babesa  
RT trukeen murrizketa  

protesigilea

USE lanbide paramedikoa (2841)

protestantismoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kristautasuna

BT2 erlijioa  
RT eliz zuzenbide protestantea  

protoia  

USE oinarrizko partikula (3606)  

protokolo diplomatikoa [V4.2]  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 harreman diplomatikoak 

BT2 nazioarteko politika  

protokolo gehigarria  

USE itun baten protokoloa (0806)

protokoloa  
MT 0406 esparru politikoa
UF protokolozko ordena  
BT1 erakunde politikoa  

protokoloa, akordioaren·—

USE itun baten protokoloa (0806)

protokoloa, gizarte-·—

USE Akordio Soziala (2826)  

Protokoloa, Kiotoko·—

USE gas-isurketak gutxitzea (5206) 

protokoloa, pribilegio eta 
ukiezintasunen·—

USE EE protokoloa (1011)  

protokolozko ordena  

USE protokoloa (0406)  

prototipoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF eredu industriala  
BT1 produktuaren diseinua 

BT2 fabrikazio industriala  

Provence-Alpes-Côte d'Azur  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

proxenetismoa  

USE prostituzioa (2826)  

prozedura bateratua, hauteskunde-·—

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

prozedura berezia  
MT 1221 justizia
BT1 prozedura judiziala  
NT1 judizio aurreko arazoa  
NT1 presako prozedura  

prozedura berezia, zigor-·—

USE zigor-prozedura (1221)  

prozedura elektronikoa, botazio-·—

USE botazio elektronikoa (0426)  

prozedura erraztua  

USE zigor-prozedura (1221)  

prozedura harmonizatua, hauteskunde-
·—

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

prozedura judiziala  
MT 1221 justizia
UF auzibidezko zuzenbidea  

prozedura orokorra  
prozesuaren amaiera  
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NT1 atzerapen judiziala  
NT1 defentsaren eskubideak  
NT1 froga
NT1 judizioa  

NT2 lekukotasuna
NT2 peritu-irizpena  

NT1 jurisdikzio-kontrola [V4.2]  
NT1 mehatxuzko agindua  
NT1 onargarritasuna

NT2 delituaren preskripzioa  
NT2 legebidezko interesa  

NT3 interes kolektiboa  
NT1 prozedura berezia  

NT2 judizio aurreko arazoa  
NT2 presako prozedura  

NT1 prozedura zibila  
NT1 tartekaritza  
NT1 zigor-prozedura

NT2 akusazioa  
NT2 atxiloketa  
NT2 behin-behineko espetxeratzea 
NT2 etxe-miaketa  
NT2 ikerketa judiziala  
NT2 prebentziozko atxiloketa  
NT2 sumarioaren instrukzioa

NT3 eginbide judiziala  
RT Administrazioarekiko auzien 

jurisdikzioa  
RT epai-jurisdikzioa  

prozedura judiziala, presako·—

USE presako prozedura (1221)  

prozedura orokorra  

USE prozedura judiziala (1221)  

prozedura zibila  
MT 1221 justizia
UF auzibidezko zuzenbide zibila  

zuzenbide prozesal zibila  
judiziamendu zibila  

BT1 prozedura judiziala  
RT jurisdikzio zibila  
RT zuzenbide zibila  

prozedura, aduana-·—

USE aduanako formalitatea (2011) 

prozedura, arau-hausteagatiko 
Erkidegoaren·—

USE arau-hausteagatiko EE 
prozedura (1011)  

prozedura, aurrekontua egiteko·—

USE aurrekontugintza (2441)  

prozedura, diru-laguntzaren ziozko·—

USE diru-laguntzaren aurkako 
prozedura (4031)  

prozedura, dumping-aren aurkako·—

USE dumping-aren aurkako legeria 
(4031)

prozedura, EE lantaldeen·—

USE komitologia (1011)  

prozedura, Erkidegoaren legegintza-
·—

USE Erkidegoaren zuzenbidearen 
gertuera (1011)  

prozedura, hauteskunde-auzietako·—

USE hauteskunde-auzia (0416)  

prozedura, kontsultarako·—

USE kontsulta-prozedura (1011)  

prozedura, negoziatzeko·—

USE nazioarteko negoziazioa (0806) 

prozedura, Notenboom·—

USE aurrekontu-prozedura (2441)  

prozeduren harmonizazioa, aduana-·—

USE aduana-harmonizazioa (2011) 

prozesadorea, testu-·—

USE bulegoko makina (6826)

prozesal zibila, zuzenbide·—

USE prozedura zibila (1221)  

prozesatzea, datu-·—

USE dokumentuen kudeaketa 
elektronikoa (3221)  

prozesatzea, testu-·—

USE testu-tratamendua (3236)

prozesu bioteknologikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF entzimen ingeniaritza  

hartzidura
BT1 bioteknologia 

BT2 teknologia
RT entzima  

prozesu elektrikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF elektrolisia  
BT1 prozesu teknologikoa 

BT2 materialen teknologia  
RT elektrometalurgia  
RT energia elektrikoa  

prozesu fisikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF disoluzioa

hoztea
lurrunketa
hidrogenazioa
likidotzea  
hozkuntza
solidotzea  

hotzaren teknika  
baporizazioa  

BT1 prozesu teknologikoa 
BT2 materialen teknologia  

prozesu kimikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF errekuntza

desazidotzea  
desulfurazioa
erreakzio kimikoa  

BT1 prozesu teknologikoa 
BT2 materialen teknologia  

prozesu teknologikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 materialen teknologia  
NT1 prozesu elektrikoa  
NT1 prozesu fisikoa  
NT1 prozesu kimikoa

prozesua, bake-·—

USE bakea ezartzea (0816)  

Prozesua, Bartzelonako·—

USE Elkarte Euro-mediterraneoa 
(0811)

prozesua, erabaki-·—

USE erabakiak hartzea (4021)  

prozesua, erabakiak hartzeko·—

USE erabakiak hartzea (4021)  

prozesua, erabakitzeko·—

USE erabakiak hartzea (4021)  

prozesua, legegintza-·—

USE legegintzako prozedura (0426) 

prozesuaren amaiera  

USE prozedura judiziala (1221)  

prozesuaren gardentasuna, erabakiak 
hartzeko·—

USE erabakitzeko prozesuaren 
gardentasuna (1006)  

psikiatria  
MT 2841 osasuna
BT1 medikuntzako espezialitatea 

BT2 medikuntza
BT3 medikuntza-zientziak  

RT buru-gaixotasuna
RT ospitale psikiatrikoa  
RT psikologia

psikiatrikoa, erietxe·—

USE ospitale psikiatrikoa (2841)

psikiatrikoan sartzea  
MT 2841 osasuna
BT1 ospitaleratzea 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
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BT3 osasun-politika  
RT estatu-indarkeria  

psikikoa, gaixotasun·—

USE buru-gaixotasuna (2841)

psikikoa, higiene·—

USE buru-osasuna (2841)  

psikikoa, minusbaliatu·—

USE ezindu psikikoa (2826)  

psikikoa, osasun·—

USE buru-osasuna (2841)  

psikoanalisia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 portaeraren zientziak  

psikofisiologia  

USE psikologia (3611)

psikologia  
MT 3611 giza zientziak
UF psikofisiologia

hezkuntzaren psikologia  
espetxeetako psikologia  
haurren psikologia  
gizarte-psikologia  

BT1 portaeraren zientziak  
NT1 sexualitatea  
NT1 test psikometrikoa [V4.2]  
RT lanaren psikologia  
RT psikiatria  

psikologia, espetxeetako·—

USE psikologia (3611)

psikologia, gizarte-·—

USE psikologia (3611)

psikologia, haurren·—

USE psikologia (3611)

psikologia, hezkuntzaren·—

USE psikologia (3611)

psikologia, portaeraren·—

USE portaeraren zientziak (3611)  

psikologikoa, jazarpen·—

USE jazarpen morala (1216)  

psikometrikoa , test ·—

USE test psikometrikoa [V4.2] 
(3611)

psikoteknikoa, test·—

USE test psikometrikoa [V4.2] 
(3611)

publiko fiskala, ministerio·—

USE fiskaltza (1226)  

publiko-pribatua, sozietate·—

USE sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2] (0436)  

publikoa eta pribatua elkartzea , 
sektore ·—

USE sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2] (0436)  

publikoa, agintaritza·—

USE herri-botereak (0406)  

publikoa, ardura·—

USE kargu publikoa (0431)  

publikoa, begirune·—

USE moral publikoa (2826)

publikoa, diru-laguntza·—

USE laguntza publikoa (1606)  

publikoa, enkante·—

USE lizitazioa (2006)  

publikoa, ente·—

USE enpresa publikoa (4011)

publikoa, entitate·—

USE herri-erakundea (0436)  

publikoa, erakunde·—

USE herri-erakundea (0436)  

publikoa, erosketa·—

USE administrazio-kontratazioa 
(2006)

publikoa, eskola·—

USE irakaskuntza publikoa (3211)  

publikoa, esku-hartze·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

publikoa, eskuratzeko eskaintza·—

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

publikoa, establezimendu·—

USE herri-erakundea (0436)  

publikoa, hornidura-kontratu·—

USE hornidura-kontratua (2006)  

publikoa, interbentzionismo·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

publikoa, kontratazio·—

USE administrazio-kontratazioa 
(2006)

publikoa, kontratu·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

publikoa, lehiaketa·—

USE lizitazioa (2006)  

publikoa, lorategi·—

USE berdegunea (2846)  

publikoa, mendi·—

USE Estatuaren basoa (5636)

publikoa, moraltasun·—

USE moral publikoa (2826)

publikoa, obra-kontratu·—

USE obra-kontratua (2006)  

publikoa, osasun-sistema·—

USE osasun publikoa (2841)  

publikoa, parke·—

USE berdegunea (2846)  

publikoa, salmenta·—

USE enkante bidezko salmenta 
(2031)

publikoa, sarrera·—

USE aurrekontuko baliabideak 
(2441)

publikoa, sektore·—

USE enpresa publikoa (4011)

publikoa, trukatzeko eskaintza·—

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

publikoa, zerbitzu-kontratu·—

USE zerbitzu-kontratua (2006)  

publikoak, finantza·—

USE herri-ogasuna (2436)  

publikoaren adjudikazioa, kontratu·—

USE administrazio-kontratuaren 
adjudikazioa (2006)  

publikoaren antolaketa, osasun·—

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

publikoaren estatutua, funtzio·—

USE funtzionarioen estatutua 
(0436)

publikoaren jakinarazpena, 
laguntza·—

USE laguntza publikoen kontrola 
(4031)

publikoari buruzko inkesta, iritzi·—

USE iritzi-zundaketa (2821)  

publikoen esku-hartzea, botere·—

USE esku hartzeko politika (1606)  

publikoko erakundea, zuzenbide·—

USE herri-erakundea (0436)  
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publikoko indarrak, ordena·—

USE polizia (0431)  

publizitate desleiala  

USE abusuzko publizitatea (4031)  

publizitate elektronikoa , eskatu 
gabeko ·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

publizitate engainagarria  

USE abusuzko publizitatea (4031)  

publizitate-aurrekontua  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 publizitatea 

BT2 merkaturatzea  

publizitate-informazioa  

USE publizitatea (2031)  

publizitate-kanpaina  

USE publizitatea (2031)  

publizitate-zabalkundea  

USE publizitatea (2031)  

publizitatea  
MT 2031 merkaturatzea
UF publizitate-kanpaina  

publizitate-informazioa  
publizitate-zabalkundea
merkataritzako publizitatea  

BT1 merkaturatzea  
NT1 eskatu gabeko publizitate 

elektronikoa [V4.2]  
NT1 publizitate-aurrekontua  
NT1 publizitatearen eragina  
RT abusuzko publizitatea
RT konparaziozko publizitatea  
RT kontsumitzaileen babesa
RT ontziratzea  

publizitatea, garraio-tarifen·—

USE tarifen publizitatea (4806)  

publizitatea, gezurrezko·—

USE abusuzko publizitatea (4031)  

publizitatea, Interneteko·—

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

publizitatea, merkataritzako·—

USE publizitatea (2031)  

publizitatea, Parlamentuko 
eztabaiden·—

USE bilkuren publizitatea (1006)  

publizitatearen eragina  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 publizitatea 

BT2 merkaturatzea  
RT eraginari buruzko azterlana  

publizitateko babesa  

USE babesa (2031)

Puerto Rico  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

Puglia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

puntako industria  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
BT1 industria-egitura  
RT armagintza
RT industria aeroespaziala  
RT industria aeronautikoa  
RT informazioaren teknologia  
RT teknologia berria  

puntako teknologia  

USE teknologia berria (6411)

puntu berdea  

USE etiketa ekologikoa (2031)  

puntua, indar-·—

USE material elektrikoa (6826)  

puntuak, seme-alabengatiko familia-
·—

USE familia-prestazioa (2836)  

puntukako baimena  

USE gidabaimena (4806)

puntuzko gaiak  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
BT1 ehungintza

purga etnikoa  

USE garbiketa etnikoa (0816)  

purutasunaren egiaztapena  

USE industri produktuen 
kalitatearen kontrola (6411)  

putzu-zulaketa  

USE zulaketa (6611)  

puztua, beira·—

USE beira (6811)  

PVC

USE gai plastikoa (6811)  

Qatar  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

Quebec  

USE Kanada (7216)  

quoruma  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF quorumaren egiaztapena  
BT1 Parlamentuko botazioa 

BT2 parlamentu-prozedura  

quorumaren egiaztapena  

USE quoruma (0426)

radar-pantaila  

USE pantaila (3236)  

radioa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

radona  

USE gas arraroa (6811)  

Ras al Khaima  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

ratioa  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF koefizientea
BT1 estatistika  
RT kontabilitate-kudeaketa  

ratione materiae eskumena  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF eskumen objektiboa

gaiaren ziozko eskumena  
BT1 jurisdikzio-eskumena 

BT2 justizia-sistema  

rayona  

USE ehunki sintetikoa (6841)

Reblochon gazta  

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

Reggiano gazta, Parmigiano·—

USE mami gogorreko gazta (6016)  

Renania-Palatinatua  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

Renaniako arroa  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF Rhin arroa  

Renaniako eskualdea  
Rhin

BT1 Europako eskualdea  

Renaniako eskualdea  

USE Renaniako arroa (1616)  

Reunion  
MT 7221 Afrika
UF Reunion uhartea  
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BT1 Hegoaldeko Afrika  

Reunion uhartea  

USE Reunion (7221)

Rhin  

USE Renaniako arroa (1616)  

Rhin arroa  

USE Renaniako arroa (1616)  

Rhin Ibaiko Nabigaziorako 
Batzorde Nagusia  

MT 7611 Europako erakundeak
UF CCNR
BT1 Europako erakundea  

Rhin Ibaiko Nazioarteko 
Nabigazioaren Batasuna  

MT 7611 Europako erakundeak
UF UNIR
BT1 Europako erakundea  

Rhin ibaitik gai arriskutsuak 
garraiatzeko erregelamendua  

USE ADN akordioa (4821) 

Rhodesia, Hego·—

USE Zimbawe (7221)  

Rhodesia, Ipar·—

USE Zambia (7221)  

Rhône-Alpeak  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Frantziako eskualdeak  

Ribe
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

RICA

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  

Riga [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Letoniako eskualdeak [V4.2]  

Ringkobing
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Rioko Taldea  
SN Xede politikoa duen erakundea, 

1986an sortua. Rioko Taldeak 
eta Europar Batasunak 
ministroen bilerak egiten dituzte 
aldian-aldian.  

MT 7621 gobernu arteko 
erakundeak

BT1 gobernu arteko erakundea  

robota  

USE industria-robota (6411)

roboten erabilera  

USE robotizazioa (6411)  

robotika  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 informatika industriala 

BT2 informatika aplikatua 
BT3 informatika  

RT robotizazioa  

robotizazioa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF roboten erabilera  
BT1 fabrikazio industriala  
NT1 industria-robota  
RT robotika

ROM, CD-·—

USE euskarri optikoa (3226)

ROM, DVD-·—

USE euskarri optikoa (3226)

rona  

USE pattarra (6021)  

Roquefort gazta  

USE mami urdineko gazta (6016)  

Roskilde  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Round, Dillon·—

USE Dillon Negoziazioa (2011)  

Round, Kennedy·—

USE Kennedy Negoziazioa (2011)  

Round, Tokyo·—

USE Tokioko Negoziazioa (2011)  

Round, Uruguay·—

USE Uruguaiko Negoziazioa (2011) 

Ruanda  
MT 7221 Afrika
UF Ruandako Errepublika  
BT1 Ekialdeko Afrika  

Ruandako Errepublika  

USE Ruanda (7221)  

Ruandarako Nazioarteko Zigor 
Auzitegia  

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

Rural, Société d'Aménagement 
Foncier et d'Établissement·—

USE lur-bankua (5616) 

SAARC

USE Hego Asiako Eskualdeen 
Lankidetzarako Elkartea 
(7616)

Saba  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Haizealdeko uharteak 

BT2 Holandarren Antillak 
BT3 Herbehereen IHHLak  

Sabah  

USE Ekialdeko Malaysia (7226)  

sabatikoa, baimen·—

USE lan-utzialdi berezia (4416)  

sabatikoak, opor·—

USE lan-utzialdi berezia (4416)  

sabelordekoa  

USE alogereko ama (2806)  

SAEA  

USE Sendagaietarako Europako 
Agentzia (1006)  

SAFER  

USE lur-bankua (5616)  

sagardoa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholduna 

BT2 edaria  

sagarra

USE fruitu pipitaduna (6006)

Sahara  

USE basamortua (5211)

Saharatik hegoalderako Afrika  
MT 7221 Afrika
UF Afrika Beltza
BT1 Afrika
NT1 Sahel

Sahel
MT 7221 Afrika
UF Sahelgo herrialdea  
BT1 Saharatik hegoalderako Afrika 

BT2 Afrika

Sahelgo herrialdea  

USE Sahel (7221)

saiakuntza pedagogikoa  

USE pedagogia berria (3206)

saiakuntza pilotua  

USE entsegua (6411)

saihestea, zerga-ordainketa·—

USE zerga-itzurpena (2446)  
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saila, fruta-arbolen·—

USE baratzea (5621)  

Sailkapen Hamartar Unibertsala  

USE sailkapena (3221)

sailkapena  
MT 3221 dokumentazioa
UF SHU

Sailkapen Hamartar Unibertsala 
gaiaren izenburua  

BT1 informazioaren analisia 
BT2 dokumentazioa  

sailkapena, aduana-zergen·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

sailkapena, aurrekontu-·—

USE aurrekontuko zehaztapena 
(2436)

sailkapena, lurzoruen·—

USE lurzoru-mota (3606)  

sailkapena, sendagaien·—

USE farmaziako nomenklatura 
(2841)

sailkatua, gai·—

USE estatu-sekretua (3231)

sailkatua, informazio·—

USE estatu-sekretua (3231)

sailkatuak, agiri·—

USE estatu-sekretua (3231)

saina

USE animalia-koipea (6016)

Saint Kitts eta Nevis  
MT 7236 geografia politikoa
UF Saint Kitts eta Nevisko 

Federazioa
BT1 AEEko herrialdeak  

Saint Kitts eta Nevisko Federazioa  

USE Saint Kitts eta Nevis (7216)  

Saint Vincent  

USE Saint Vincent eta Grenadinak 
(7216)

Saint Vincent eta Grenadinak  
MT 7236 geografia politikoa
UF Saint Vincent  
BT1 AEEko herrialdeak  

Saint-Pierre eta Mikelune  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
UF Saint-Pierre eta Mikeluneko 

Lurralde Erkidegoa  
BT1 IHHL frantsesak  

Saint-Pierre eta Mikeluneko Lurralde 
Erkidegoa  

USE Saint-Pierre eta Mikelune 
(7216)

saio nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
BT1 teknologia nuklearra 

BT2 industria nuklearra  

sakarina  

USE janari ordezkoa (6026)  

sakarosa  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 azukrea

sakelako telefonoa  

USE telefonoa (3226)  

sakelako telefonoaren erradiazioa  

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

Sala, Lan Arloko VI.·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

salaketa, dumping-aren aurkako·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

salaketa, ez-betetzearen ziozko·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

salbamendu-gerrikoa  

USE babes-ekipamendua (4416)

salbamendu-txalekoa  

USE babes-ekipamendua (4416)

salbamenduko laguntza  

USE enpresentzako laguntza (1606) 

salbamendurako tresna  

USE babes-ekipamendua (4416)

salbuespen fiskala  

USE zerga-salbuespena (2446)  

salbuespen-auzitegia  

USE salbuespenezko jurisdikzioa 
(1226)

salbuespen-egoera  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF setio-egoera  
BT1 ordena publikoa 

BT2 segurtasun publikoa
NT1 larrialdi-egoera  
RT salbuespenezko jurisdikzioa  

salbuespen-klausula  
SN Estatu kide bati aukera ematea 

akordio baten xedapenetako 
batzuk ez sinatzeko edo sinaketa 
geroratzeko.  

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF atzera egiteko klausula  

opting out klausula
BT1 Europar Batasuneko partaide 

izatea 
BT2 Europar Batasunaren 

zabalkuntza

salbuespena, aduana-eskubideen·—

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

salbuespena, onargarritasunaren·—

USE onargarritasuna (1221)

salbuespena, praktika itunduetarako 
baimenaren·—

USE ententerako baimenaren 
salbuespena (4031)  

salbuespena, tributu-·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

salbuespenezko destilazioa  

USE destilazioa (6036)  

salbuespenezko jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF salbuespen-auzitegia  

Estatuaren segurtasunerako 
auzitegia  

BT1 justizia-sistema  
RT salbuespen-egoera  

salbuestea, zergak ordaindu 
beharretik·—

USE zerga-salbuespena (2446)  

saldoa, ustiapen-kontuaren·—

USE ustiapenaren emaitza (4026)  

saldu osteko zerbitzua  
MT 2031 merkaturatzea
UF salmenta ondoko zerbitzua  
BT1 merkaturatzea  
RT salmenta  

salerosketa  

USE erosketa (2031)  

salerosketa klandestinoa  

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

salerosketa, artelanen·—

USE arte-merkataritza (2831)  

salerosketa, emakumezkoen·—

USE pertsonen trafikoa (1216)

salerosketa, legez aurkako·—

USE legez kontrako trafikoa (2006) 

saleroslea
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USE merkataria (2036)  

salgai arriskutsuen garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF substantzia arriskutsuen garraioa 
BT1 salgaien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT ADR akordioa
RT garraioaren segurtasuna  
RT substantzia arriskutsua  

salgai galkorra  

USE produktu galkorra (6026)  

salgaien balantza  

USE merkataritzako balantza 
(2406)

salgaien burtsa  
SN Merkatu zabala duten salgaiekin 

(artilea, kafea, kakaoa etab.) 
salerosketak (gehienetan 
eperako) egiten direneko 
erakunde ekonomikoa.  

MT 2006 merkataritza-politika
UF merkataritzako burtsa  

merkatugaien burtsa  
BT1 oinarrizko produktuen merkatua

BT2 merkatua

salgaien garraioa  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF salgaien trafikoa  
BT1 garraioaren antolaketa  
NT1 ATP akordioa
NT1 edukiontzia
NT1 salgai arriskutsuen garraioa  
NT1 zama  

NT2 ardatzeko zama  
NT2 karga-ahalmena  
NT2 zama erabilgarria  

RT pleita
RT produktu galkorra  

salgaien gordailua  

USE biltegiratzea (2036)  

salgaien jatorria  

USE jatorrizko produktua (2021)  

salgaien joan-etorri askea  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritza askea  

ondasunen zirkulazio askea  
produktuen zirkulazio askea  
merkaturatze askea  
librekanbismoa  

BT1 GATT
BT2 nazioarteko merkataritza  

RT administrazio-kontratazioa  
RT aduana-zerga  
RT merkataritza-askatasuna  
RT merkatu bakarra  

salgaien joan-etorria  

USE iragaitza (4811)  

salgaien trafikoa

USE salgaien garraioa (4811)

salgunea  
MT 2036 banaketa
UF denda
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  

salizilikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

salmenta
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkataritzako egintza  
NT1 enkante bidezko salmenta  
NT1 etxez etxeko salmenta  
NT1 galduzko salmenta  
NT1 handizkako salmenta  
NT1 kredituzko salmenta  
NT1 salmenta deskontuduna  
NT1 txikizkako salmenta  
NT1 urrutiko salmenta

NT2 merkataritza elektronikoa
NT3 sinadura elektronikoa  

NT1 zergarik gabeko salmenta  
NT1 zuzeneko salmenta  
RT entente bertikala  
RT entente horizontala  
RT merkataritzako banaketa  
RT saldu osteko zerbitzua  
RT salmenta-agentzia  
RT salmenta-prezioa  
RT saltzeko ukoa

salmenta askeko sendagaia  
MT 2841 osasuna
UF errezetarik gabeko sendagaia  
BT1 sendagaia

BT2 farmaziako produktua 
BT3 farmazia-industria  

salmenta deskontuduna  
MT 2031 merkaturatzea
UF deskontudun likidazioa  

eskaintza bereziak  
merkealdia  
beherapenak  
prezio murriztuko salmenta  
denboraldi-amaierako salmenta  
sustapen-salmenta  

BT1 salmenta 
BT2 merkataritzako egintza  

RT merkataritzako sustapena  
RT prezio txikitua  

salmenta esklusiboa  

USE banaketa esklusiboa (4031)

salmenta ondoko zerbitzua  

USE saldu osteko zerbitzua (2031)  

salmenta publikoa  

USE enkante bidezko salmenta 
(2031)

salmenta, adjudikazio bidezko·—

USE enkante bidezko salmenta 
(2031)

salmenta, arma-·—

USE arma-merkataritza (0821)  

salmenta, denboraldi-amaierako·—

USE salmenta deskontuduna (2031) 

salmenta, epekako·—

USE kredituzko salmenta (2031)  

salmenta, itsasontzi barruko·—

USE zergarik gabeko salmenta 
(2031)

salmenta, kalez kaleko·—

USE etxez etxeko salmenta (2031)  

salmenta, kultur ondasunen·—

USE arte-merkataritza (2831)  

salmenta, postazko·—

USE urrutiko salmenta (2031)

salmenta, prezio murriztuko·—

USE salmenta deskontuduna (2031) 

salmenta, sustapen-·—

USE salmenta deskontuduna (2031) 

salmenta, xehekako·—

USE txikizkako salmenta (2031)  

salmenta-agentzia  
MT 4031 lehia
BT1 entente bertikala 

BT2 ententea  
RT salmenta  

salmenta-egitura  

USE merkaturatzea (2031)  

salmenta-kopurua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontabilitatea

salmenta-orduak  

USE merkataritzako ordutegia 
(2006)

salmenta-politika  

USE merkaturatzea (2031)  

salmenta-prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  
RT salmenta  

salmenta-zirkuitua  
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USE merkataritzako banaketa 
(2036)

salmentako langileak  
MT 2036 banaketa
UF saltzailea  
BT1 merkataritzako lanbidea 

BT2 merkataritzako banaketa  

salmentarako esklusibitatea  

USE banaketa esklusiboa (4031)

salmentarako laguntza  

USE merkaturatzeko laguntza 
(1606)

salmenten sustapena  

USE merkataritzako sustapena 
(2031)

Salomon  

USE Salomon uharteak (7226)

Salomon uharteak  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Salomon
BT1 Melanesia 

BT2 Ozeania  

SALT  

USE SALT akordioa (0816)

SALT akordioa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF Arma Estrategikoak Mugatzeko 

Akordioa
Arma Estrategikoak Mugatzeko 
Elkarrizketak  
SALT  

BT1 armamentuen mugaketa 
BT2 armagabetzea

BT3 nazioarteko segurtasuna  
RT defentsa-politika  

saltoki txikia  
MT 2036 banaketa
UF merkatari txikia  
BT1 txikizkako merkataritza 

BT2 merkataritzako banaketa  
RT enpresa indibiduala  

saltoki-katea

USE merkataritzako katea (2036)  

saltxitxa  

USE haragikia (6026)  

saltxitxoia  

USE haragikia (6026)  

saltzaile bidaiaria  

USE merkataritzako agentea (2036) 

saltzaile ibiltaria  

USE kale-merkataritza (2036)  

saltzailea

USE salmentako langileak (2036)  

saltzailea, handizkako·—

USE birsaltzailea (2036)  

saltzailea, kalez kaleko·—

USE kale-merkataritza (2036)  

saltzeko baimena  
MT 2031 merkaturatzea
UF merkaturatzeko baimena  

saltzeko debekua  
BT1 merkaturatzea  
RT homologazioa

saltzeko debekua  

USE saltzeko baimena (2031)  

saltzeko ukoa  
SN Ekoizle edo banatzaile batek 

ondasun edo zerbitzuak saltzeari 
uko egitea.

MT 4031 lehia
BT1 lehiaren murrizketa  
RT banaketa esklusiboa
RT merkaturatzearen mugaketa  
RT salmenta  

Salzburgo  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Austriako eskualdeak

Samoa  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Samoako Estatu Burujabea  

Mendebaldeko Samoa  
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

Samoa Amerikarra  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Samoa Amerikarreko Lurraldea 
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

Samoa Amerikarreko Lurraldea  

USE Samoa Amerikarra (7226)  

Samoa, Mendebaldeko·—

USE Samoa (7226)

Samoako Estatu Burujabea  

USE Samoa (7226)

San Eustakio  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Haizealdeko uharteak 

BT2 Holandarren Antillak 
BT3 Herbehereen IHHLak  

San Marino  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

San Martin  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
BT1 Haizealdeko uharteak 

BT2 Holandarren Antillak 
BT3 Herbehereen IHHLak  

saneamendua  
MT 5206 ingurumen-politika
UF deskontaminazioa  

desinfekzioa
hondakin-uren hustuketa  

BT1 kutsaduraren aurkako borroka  

saneamendua, uraren·—

USE uraren tratamendua (5206)  

Santa Helena  
MT 7221 Afrika
UF Santa Helena uhartea  

Santa Helena eta mendekoak  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Santa Helena eta mendekoak  

USE Santa Helena (7221)  

Santa Helena uhartea  

USE Santa Helena (7221)  

Santa Luzia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 AEEko herrialdeak  

Santuko Voivoderria , Gurutze ·—

USE Gurutze Santuko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Sao Tome eta Principe  
MT 7221 Afrika
BT1 Erdialdeko Afrika  

Sarawak  

USE Ekialdeko Malaysia (7226)  

sarbidea, lan-merkaturako·—

USE enplegurako irispidea (4411)

sarda  

USE arrantza-lekua (5641)  

Sardinia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

sare informatikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF ordenagailu-sarea  
BT1 sistema informatikoa  
NT1 sare lokala  
NT1 sare-zerbitzaria  
NT1 terminal informatikoa  
RT informazioaren autobidea  
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Sare Judiziala, Europako·—

USE EB justizia-lankidetza (1016)  

sare lokala  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF LAN
BT1 sare informatikoa 

BT2 sistema informatikoa  

sare nabigagarria  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF ibai-bidea  

bide nabigagarria  
BT1 bide nabigagarrietako garraioa  
NT1 barruko ur-ibilgua  
NT1 nazioarteko ur-ibilgua  
RT garraio-sarea  

sare-begien zabalera  

USE arrantza-sarea (5641)  

sare-zerbitzaria  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 sare informatikoa 

BT2 sistema informatikoa  

sarea, arraste-·—

USE arrantza-sarea (5641)  

sarea, atun-·—

USE arrantza-sarea (5641)  

sarea, banda zabaleko transmisio-·—

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)

sarea, bide-·—

USE errepide-sarea (4816)  

sarea, eskola-·—

USE eskola-mapa (3216)

sarea, IMPEL·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

sarea, ingurumenaren gaineko 
informaziorako eta behaketarako 
Europako·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

sarea, ingurumenari buruzko 
informazio eta zainketarako·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

sarea, nekazaritzako kontabilitate-·—

USE kontabilitateko informazio-
sarea (5616)  

sarea, nekazaritzako kontabilitate-
informazioaren·—

USE kontabilitateko informazio-

sarea (5616)  

sarea, ordenagailu-·—

USE sare informatikoa (3236)  

sarea, telefono-·—

USE telefonoa (3226)  

sarea, telekomunikazio-·—

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)

sareen analisia  

USE kudeatzeko teknika (4021)  

Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF ENISA  
BT1 EBko antolakunde eta agentzia 

BT2 Erkidegoaren antolakundea  

saria , gurasotasun-·—

USE gurasotasun-saria [V4.2] 
(2836)

saria, Europako·—

USE kultur saria (2826)  

saria, joan-etorrien ziozko·—

USE bidaia-sariak eta gastuak 
(4421)

saria, literatur·—

USE kultur saria (2826)  

saria, Nobel·—

USE ohorezko saria (2826)  

sariak, zerbitzu-·—

USE alokairuz besteko errenta 
(4421)

sarrailagintza  

USE burdingintza (6816)  

sarrailagintzako gaia  

USE burdingintza (6816)  

Sarre
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

sarrera bermatua, gutxieneko·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

sarrera bermatua, gutxieneko gizarte-
·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

sarrera publikoa  

USE aurrekontuko baliabideak 
(2441)

sarrera, aurrekontu-·—

USE aurrekontuko baliabideak 
(2441)

sarrera, gutxieneko gizarte-·—

USE irauteko gutxieneko diru-
sarrera (2826)  

sarrera, transferentzia bidezko·—

USE gizarte-transferentziak (1626) 

sarrera, zerga-·—

USE zerga-bilketa (2446)  

sarrera-irteeren azterketa  

USE input-output analisia (1631)  

sarrera-proba  

USE azterketa (3216)  

sarrerak egonkortzeko sistema, 
esportazio bidezko·—

USE Stabex (1016)

sarrerak, BEZaren bidezko·—

USE BEZ baliabidea (1021)  

sarrerak, gizarte-·—

USE gizarte-transferentziak (1626) 

sarrerako prezioa  

USE inportazio-prezioa (2451)  

sarreren egonkortzea, esportazio 
bidezko·—

USE Stabex (1016)

sarreren metaketa, diru-·—

USE errenten metaketa (1626)  

sarreren pilaketa, diru-·—

USE errenten metaketa (1626)  

sartzea, baso-·—

USE baso-berritzea (5636)  

sartzea, bizitza aktiboan·—

USE laneratzea (4406)  

sartzea, datu-·—

USE datuak erregistratzea (3236)  

sartzea, emakumeak armadan·—

USE emakumeen soldadutza (0821) 

sartzea, gizartean·—

USE gizarteratzea (2826)  

sartzea, merkatuan·—

USE merkaturatzea (2031)  

sartzeko azterketa, unibertsitatean·—
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USE ikasleen aukeraketa (3206)  

sartzeko betebeharra, eskua·—

USE esku-sartzea (0816)  

sartzeko eskubidea  

USE zortasunak (1211)  

sartzeko eskubidea, eskua·—

USE esku-sartzea (0816)  

sasoikako lana  
SN Urteko sasoi jakinetan egiten 

den lana.
MT 4406 enplegua
BT1 lan atipikoa 

BT2 enpleguaren egitura  
RT sasoikako langabezia
RT sasoikako langilea

sasoikako langabezia  
SN Normalean gutxi irauten duen 

langabezia, aldian-aldian sortzen 
dena, zenbait jarduera, batez ere 
nekazaritzakoak, sasoikakoak 
izatearen ondorioz.  

MT 4406 enplegua
BT1 langabezia  
RT sasoikako lana
RT sasoikako langilea

sasoikako langilea  
MT 4411 lan-merkatua
UF aldizkako langilea  
BT1 laneskua
RT nekazaritzako laneskua  
RT sasoikako lana
RT sasoikako langabezia
RT sasoiko migrazioa  

sasoiko migrazioa  
MT 2811 migrazio-mugimenduak
UF urtaroko migrazioa  
BT1 barne-migrazioa
RT sasoikako langilea
RT turismoa

satelite artifiziala  

USE satelitea (4826)  

satelite aurkako sistema  

USE espazioko arma (0821)  

satelite bidezko komunikazioa  
MT 3226 komunikazioa
UF satelitezko komunikazioa

komunikazio-satelitea
telekomunikazio-satelitea  
komunikazioetarako Europako 
satelitea  

BT1 telekomunikazioa 
BT2 komunikazio-sistema

RT satelitea  

satelite bidezko nabigazioa  
SN Gidatu, bilatu eta nabigatzeko 

satelite bidezko mundu-sistemak 
indexatzeko erabiliko da.  

MT 4811 garraioaren antolaketa
UF Galileo  

GPS
BT1 garraio-sistema adimenduna 

BT2 garraioaren antolaketa  

Satelite bidezko Telekomunikazioen 
Europako Erakundea  

USE EUTELSAT (7611) 

Satelite Zentroa , Europar Batasuneko 
·—

USE Europar Batasuneko Satelite 
Zentroa [V4.2] (1006)  

satelitea  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF satelite artifiziala  
BT1 espazioko ibilgailua 

BT2 espazioko garraioa  
RT industria aeroespaziala  
RT satelite bidezko komunikazioa  
RT teknologia berria  
RT teledetekzioa  

satelitea, EE antolakunde·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

satelitea, komunikazio-·—

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

satelitea, komunikazioetarako 
Europako·—

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

satelitea, telekomunikazio-·—

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

satelitezko komunikazioa  

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

Saudi Arabia  
MT 7236 geografia politikoa
UF Saudi Arabiako Erresuma  
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

Saudi Arabiako Erresuma  

USE Saudi Arabia (7226)

sauna

USE osasun-instalazioa (6831)  

Savinjska [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Savoie gazta, Tomme de·—

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

Saxonia
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 AED ohia 

BT2 Alemaniako eskualdeak  

Saxonia Beherea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

Saxonia-Anhalt  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 AED ohia 

BT2 Alemaniako eskualdeak  

Sbrinz gazta  

USE mami gogorreko gazta (6016)  

Schengengo akordioa  
SN Erkidegoaren barruko mugetan 

pertsonen kontrolak pixkanaka 
ezabatzea xede duen akordioa.  

MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 pertsonen joan-etorri askea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
publikoa

NT1 Schengengo informazio-sistema 
RT barne-gaietako lankidetza  

Schengengo informazio-sistema  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
UF SIS
BT1 Schengengo akordioa 

BT2 pertsonen joan-etorri askea 
BT3 nazioarteko zuzenbide 

publikoa

Schleswig-Holstein  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Alemaniako eskualdeak  

Schuman Adierazpena  

USE Europako historia (0811)  

Schuman Plana  

USE Europako historia (0811)  

SEATO  

USE Asia Hego Ekialdeko 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

SEATOko herrialdeak  

USE Asia Hego Ekialdeko 
Tratatuaren Erakundea (7616) 

SEC

USE Europako Kontabilitate 
Sistema (1626)  

sedentarioa, merkataritza ez-·—

USE kale-merkataritza (2036)  
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sedimentologia  
SN Geologiaren adar bat, 

sedimentazioaren jatorria eta 
prozesuak aztertzen dituena.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 geologia
BT2 Lurraren zientziak  

SEDOC

USE EURES (4411)

SEEA

USE Energia Atomikoaren 
Europako Sozietatea (7611)  

segregazioa deuseztatzea, arraza-·—

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

segregazioa, arraza-·—

USE arrazarengatiko bereizkeria 
(1236)

segurantzako afiliazioa, gizarte-·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

segurantzako alta, gizarte-·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

segurantzako araubidea, gizarte-·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

segurantzako araubideen 
harmonizazioa, gizarte-·—

USE gizarte-segurantzaren 
harmonizazioa (2836)  

Segurantzako kontsultategia, 
Gizarte·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

segurantzako kotizazioa, gizarte-·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

segurantzako kuota, gizarte-·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

Segurtasun Akordio Militarra, 
Australia, Zeelanda Berria eta 
Ameriketako Estatu Batuen arteko·—

USE ANZUS 
(7621)

Segurtasun eta Lankidetzari buruzko 
Konferentzia, Europako·—

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

segurtasun handiko kartzela  

USE espetxea (1216)  

segurtasun informatikoa  

USE datuen babesa (3236)  

Segurtasun Kontseilua, Nazio 
Batuen·—

USE NBE Segurtasun Kontseilua 
(7606)

segurtasun nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF Euratom-en segurtasun-kontrola 

kontrol nuklearra  
Euratom ikuskapena  
IAEA ikuskapena  
instalazio nuklearren 
segurtasuna
erreaktorearen segurtasuna  

BT1 industria nuklearra  
NT1 erradiazioaren aurkako babesa  
NT1 erradioaktibitatea  
NT1 istripu nuklearra  
RT bero-igorpena  
RT efluente erradioaktiboa  
RT energiaren bakezko erabilera  
RT kutsadura erradioaktiboa  
RT mugimendu ekologista
RT osasunerako arriskua  
RT zuzenbide nuklearra  

segurtasun pribatua  

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

segurtasun publikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF herritarren segurtasun-gabezia  

herritarren segurtasuna  
NT1 arma pertsonala  
NT1 estatu-indarkeria  
NT1 herri-babesa  

NT2 biztanleen ebakuazioa  
NT1 indarkeria politikoa  

NT2 bahiketa politikoa  
NT2 errefuxiatu politikoa  
NT2 estatu-kolpea  
NT2 gerra zibila  

NT3 etnien arteko gatazka  
NT2 pertsonen desagerpena  
NT2 preso politikoa
NT2 terrorismoa
NT2 tortura

NT1 ordena publikoa  
NT2 asaldura politikoa  
NT2 errepresioa  
NT2 polizia  

NT3 auzo-polizia  
NT3 polizia autonomikoa  
NT3 tokiko polizia

NT2 polizia-kontrola  
NT3 muga-kontrola

NT2 salbuespen-egoera  
NT3 larrialdi-egoera  

RT delitugintza  
RT kriminalitatea  

segurtasun zibila  

USE herri-babesa (0431)  

segurtasun-araua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 araua

BT2 normalizazioa 
BT3 arau teknikoak  

segurtasun-enpresa  

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

segurtasun-gabezia, herritarren·—

USE segurtasun publikoa (0431)

segurtasun-gailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF ABS sistema  

aire-poltsa  
segurtasun-uhala
balazta
babesgailua
buru-euskarria
atzerako ispilua  
balaztak ez blokeatzeko gailua  

BT1 ibilgailuaren ekipamendua 
BT2 ibilgailua 

BT3 garraiobidea  
RT garraioaren segurtasuna  

segurtasun-indarra  

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

segurtasun-kideriak, Estatuko·—

USE polizia (0431)  

segurtasun-kontrola, Euratom-en·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

segurtasun-politika bateratua  

USE Atzerriari eta Segurtasunari 
buruzko Politika Bateratua 
(1016)

segurtasun-uhala  

USE segurtasun-gailua (4811)

segurtasun-zerbitzua  

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

segurtasuna eta zaintza  
MT 6846 askotariko industriak
UF segurtasun-enpresa  

zinpeko jagolea  
segurtasun pribatua  
segurtasun-zerbitzua  

BT1 zerbitzuen industria 
BT2 askotariko industria  

RT bideo-zaintza

segurtasuna, aireko garraioaren·—

USE aireko segurtasuna (4806)  
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segurtasuna, aireontzien·—

USE aireko segurtasuna (4806)  

segurtasuna, bide-·—

USE errepideko segurtasuna (4806)

segurtasuna, elikagaien·—

USE janarien segurtasuna (2841)  

segurtasuna, erreaktorearen·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

segurtasuna, etxeko·—

USE etxeko istripua (2826)

segurtasuna, gidarien·—

USE errepideko segurtasuna (4806)

segurtasuna, hegazkinen·—

USE aireko segurtasuna (4806)  

segurtasuna, herritarren·—

USE segurtasun publikoa (0431)

segurtasuna, instalazio nuklearren·—

USE segurtasun nuklearra (6621)  

segurtasuna, itsas garraioaren·—

USE itsasoko segurtasuna (4806)

segurtasuna, itsasontzien·—

USE itsasoko segurtasuna (4806)

segurtasuna, lan-·—

USE laneko segurtasuna (4416)

segurtasuna, langileen·—

USE laneko segurtasuna (4416)

segurtasuna, lantokiko·—

USE laneko segurtasuna (4416)

segurtasuna, nazio-·—

USE defentsa-politika (0821)

segurtasuna, ontzien·—

USE itsasoko segurtasuna (4806)

segurtasuna, osasun-arloko·—

USE osasun-kontrola (2841)  

segurtasunaren aurkako delitua, 
Estatuaren·—

USE Estatuaren segurtasunaren 
aurkako atentatua (1216)

Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua , Europar 
Batasunaren ·—

USE Europar Batasunaren 
Segurtasunari buruzko 
Azterlanetarako Institutua 
[V4.2] (1006)

Segurtasuneko Europako Agentzia , 

Itsas ·—

USE Itsas Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Segurtasuneko Europako Agentzia , 
Aire ·—

USE Aire Segurtasuneko Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

segurtasunerako auzitegia, 
Estatuaren·—

USE salbuespenezko jurisdikzioa 
(1226)

Segurtasunerako eta 
Elkarreragingarritasunerako Europako 
Trenbide Agentzia  

USE Europako Trenbide 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Segurtasunerako Europako Agentzia , 
Sareen eta Informazioaren ·—

USE Sareen eta Informazioaren 
Segurtasunerako Europako 
Agentzia [V4.2] (1006)  

Segurtasunerako Europako Erakundea, 
Aireko Nabigazioaren·—

USE EUROCONTROL 
(7611)

Segurtasunerako Institutua, 
Herritarren Babeserako eta·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

segurtasunerako stock-a  

USE gutxieneko stock-a (4021)

segurtasunik eza  

USE kriminalitatea (2826)  

seinale-argia

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

seinalea, hots-·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

seinalea, zirkulazio-·—

USE seinaleak (4806)  

seinaleak
MT 4806 garraio-politika
UF zirkulazio-seinalea  

herri-bideetako seinaleak  
argi-seinaleak  

BT1 zirkulazio-arauak  
RT aireko zirkulazioa  
RT ibaiko nabigazioa  
RT ibilgailuen zirkulazioa  
RT itsasoko nabigazioa  

seinaleak, argi-·—

USE seinaleak (4806)  

seinaleak, herri-bideetako·—

USE seinaleak (4806)  

seinaleztapena, ibilgailuen·—

USE seinaleztatzeko gailua (4811)  

seinaleztatzeko gailua  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF argia

lainotako argia  
seinale-argia  
argi luzeak  
argi laburrak  
balazta-argia  
hirian ibiltzeko argia  
posizio-argia  
hots-seinalea  
ibilgailuen seinaleztapena  

BT1 ibilgailuaren ekipamendua 
BT2 ibilgailua 

BT3 garraiobidea  

sekretu medikoa  

USE lanbide-sekretua (4426)

sekretu militarra  
MT 0821 defentsa
BT1 defentsa-politika  

sekretu ofiziala  

USE estatu-sekretua (3231)

sekretua, botazio·—

USE boto sekretua (0416)  

sekretua, instrukzioko·—

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

sekretua, komunikazioen·—

USE komunikazioen babesa (1236) 

sekretua, sumarioko·—

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

sektore ekonomikoa
MT 1621 egitura ekonomikoa
NT1 bigarren sektorea  
NT1 hirugarren sektorea  
NT1 laugarren sektorea  
NT1 lehen sektorea  

NT2 nekazaritza-sektorea  
NT1 merkataritzaz kanpoko sektorea 
RT egitura ekonomikoa  
RT jarduera ekonomikoa  

sektore pribatua  

USE enpresa pribatua (4011)

sektore publikoa  

USE enpresa publikoa (4011)

sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2]  

SN Agintari publikoek eta enpresa-
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sektoreak lankidetzan jardutea 
azpiegitura-proiektuak edo herri-
onurako zerbitzuak egiteko.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF PPP
sozietate publiko-pribatua  

BT1 herri-administrazioa  
RT administrazio-kontratazioa  
RT enpresa pribatua  
RT herri-botereak

sektorea, ikus-entzunezkoen·—

USE ikus-entzunezkoen industria 
(3226)

sektorea, industria-·—

USE bigarren sektorea (1621)  

sektorea, nekazaritza- eta abeltzaintza-
·—

USE nekazaritza-sektorea (1621)  

sektorea, telekomunikazioen·—

USE telekomunikazioen industria 
(3226)

sektorea, zerbitzu-·—

USE hirugarren sektorea (1621)  

sektorearen birmoldaketa, industria-
·—

USE industria-birmoldaketa (6806)

sektorearen egitura, arrantza-·—

USE arrantza-egitura (5641)  

sektorekako plangintza  
MT 1606 politika ekonomikoa
BT1 plangintza ekonomikoa  
RT input-output analisia  

sektoriala, azterketa·—

USE input-output analisia (1631)  

sektoriala, politika·—

USE egitura-politika (1606)  

SELA

USE Latinoamerikako Sistema 
Ekonomikoa (7616)

SELAko herrialdeak  
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Argentina
NT1 Bahamak
NT1 Barbados
NT1 Belize  
NT1 Bolivia  
NT1 Brasil
NT1 Costa Rica  
NT1 Dominikar Errepublika  
NT1 Ekuador
NT1 El Salvador  
NT1 Grenada  

NT1 Guatemala  
NT1 Guyana  
NT1 Haiti  
NT1 Honduras
NT1 Jamaika  
NT1 Kolonbia
NT1 Kuba
NT1 Mexiko
NT1 Nikaragua
NT1 Panama
NT1 Paraguai
NT1 Peru  
NT1 Surinam
NT1 Trinidad eta Tobago  
NT1 Txile  
NT1 Uruguai
NT1 Venezuela  
RT Latinoamerikako Sistema 

Ekonomikoa

selektiborako akordioa, banaketa·—

USE banaketa selektiboa (4031)

selenioa  

USE erdimetala (6816)  

semantika  

USE hizkuntzalaritza (3611)  

seme-alabak zaintzeko eskubidea  

USE zaintza-eskubidea (2806)  

seme-alabak, ardurapeko·—

USE familia-zama (2806)  

seme-alabatasuna  
SN Gurasoen eta seme-alaben arteko 

lotura juridikoa.  
MT 2806 familia
UF ezkontzazko seme-alabatasuna  

ezkontzaz kanpoko seme-
alabatasuna  
gurasotasun biologikoa  
seme-alaben aitorpena  

BT1 familia-zuzenbidea  
RT nazionalitatea  
RT ugalketa artifiziala  

seme-alabatasuna, adopziozko·—

USE adopzioa (2806)  

seme-alabatasuna, ezkontzaz 
kanpoko·—

USE seme-alabatasuna (2806)

seme-alabatasuna, ezkontzazko·—

USE seme-alabatasuna (2806)

seme-alaben aitorpena  

USE seme-alabatasuna (2806)

seme-alabengatiko familia-puntuak  

USE familia-prestazioa (2836)  

seme-alabengatiko familia-sorospena  

USE familia-prestazioa (2836)  

semola
MT 6026 elikagaiak
BT1 zerealez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  

sena, enpresa-·—

USE enpresa-espiritua (4006)  

senarra

USE pertsona ezkondua (2806)  

senataria

USE parlamentaria (0421)  

senatarien estatutua  

USE parlamentarien estatutua 
(0421)

senatua  

USE Goi Ganbera (0421)  

Senaturako hauteskundeak  

USE hauteskunde orokorrak (0416) 

sendabelarra  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 industria-landarea  
RT sendagaia

sendagai generikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 sendagaia

BT2 farmaziako produktua 
BT3 farmazia-industria  

sendagaia  
MT 2841 osasuna
BT1 farmaziako produktua 

BT2 farmazia-industria  
NT1 antibiotikoa  
NT1 salmenta askeko sendagaia  
NT1 sendagai generikoa  
RT sendabelarra

sendagaia, errezetarik gabeko·—

USE salmenta askeko sendagaia 
(2841)

Sendagaiak Aztertzeko Europako 
Agentzia  

USE Sendagaietarako Europako 
Agentzia (1006)  

sendagaiak gainbegiratzea  

USE botika-zaintza (2841)  

sendagaien kontrola  

USE botika-zaintza (2841)  

sendagaien sailkapena  

USE farmaziako nomenklatura 
(2841)
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sendagaien zaintza  

USE botika-zaintza (2841)  

Sendagaietarako Europako 
Agentzia  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

UF Sendagaiak Aztertzeko 
Europako Agentzia  
SAEA  

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

RT botika-zaintza  

sendaketa medikoa  

USE osasunaren zainketa (2841)  

Senegal
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

senideentzako pentsioa  

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

senidetzea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF auzoen senidetzea  

udalerrien senidetzea  
BT1 gizarte-bizitza  
RT Europako Udalerrien Kontseilua  

senidetzea, auzoen·—

USE senidetzea (2826)  

senidetzea, udalerrien·—

USE senidetzea (2826)  

sentibera, auzo·—

USE hirialde behartsua (2846)  

sentikorra, eremu·—

USE alde sentikorra (5216)  

sentikorra, eremu ekologiko·—

USE alde sentikorra (5216)  

sentikorra, eremu natural·—

USE alde sentikorra (5216)  

sentikortasuna, erradiazioekiko·—

USE erradiobiologia (3606)  

sentsibilizazio-kanpaina  
SN Jendea informatu edo 

sentsibilizatzeko jardueretarako 
erabiliko da, eta kasuan kasuko 
gaiari lotuko zaio, edo 
erakundearen izenari, baldin eta 
erakunderen batek iritzi 
publikoaren aurrean duen itxura 
hobetzeko kanpaina bada.  

MT 0431 politikagintza eta 
segurtasun publikoa

UF nazioarteko urtea  

mundu-urtea
informazio-kanpaina  
mundu-eguna
herritarrentzako informazioa  
herritarren sentsibilizazioa  

BT1 iritzi publikoa  
RT europar ideiaren sustapena  
RT europar mugimendua
RT Europaren ikurra  
RT iritzi-mugimenduak

sentsibilizazioa, herritarren·—

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431)

sentsibilizazioa, ingurumenaren 
aldeko·—

USE ingurumen-hezkuntza (5206) 

septizemia hemorragiko birala  

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

Serbia
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Serbia eta Montenegro 

BT2 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

Serbia eta Montenegro  
MT 7236 geografia politikoa
UF Jugoslavia berria  

Jugoslaviako Errepublika 
Federala
JEF

BT1 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

NT1 Kosovo
NT1 Montenegro  
NT1 Serbia  
NT1 Vojvodina

serikultura  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF zeta-harren hazkuntza  

serizikultura  
BT1 abere-hazkuntza  
RT zeta  

serizikultura  

USE serikultura (5631)  

seropositiboa  

USE hiesa (2841)

Services, European Employment·—

USE EURES (4411)

sesamo-hazia  

USE sesamoa (6006)  

sesamo-olioa  

USE landare-olioa (6016)  

sesamoa  
MT 6006 landare-produktuak

UF sesamo-hazia  
BT1 olio-landarea  

SESB
SN Sobietar Batasuna desegin zen 

arte iraun zuen estatua 
izendatzeko soilik erabiliko da. 
Ez nahasi "SESB ohia" 
terminoarekin.  

MT 7236 geografia politikoa
UF Sobietar Batasuna  
BT1 Ekialdeko herrialdeak 

BT2 herrialde sozialista ohiak  

SESB ohia
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
SN Sobietar Batasuna osatu zuten 

lurraldeak, oro har, banandu 
ziren garaitik aurrera 
izendatzeko erabiliko da soil-
soilik. Ez nahasi "SESB" 
deskriptorearekin.

UF Sobietar Batasun ohia  
antzinako SESB  

NT1 Baltikoko herrialdeak  
NT2 Estonia
NT2 Letonia
NT2 Lituania  

NT1 Bielorrusia  
NT1 Errusia
NT1 Kaukasoko herrialdea  

NT2 Armenia
NT2 Azerbaijan  
NT2 Georgia

NT1 Kazakhstan  
NT1 Kirgizistan  
NT1 Moldavia  
NT1 Tadjikistan  
NT1 Turkmenistan
NT1 Ukraina
NT1 Uzbekistan  

SESB, antzinako·—

USE SESB ohia (7206)

setio-egoera  

USE salbuespen-egoera (0431)  

sexismoa  

USE sexu-bereizkeria (1236)  

sexu-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT sexualitatea  

sexu-bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF sexismoa
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
RT emakumeen egoera  
RT sexualitatea  
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sexu-delitua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 pertsonen aurkako delitua 

BT2 arau-haustea  
NT1 pedofilia
NT1 sexu-indarkeria  
NT1 sexu-jazarpena  
NT1 sexu-turismoa

sexu-gutxiengoa  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF homosexuala

transexuala  
BT1 sexu-joerarengatiko bereizkeria 

BT2 bereizkeriaren aurkako 
borroka

RT batasun zibila  
RT tratu-berdintasuna  

sexu-gutxiengoen diskriminazioa  

USE sexu-joerarengatiko 
bereizkeria (1236)  

sexu-hezkuntza  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza orokorra  
RT sexualitatea  
RT ugalketa-osasuna  

sexu-indarkeria  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF bortxaketa  
BT1 sexu-delitua

BT2 pertsonen aurkako delitua 
BT3 arau-haustea  

RT prostituzioa  

sexu-jazarpena  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 sexu-delitua

BT2 pertsonen aurkako delitua 
BT3 arau-haustea  

sexu-joerarengatiko bereizkeria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF sexu-gutxiengoen 

diskriminazioa  
homosexualen diskriminazioa

BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  
NT1 sexu-gutxiengoa  

sexu-mutilazioa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF irentzea  

zirkunzisioa
klitorodektomia  

BT1 gizarte-arazoa  
RT ugalketa-osasuna  

sexu-transmisiozko gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasun infekziosoa 

BT2 gaixotasuna

NT1 hiesa  
RT ugalketa-osasuna  

sexu-turismoa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 sexu-delitua

BT2 pertsonen aurkako delitua 
BT3 arau-haustea  

sexua

USE sexualitatea (3611)  

sexualitatea  
MT 3611 giza zientziak
UF erotismoa  

sexua
BT1 psikologia

BT2 portaeraren zientziak  
RT sexu-askatasuna
RT sexu-bereizkeria  
RT sexu-hezkuntza
RT ugalketa-osasuna  

sexuaren araberako banaketa  
MT 2816 demografia eta biztanleria
BT1 biztanleriaren osaera  
NT1 emakumea  
NT1 gizona
RT per capita errenta  

Seychelle uharteak

USE Seychelleak (7221)  

Seychelleak
MT 7221 Afrika
UF Seychelle uharteak  

Seychelleetako Errepublika  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Seychelleetako Errepublika  

USE Seychelleak (7221)  

SGBD

USE datu-baseak kudeatzeko 
sistema (3236)  

SGBD hierarkikoa  

USE datu-baseak kudeatzeko 
sistema (3236)  

SGBD, erlaziozko·—

USE datu-baseak kudeatzeko 
sistema (3236)  

Sharja  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

shore materiala, off-·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

SHU

USE sailkapena (3221)

Šiauliai [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

siderurgia  

USE industria siderurgikoa (6816)

siderurgiako makina  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
UF labe garaia  

ijezkailua  
banda zabaleko trena  
zumitz-trena  
ijezketa-trena  
profil-trena  
trefilaketa-trena  
ijezteko makina  

BT1 industria siderurgikoa  
RT makina

siderurgiako produktua  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 industria siderurgikoa  
NT1 altzairu bereziak  
NT1 altzairua  
NT1 burdinurtua

siderurgikoa, enpresa·—

USE industria siderurgikoa (6816)

siderurgikoa, faktoria·—

USE industria siderurgikoa (6816)

Sierra Leona  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

siglen hiztegia

USE laburduren hiztegia (3221)  

Silesia , Moravia-·—

USE Moravia-Silesia [V4.2] (7211)  

Silesia Behereko Voivoderria [V4.2] 
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

Silesiako Voivoderria [V4.2]
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

silizioa  

USE erdimetala (6816)  

siloa  
SN Garia, bestelako aleak edo belar-

bazka gordetzeko egokitutako 
leku lehorra.  

MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-
bideak

BT1 nekazaritza-eraikina 
BT2 nekazaritzako ekoizpen-bidea 

RT biltegiratzea  

simaur likidoa  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 534/592

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

simaur-gasa  

USE biogasa (6626)  

simaurra  

USE ongarri organikoa (5626)  

simulazio ekonomikoa  

USE kudeatzeko teknika (4021)  

simulazio-eredua  

USE simulazioa (6416)  

simulazioa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF simulazio-eredua  
BT1 ikertzeko metodoa 

BT2 ikerketa  
RT zibernetika  

sinadura elektronikoa  
SN Beste datu elektroniko batzuei 

erantsita dauden edo haiekin 
lotura logikoa duten datu 
elektronikoak, egiaztatzeko 
erabiltzen direnak.  

MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkataritza elektronikoa 

BT2 urrutiko salmenta 
BT3 salmenta 

BT4 merkataritzako egintza  
RT datuen babesa  
RT froga

sinatzea, kontratua·—

USE kontratua (1211)

Sindic de Greuges  

USE arartekoa (0436)  

sindikala, federazio·—

USE sindikatua (4426)  

sindikala, ganbera·—

USE lanbide-elkartea (4426)

sindikala, kontseilu·—

USE lanbide-elkartea (4426)

sindikala, kontsulta·—

USE langileei kontsultatzea (4426)  

sindikalismoa  

USE sindikatua (4426)  

sindikalista  

USE ordezkari sindikala (4426)

Sindikatu Libreen Nazioarteko 
Konfederazioa  

MT 7626 gobernuz kanpoko 
erakundeak

BT1 gobernuz kanpoko erakundea  
RT konfederazio sindikala  

sindikatu-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF sindikatzeko askatasuna  
BT1 gizarte-eskubideak  
RT sindikatua

sindikatu-erakundea  

USE sindikatua (4426)  

sindikatu-eskubideak  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 lan-zuzenbidea  
RT funtzio publikoa  

sindikatua  
SN Normalean enpresa baten mugak 

gainditzen dituen langile-
elkartea, ekintza kolektiboaren 
bidez kideen egoera ekonomiko 
eta soziala babestu edo 
hobetzeko helburuarekin sortua. 

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

UF federazio sindikala  
sindikatu-erakundea  
sindikalismoa
langileen sindikatua  
lan-sindikatua  

BT1 gizarte-solaskidea 
BT2 lan-harremanak  

NT1 konfederazio sindikala  
RT iritzi-askatasuna  
RT sindikatu-askatasuna  

sindikatua, lan-·—

USE sindikatua (4426)  

sindikatua, langileen·—

USE sindikatua (4426)  

sindikatzeko askatasuna  

USE sindikatu-askatasuna (1236)  

sindromea, hartutako 
immunoeskasiaren·—

USE hiesa (2841)

Singapur  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak

sinopsia  

USE laburpena (3221)

sinplifikazioa, administrazio-
formalitateen·—

USE administrazio-formalitatea 
(0436)

sinplifikazioa, administrazioaren·—

USE administrazio-formalitatea 

(0436)

sinposioa  

USE kongresuko akta (3221)  

sintesizko irudia  
SN Pantailan bistaratu daitekeen 

irudi artifiziala, ordenagailu 
bidez erregistratu eta trataturiko 
datu digitalizatuekin egiten 
dena.

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 informatika  

sintetikoa, ehun·—

USE ehunki sintetikoa (6841)

sintetikoa, zuntz·—

USE ehunki sintetikoa (6841)

Siria
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

SIS

USE Schengengo informazio-
sistema (1231)  

sisala
MT 6006 landare-produktuak
BT1 ehungintzarako landarea  

sismikoa, prospekzio·—

USE sismologia (3606)  

sismologia
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF prospekzio sismikoa
BT1 geologia

BT2 Lurraren zientziak  
RT lurrikara  
RT lurrikaren prebentzioa  

sistema aditua  

USE adimen artifiziala (3231)  

sistema automatizatua, informazio-·—

USE informazio-sistema (3231)  

sistema ekonomikoa  

USE araubide ekonomikoa (1621)

sistema elektronikoa, botazio-·—

USE botazio elektronikoa (0426)  

sistema eragilea
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 software-a

BT2 informatikaren industria  

sistema fiskala  

USE zerga-sistema (2446)  

sistema informatikoa  
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MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

NT1 informatika-erabiltzailea  
NT2 erabiltzaileentzako laguntza  

NT1 informatizazioa  
NT1 kalkulu-zentroa  
NT1 sare informatikoa  

NT2 sare lokala  
NT2 sare-zerbitzaria  
NT2 terminal informatikoa  

NT1 sistemen interkonexioa  

sistema informatikoa, 
kudeaketarako·—

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  

sistema integratua, garraio-·—

USE garraio-sistema adimenduna 
(4811)

sistema irekien interkonexioa  

USE sistemen interkonexioa (3236) 

sistema itundua, osasun-·—

USE medikuntza itundua (2841)  

sistema normalizatua, nazio-
kontabilitateko·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

sistema orokorra, lehentasun-·—

USE lehentasun orokorrak (2006)

sistema parafiskala  
MT 2446 zerga-sistema
UF ordainarazpen parafiskala  

tasa parafiskala  
tributu parafiskala  

BT1 zerga  

sistema politikoa  

USE erregimen politikoa (0406)  

sistema publikoa, osasun-·—

USE osasun publikoa (2841)  

sistema, ABS·—

USE segurtasun-gailua (4811)

sistema, alderdi anitzeko·—

USE alderdi-aniztasuna (0406)  

sistema, alderdi bakarreko·—

USE alderdi bakarreko erregimena 
(0406)

sistema, arma nuklear estrategikoen·—

USE arma nuklear estrategikoa 
(0821)

sistema, berokuntza-·—

USE berokuntza (6831)  

sistema, D'Hondt·—

USE aulkien banaketa (0416)  

Sistema, Enplegu Eskaintzen eta 
Eskarien Zabalkunderako 
Europako·—

USE EURES
(4411)

sistema, erreserba-·—

USE erreserba (4811)  

sistema, eskola-·—

USE irakaskuntza-sistema (3216)  

sistema, eskualdeko zerga-·—

USE toki-zerga (2446)  

sistema, esportazio bidezko sarrerak 
egonkortzeko·—

USE Stabex (1016)

sistema, finantza-·—

USE finantza-erakundea (2416)  

sistema, gizarte-·—

USE gizarte-egitura (2821)  

sistema, gizarte-aurreikuspeneko·—

USE gizarte-segurantza (2836)  

sistema, Hagenbach-Bischoff·—

USE aulkien banaketa (0416)  

sistema, hezkuntza-·—

USE irakaskuntza-sistema (3216)  

sistema, Imperiali·—

USE aulkien banaketa (0416)  

sistema, jurisdikzio-·—

USE jurisdikzioa (1226)  

Sistema, Kontu Ekonomiko 
Integratuen Europako·—

USE Europako Kontabilitate 
Sistema (1626)  

sistema, kreditu-·—

USE kreditua (2416)  

Sistema, Lehentasun Orokorren·—

USE lehentasun orokorrak (2006)

sistema, lineako informazio-·—

USE informazio-sistema (3231)  

sistema, meatzaritzako 
produktuetarako laguntza-·—

USE Sysmin (1016)  

sistema, nazio-kontabilitateko Nazio 
Batuen·—

USE kontabilitate-sistema
normalizatua (1626)  

sistema, neurrien·—

USE metrologia (3606)  

sistema, osasun-arloko·—

USE osasun-sistemaren antolaketa 
(2841)

sistema, pisu eta neurrien·—

USE metrologia (3606)  

sistema, satelite aurkako·—

USE espazioko arma (0821)  

sistema, Target·—

USE Erkidego barruko ordainketa 
(2406)

sistema, tokiko zerga-·—

USE toki-zerga (2446)  

sistema, tributu-·—

USE zerga-sistema (2446)  

sistema, udalen zerga-·—

USE toki-zerga (2446)  

sistemaren endekapenezko 
gaixotasuna, nerbio-·—

USE nerbio-sistemako 
gaixotasuna (2841)

sistemaren nahastea, nerbio-·—

USE nerbio-sistemako gaixotasuna 
(2841)

sistemen harmonizazioa, zerga-·—

USE zerga-harmonizazioa (2446)  

sistemen interkonexioa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF bateragarritasun informatikoa  

sistema irekien interkonexioa  
OSI

BT1 sistema informatikoa  

sistemetako teknikaria  

USE informatikako lanbidea (3236) 

sitting-a, baby·—

USE haurren zaintza (2826)  

Sizilia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Skopje, Mazedonia-·—

USE Mazedoniako Errepublika 
Jugoslaviar ohia (7206)

SM

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

Smaland eta uharteak  
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MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

UF Smaland med öarna
BT1 Suediako eskualdeak  
NT1 Gotland [V4.2]  
NT1 Jönköping [V4.2]  
NT1 Kalmar [V4.2]  
NT1 Kronoberg [V4.2]  

Smaland med öarna  

USE Smaland eta uharteak (7211)  

soberakina, nekazaritza-·—

USE nekazaritzako soberakina 
(5611)

soberakinduna, balantza·—

USE defizita duen balantza (2406)  

soberako ekoizpena  

USE ekoizpen-soberakina (6406)  

soberako stock-a  
MT 6406 ekoizpena
BT1 ekoizpena  
RT ekoizpen-soberakina  
RT nekazaritzako soberakina  

Sobietar Batasun ohia  

USE SESB ohia (7206)

Sobietar Batasuna  

USE SESB (7231)

Société d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural  

USE lur-bankua (5616)  

soda

USE edari gasduna (6021)

soda karbonatoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

Södermanland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eki-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

sodio karbonatoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

sodioa
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

software didaktikoa  
MT 3216 irakaskuntzaren antolaketa
UF ikasteko material informatizatua 

ordenagailu didaktikoa  
ordenagailu-programa 
didaktikoa  

BT1 irakaskuntzako materiala  
RT irakaskuntza automatizatua

software-a  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF software-aren industria  

ordenagailu-programa  
informatikako programa  
informatikako programazioa  
informatikako euskarri logikoa  

BT1 informatikaren industria  
NT1 birus informatikoa  
NT1 datu-baseak kudeatzeko sistema 
NT1 programazio-hizkuntza
NT1 sistema eragilea  
RT nabigazio-programa  

software-aren industria  

USE software-a (3236)  

software-aren legez aurkako kopia  

USE pirateria informatikoa (3236)  

soila, komanditako sozietate·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

soila, sozietate komanditario·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

soinu-txartela  

USE handitze-txartela (3236)  

soinua erreproduzitzeko aparatua  
MT 3226 komunikazioa
UF laser platina  

disko-jogailua  
BT1 ikus-entzunezko materiala  

soinuduna, liburu·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

soja
MT 6006 landare-produktuak
UF soja-baba  
BT1 olio-landarea  
RT landare-proteina  
RT soja-olioa  

soja-baba  

USE soja (6006)

soja-olioa  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 landare-olioa 

BT2 landare-koipea 
BT3 koipekia

RT soja  

solasaldia  

USE kongresuko akta (3221)  

soldadua, borondatezko·—

USE borondatezko zerbitzua (0821) 

soldadua, haur·—

USE haurren babesa (2826)

soldaduak eramateko hegazkina  

USE abiazio militarra (0821)  

soldadutza  
MT 0821 defentsa
BT1 armada
NT1 borondatezko zerbitzua  
NT1 emakumeen soldadutza  
NT1 intsumisioa  
NT1 kontzientzia-eragozpena
NT1 zerbitzu zibila  

soldata

USE alokairua (4421)  

soldata eta alokairuen enbargoa  

USE ondasunen enbargoa (1221)  

soldata, honenbestean ordaindutako·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

soldata, lanbide arteko gutxieneko·—

USE gutxieneko alokairua (4421)

soldata, piezako·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

soldatarik gabeko baimena  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF eszedentzia  

lan-utzialdia
norberaren arazoetarako 
baimena  

BT1 atsedenaldia 
BT2 lansaioa 

BT3 lanaren antolaketa  

soldaten igoera  

USE alokairuen igoera (4421)  

soldatzea

USE metalen lanketa (6816)  

solidoa, hiri-hondakin·—

USE etxeko hondakina (5216)

solidotzea

USE prozesu fisikoa (6411)  

solteko produktua  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 produktua atontzea  

Somalia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

sor-marka  

USE jatorri-deitura (2031)  

sorburuko merkatua, nekazaritzako 
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produktuen·—

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

sorburuko zerga-bilketa  

USE atxikipena (4421)

sorgailua  

USE makina elektrikoa (6826)

sorgailua, erradiazio-·—

USE erradiazio-aparatua (6826)  

sorgorgarria  
MT 2841 osasuna
UF haluzinogenoa

droga
narkotikoa  
substantzia narkotikoa  

BT1 substantzia psikotropikoa 
BT2 farmaziako produktua 

BT3 farmazia-industria  
RT toxikomania

sorgorgarrien trafikoa  

USE droga-trafikoa (1216)  

sorkuntza bioteknologikoa  

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

sorkuntza, industrien·—

USE industrializazioa (6806)  

sorkuntza, lanpostu-·—

USE enplegu-sorkuntza (4406)  

sorkuntza, produktuaren·—

USE produktuaren diseinua (6411) 

soroa

USE erabiltzen den nekazaritza-
eremua (5616)  

sorospena, amatasun-·—

USE amatasunagatiko prestazioa 
(2836)

sorospena, elbarritasun-·—

USE ezintasun-asegurua (2836)  

sorospena, familia-·—

USE familia-prestazioa (2836)  

sorospena, gaixotasun-·—

USE gaixotasun-asegurua (2836)  

sorospena, gurasotasun-·—

USE gurasotasun-saria [V4.2] 
(2836)

sorospena, heriotzagatiko·—

USE heriotzagatiko kalte-ordaina 
(2836)

sorospena, hezkuntza-·—

USE ikasteko diru-esleipena (3216) 

sorospena, langabezia-·—

USE langabezia-asegurua (2836)  

sorospena, seme-alabengatiko familia-
·—

USE familia-prestazioa (2836)  

sorospena, zahartzaroko·—

USE erretiro-pentsioa (2836)

sorostegia  

USE medikuntza-zentroa (2841)  

sorrera, alderdi baten·—

USE alderdi baten eraketa (0411)  

Sortaldeko Alemania  

USE Alemaniako Errepublika 
Demokratikoa (7231)  

sortu berria, produktu·—

USE produktu berria (6806)  

sortzailea, sozietate·—

USE sozietate nagusia (4006)  

sortzailea, substantzia minbizi-·—

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

sortzapena, zergaren·—

USE zerga-bilketa (2446)  

sortzetiko akatsa  

USE sortzetiko gaixotasuna (2841)  

sortzetiko anomalia  

USE sortzetiko gaixotasuna (2841)  

sortzetiko gaixotasuna  
MT 2841 osasuna
UF sortzetiko anomalia  

sortzetiko akatsa  
sortzetiko malformazioa  

BT1 gaixotasuna

sortzetiko malformazioa  

USE sortzetiko gaixotasuna (2841)  

sostengu ekonomikoa  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF diru-laguntzak ematea  

diru-laguntza  
NT1 berregituraketarako laguntza  
NT1 birmoldaketarako laguntza  
NT1 ekoizpenerako laguntza  
NT1 enplegurako laguntza  
NT1 enpresentzako laguntza  
NT1 Erkidegoaren laguntza  

NT2 IAEE laguntza
NT1 eskualde-laguntza  

NT1 esportaziorako laguntza  
NT1 inbertsiorako laguntza  
NT1 industriarako laguntza  
NT1 laguntza publikoa  
NT1 laguntza sektoriala  
NT1 merkaturatzeko laguntza  
NT1 modernizaziorako laguntza  
RT laguntza ekonomikoa  
RT sostengu-politika  

sostengu-mekanismoa  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 Europako diru-sistema  
NT1 diru-sostengua
NT1 finantza-urgazpena  
NT1 oso epe laburrerako finantzaketa 
RT Erkidegoaren finantza-tresna  
RT Erkidegoaren finantzaketa  
RT lankidetza monetarioa  
RT ordainketa-balantza  

sostengu-politika  
MT 1606 politika ekonomikoa
UF euspen-politika  
BT1 esku hartzeko politika 

BT2 politika ekonomikoa  
RT laguntza-araubidea  
RT nekazaritzako ekoizpen-politika 
RT nekazaritzako politika bateratua 
RT nekazaritzako prezioen euspena 
RT sostengu ekonomikoa  

sostengua, epe laburrerako diru-·—

USE diru-sostengua (2406)  

sostengua, epe laburrerako finantza-
·—

USE diru-sostengua (2406)  

sostengua, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren laguntza (1606) 

sotoa  

USE janariak biltegiratzea (6036)  

sotoko ardoa  

USE ardo aparduna (6021)

sovkhoz-a  

USE abeletxe kolektiboa (5616)

soziala , enpresaren erantzukizun ·—

USE enpresaren erantzukizun 
soziala [V4.2] (4006)  

soziala, aldaketa·—

USE gizarte-aldaketa (2826)  

soziala, atsekabe·—

USE gizarte-arazoa (2826)  

soziala, aurrerapen·—

USE gizarte-garapena (2826)  

soziala, barneko merkatuaren 
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alderdi·—

USE herritarren Europa (1016)  

soziala, eginkizun·—

USE gizarteko rola (2826)  

soziala, egoitza·—

USE sozietatearen egoitza (4006)  

soziala, erreforma·—

USE gizarte-aldaketa (2826)  

soziala, Europa·—

USE herritarren Europa (1016)  

Soziala, Gutun·—

USE Langileen Oinarrizko 
Eskubide Sozialen Europar 
Batasuneko Gutuna (2826)

soziala, label·—

USE etiketa soziala (4006)  

soziala, merkatu-ekonomia·—

USE merkatu-ekonomia (1621)  

sozialdemokrazia  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi sozialdemokrata  

sozialismoa  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 ideologia politikoa  
RT alderdi sozialista  

Sozialista, Libiako Arabiar Herri 
Errepublika·—

USE Libia (7221)

sozietate akzioduna

USE kapital-sozietatea (4016)  

sozietate akzioduna, komanditako·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

sozietate anonimo europarra  

USE europar sozietatea (4016)  

sozietate anonimoa  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
BT1 kapital-sozietatea

BT2 merkataritzako sozietatea 
BT3 sozietatea  

RT administrazio-kontseilua  

sozietate fiduziarioa  
MT 4011 enpresa-motak
UF konpainia fiduziarioa  

enpresa fiduziarioa  
BT1 enpresaren jarduera  
RT kontabilitate-kudeaketa  
RT kontabilitatea

sozietate filiala  

USE mendeko sozietatea (4006)  

sozietate kolektiboa

USE pertsonen sozietatea (4016)  

sozietate komanditario akzioduna  

USE sozietate komanditarioa (4016) 

sozietate komanditario soila  

USE sozietate komanditarioa (4016) 

sozietate komanditarioa  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF sozietate komanditario 

akzioduna  
komanditako sozietate 
akzioduna  
sozietate komanditario soila  
komanditako sozietate soila

BT1 merkataritzako sozietatea 
BT2 sozietatea  

sozietate kooperatiboa  

USE kooperatiba (4016)  

sozietate kooperatiboa, europar·—

USE europar kooperatiba (4016)

sozietate mugatua  

USE erantzukizun mugatuko 
sozietatea (4016)  

sozietate multinazionala  

USE enpresa multinazionala (4011) 

sozietate nagusia  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF sozietate sortzailea  
BT1 establezimendua 

BT2 enpresaren egitura  

sozietate publiko-pribatua  

USE sektore publikoa eta pribatua 
elkartzea [V4.2] (0436)  

sozietate sekretua  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF framazona

framazoneria  
masoien logia
masoia  
masoneria

BT1 gizarte-bizitza  

sozietate soila, komanditako·—

USE sozietate komanditarioa (4016) 

sozietate sortzailea

USE sozietate nagusia (4006)  

sozietate transnazionala  

USE enpresa transnazionala (4011) 

sozietate zibila  
SN Merkataritzaz kanpoko jarduera 

bat du xede.  

MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF higiezin-sozietate zibila  
BT1 sozietatea  
NT1 profesionalen sozietate zibila  
RT baso-elkartea  
RT ustiategien elkarketa  

sozietate zibila, higiezin-·—

USE sozietate zibila (4016)  

sozietate-taldea  

USE enpresa-taldea (4006)  

sozietate-zerga  

USE sozietateen gaineko zerga 
(2446)

sozietate-zuzenbidea  
MT 4006 enpresaren antolaketa
NT1 bazkideen babesa  
RT enpresa multinazionala
RT lehia-zuzenbidea  
RT merkataritza-zuzenbidea

sozietatea  
MT 4016 sozietatearen era juridikoa
UF sozietatearen estatutua  

sozietatearen estatutu juridikoa  
sozietatearen era juridikoa  

NT1 aldi baterako enpresa-elkartea  
NT1 ekonomia mistoko sozietatea  
NT1 ekonomia-intereseko taldea

NT2 Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea  

NT1 europar sozietatea  
NT1 herri-onurako erakundea  
NT1 interes kolektiboko enpresa  
NT1 irabaziak lortzeko xederik 

gabeko sozietatea
NT2 fundazioa  

NT1 kooperatiba
NT2 europar kooperatiba  

NT1 merkataritzako sozietatea  
NT2 erantzukizun mugatuko 

sozietatea  
NT2 kapital-sozietatea

NT3 inbertsio-sozietatea
NT3 sozietate anonimoa  

NT2 pertsonen sozietatea
NT2 sozietate komanditarioa  

NT1 partaidetzako sozietatea  
NT1 sozietate zibila  

NT2 profesionalen sozietate zibila 
RT enpresa  
RT kapital soziala
RT merkataritzako sozietateen 

eraketa  
RT pertsona juridikoa  
RT sozietateen gaineko zerga  

sozietatea (elkartea)

USE elkartea (2826)  

sozietatea desegitea, 
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merkataritzako·—

USE merkataritzako sozietatearen 
likidazioa (4006)  

sozietatea, akzio-·—

USE kapital-sozietatea (4016)  

sozietatea, aseguru-·—

USE aseguru-etxea (2431)  

sozietatea, ezarpen kolektiboko·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

sozietatea, higiezin-·—

USE higiezin-enpresa (4011)  

sozietatea, holding·—

USE holding-a (4006)

sozietatea, karterako·—

USE inbertsio-sozietatea (4016)  

sozietatea, kontrol-·—

USE holding-a (4006)

sozietatearen egoitza  
MT 4006 enpresaren antolaketa
UF enpresaren egoitza  

egoitza soziala  
egoitza juridikoa  

BT1 establezimendua 
BT2 enpresaren egitura  

RT pertsona juridikoen 
nazionalitatea  

sozietatearen era juridikoa  

USE sozietatea (4016)  

sozietatearen estatutu juridikoa  

USE sozietatea (4016)  

sozietatearen estatutua  

USE sozietatea (4016)  

sozietatearen izena  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 enpresaren bizitza  

sozietatearen kapitala

USE kapital soziala (4006)  

sozietatearen ondarea  

USE kapital soziala (4006)  

sozietateen bat-egitea  

USE enpresen bat-egitea (4006)  

sozietateen baterakuntza  

USE kontzentrazio ekonomikoa 
(4006)

sozietateen errentaren gaineko zerga  

USE sozietateen gaineko zerga 
(2446)

sozietateen gaineko zerga  

MT 2446 zerga-sistema
UF sozietate-zerga  

sozietateen errentaren gaineko 
zerga  

BT1 errentaren gaineko zerga  
RT mozkina  
RT pertsona juridikoa  
RT sozietatea  

sozietateen inskripzioa, 
merkataritzako·—

USE merkataritzako sozietatea 
erregistratzea (4006)  

Sozietateen Liga, Gurutze Gorriko·—

USE Gurutze Gorria (7626)  

sozietateen nazionalitatea  

USE pertsona juridikoen 
nazionalitatea (1231)  

sozioekonomikoa, alderdi·—

USE baldintza sozioekonomikoa 
(2821)

sozioekonomikoa, egitura·—

USE baldintza sozioekonomikoa 
(2821)

sozioekonomikoa, egoera·—

USE baldintza sozioekonomikoa 
(2821)

soziokulturala, sustapen·—

USE kultur agerpena (2831)

soziologia  
MT 3611 giza zientziak
BT1 gizarte-zientziak  
NT1 hezkuntzaren soziologia  
NT1 hiri-soziologia  
NT1 lanaren soziologia  
NT1 landa-soziologia
NT1 politikaren soziologia  
RT analisi soziologikoa  
RT gizarte-bizitza  

spam-a  

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  

SPC

USE Hego Pazifikoko Batzordea 
(7606)

SPG

USE lehentasun orokorrak (2006)

Spodnjeposavska [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

Sri Lanka  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Zeilan  

BT1 Hego Asia  

Stabex
SN AKOBeko estatuei ematen 

zaizkien mailegu edo 
dirulaguntzen sistema. 
Merkatuko gorabeherek eta 
ekoizpen-arriskuek 
nekazaritzako produktuen 
esportazioen bidezko sarreretan 
duten eragina saihestea du 
helburua.

MT 1016 Europaren eraikuntza
UF esportazio bidezko sarreren 

egonkortzea
esportazio bidezko sarrerak 
egonkortzeko sistema  
Stabex transferentzia  

BT1 Lomeko Hitzarmena 
BT2 AKOB-EE hitzarmena 

BT3 EE elkartze-akordioa 
BT4 EE akordioa 

BT5 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT esportazioen bidezko diru-
sarrera

RT nekazaritzako produktua  

Stabex transferentzia  

USE Stabex (1016)

START akordioa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF arma estrategikoen murrizketari 

buruzko elkarrizketak  
START negoziazioak  

BT1 armamentuen mugaketa 
BT2 armagabetzea

BT3 nazioarteko segurtasuna  

START negoziazioak  

USE START akordioa (0816)  

start-up enpresa  

USE enpresa sortu berria (4011)  

statusa, gizarte-·—

USE gizarte-maila (2821)  

STOA

USE ebaluazio teknologikoa (6411) 

stock baliagarria  

USE gutxieneko stock-a (4021)

stock erregulatzailea  
SN Oinarrizko produktuen 

kotizazioen ezegonkortasuna 
gutxitzea du helburu.  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF erregulaziorako stock-a  
BT1 oinarrizko produktuei buruzko 

akordioa
BT2 merkataritzako harremanak  

RT oinarrizko produktuen prezioa  
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stock pribatua  
MT 2036 banaketa
BT1 stock-a

BT2 biltegiratzea  

stock publikoa  
MT 2036 banaketa
BT1 stock-a

BT2 biltegiratzea  

stock-a  
MT 2036 banaketa
UF izakinak  

stock-en maila
BT1 biltegiratzea  
NT1 stock pribatua  
NT1 stock publikoa
RT nekazaritzako soberakina  

stock-a, erregulaziorako·—

USE stock erregulatzailea (2021)  

stock-a, gorabeheretarako·—

USE gutxieneko stock-a (4021)

stock-a, segurtasunerako·—

USE gutxieneko stock-a (4021)

stock-en maila  

USE stock-a (2036)

Stockholm  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Suediako eskualdeak  

Storkoebenhavn  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Kopenhage (udalerria)  
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Storstrom  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

su-arma eta munizioak  
MT 0821 defentsa
BT1 arma konbentzionala 

BT2 armamentua
RT arma pertsonala  

su-etena
MT 0816 nazioarteko oreka
UF armistizioa  

gudu-etena  
tregoa

BT1 gatazken konponketa 
BT2 bakea

subiranotasun nazionala  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 
RT nazio-independentzia  

subiranotasuna, lurralde-·—

USE lurralde-zuzenbidea (1231)  

subkultura  

USE kultur desberdintasuna (2831) 

subsidiariotasun-printzipioa  
SN Helburu jakin batzuk 

Erkidegoaren mailan 
beheragoko mailan baino hobeto 
lortu daitezkeenean 
Erkidegoaren jarduketaren 
oinarritzat hartzen den 
printzipioa.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF subsidiariotasunaren printzipioa 

subsidiaritate-printzipioa  
BT1 Erkidegoaren eskumenak 

BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  
RT gobernantza

subsidiariotasunaren printzipioa  

USE subsidiariotasun-printzipioa 
(1011)

subsidiaritate-printzipioa  

USE subsidiariotasun-printzipioa 
(1011)

substantzia arriskutsua  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF produktu arriskutsua  
BT1 agente kaltegarria  
NT1 produktu sukoia  
NT1 substantzia kantzerigenoa  
NT1 substantzia toxikoa  
RT biltegiratzea  
RT garraioaren segurtasuna  
RT osasunerako arriskua  
RT salgai arriskutsuen garraioa  

substantzia arriskutsuen garraioa  

USE salgai arriskutsuen garraioa 
(4811)

substantzia dopatzaileak

USE dopatzea (2826)  

substantzia erradioaktiboa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

Substantzia eta Prestakin Kimikoen 
Europako Agentzia [V4.2]  

MT 1006 Europar Batasuneko 
erakundeak eta Europako 
funtzio publikoa

BT1 EBko antolakunde eta agentzia 
BT2 Erkidegoaren antolakundea  

substantzia kaltegarria

USE substantzia toxikoa (5216)  

substantzia kantzerigenoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF substantzia minbizi-sortzailea  

minbizi-eragilea  
agente kartzinogenoa  

BT1 substantzia arriskutsua 
BT2 agente kaltegarria  

RT janariei buruzko legeria  
RT minbizia

substantzia kimikoa  

USE produktu kimikoa (6811)  

substantzia kutsagarria  

USE kutsatzailea (5216)  

substantzia lagungarria  
SN Produktu bati propietateak 

eransteko edo haren eragina 
areagotzeko erabiltzen den 
substantzia.

MT 6811 kimika
UF jatekoa ez den gehigarria  
BT1 parakimika
RT janarien gehigarria  

substantzia minbizi-sortzailea  

USE substantzia kantzerigenoa 
(5216)

substantzia narkotikoa  

USE sorgorgarria (2841)  

substantzia psikotropikoa  
MT 2841 osasuna
BT1 farmaziako produktua 

BT2 farmazia-industria  
NT1 estimulatzailea  
NT1 lasaigarria  
NT1 sorgorgarria
RT toxikomania

substantzia suharbera  

USE produktu sukoia (5216)  

substantzia toxikoa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF dioxina

jario toxikoa  
produktu toxikoa  
substantzia kaltegarria
toxikotasuna

BT1 substantzia arriskutsua 
BT2 agente kaltegarria  

RT biltegiratzea  
RT pestizida  
RT produktuaren segurtasuna  
RT toxikologia

Sudan  
MT 7221 Afrika
BT1 Ekialdeko Afrika  

Suedia
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Suediako eskualdeak  

Suediako eskualdeak  
MT 7211 EBko estatuetako 
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eskualdeak
NT1 Eki-erdialdeko Suedia  

NT2 Örebro [V4.2]  
NT2 Östergötland [V4.2]  
NT2 Södermanland [V4.2]  
NT2 Uppsala [V4.2]  
NT2 Västmanland [V4.2]  

NT1 Erdialdeko Norrland  
NT2 Jämtland [V4.2]  
NT2 Västernorrland [V4.2]  

NT1 Hego Suedia
NT2 Blekinge [V4.2]  
NT2 Eskania [V4.2]  

NT1 Ipar Norrland
NT2 Norrbotten [V4.2]  
NT2 Västerbotten [V4.2]  

NT1 Ipar-erdialdeko Suedia  
NT2 Dalarna [V4.2]  
NT2 Gävleborg [V4.2]  
NT2 Värmland [V4.2]  

NT1 Mendebaldeko Suedia  
NT2 Halland [V4.2]  
NT2 Västra Götaland [V4.2]  

NT1 Smaland eta uharteak  
NT2 Gotland [V4.2]  
NT2 Jönköping [V4.2]  
NT2 Kalmar [V4.2]  
NT2 Kronoberg [V4.2]  

NT1 Stockholm
RT Suedia  

Suediako hegoaldea  

USE Hego Suedia (7211)  

Suediako mendebaldea  

USE Mendebaldeko Suedia (7211)

Suezko kanala  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF Suezko kanaleko aldea  
BT1 itsas kanala 

BT2 itsas garraioa  

Suezko kanaleko aldea  

USE Suezko kanala (4821)  

sufragio aktiborako eskubidea  

USE boto-eskubidea (1236)

sufragio pasiborako eskubidea  

USE hautagarritasuna (1236)

sufragio unibertsala  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF zuzeneko hautapena  

zuzeneko sufragioa  
BT1 hauteskunde-sistema
RT Europako Parlamentua  
RT zuzeneko hautapeneko ganbera  

sufragioa, zuzeneko·—

USE sufragio unibertsala (0416)

sufrea  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
BT1 mea ez-metalikoa 

BT2 meatzaritzako produktua  

sugea

USE narrastia (5211)  

sugea, diru-·—

USE Europako diru-sistema (2406) 

suharbera, substantzia·—

USE produktu sukoia (5216)  

Suitza  
MT 7236 geografia politikoa
UF Suitzar Konfederazioa  
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Suitzar Konfederazioa  

USE Suitza (7206)  

suizidioa  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 gizarte-arazoa  
RT eutanasia  
RT heriotza
RT heriotza-tasa
RT nork bere burua askatasunez 

gobernatzea

suizidiorako eskubidea  

USE nork bere burua askatasunez 
gobernatzea (1236)  

sukaldaria  

USE sukaldaritzako lanbidea (2826) 

sukaldaritzako lanbidea  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF sukaldaria
BT1 gastronomiaren industria 

BT2 turismoa
BT3 aisia  

sukalde elektrikoa  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

sukar aftosoa  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-gaixotasuna 

BT2 animalia-osasuna  

sukar horia  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

sukurtsal-katea  

USE merkataritzako katea (2036)  

sukurtsala  
MT 4006 enpresaren antolaketa
BT1 establezimendua 

BT2 enpresaren egitura  

Sulawesi
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Celebes  
BT1 Indonesia

BT2 APECeko herrialdea

sulfatoa  

USE gatz kimikoa (6811)  

sulfurikoa, azido·—

USE azido ez-organikoa (6811)  

sulfurosoa, anhidrido·—

USE anhidridoa (6811)

sumarioa  

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

sumarioaren instrukzioa  
MT 1221 justizia
UF auziaren instrukzioa  

instrukzioko sekretua  
sumarioko sekretua
sumarioa

BT1 zigor-prozedura
BT2 prozedura judiziala  

NT1 eginbide judiziala  

sumarioko sekretua  

USE sumarioaren instrukzioa 
(1221)

Sumatra  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 Indonesia

BT2 APECeko herrialdea

sumendi-erupzioa  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondamendi naturala 

BT2 ingurumenaren degradazioa  
RT bolkanologia

suntsikorra, ondasun·—

USE ondasun iragankorra (2026)  

suntsipen handiko arma  
MT 0821 defentsa
BT1 armamentua
NT1 arma biologikoa  
NT1 arma kimikoa
NT1 arma nuklearra

NT2 arma nuklear estrategikoa  
NT2 arma nuklear taktikoa  

suntsipena, ozono-geruzaren·—

USE kutsadura estratosferikoa 
(5216)

suntsitzen duen gasa, ozono-geruza·—

USE estratosferaren kutsatzailea 
(5216)

super gasolina  
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USE gasolina (6616)  

superabita, ordainketa-balantzaren·—

USE defizita duen balantza (2406)  

supergaituentzako hezkuntza  

USE hezkuntza berezia (3211)  

supermerkatua  

USE merkataritzako gune handia 
(2036)

supersortzailea, erreaktore·—

USE erreaktore birsortzailea (6621) 

supranazionalitatea  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 nazioarteko zuzenbide publikoa 

surimi-a  

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

Surinam
MT 7216 Amerika
UF Guyana Nederlandarra  
BT1 Hego Amerika 

BT2 Latinoamerika  

susperraldi ekonomikoa  
SN Ekonomiaren atzeraldiaren 

ondoren datorren hedaldia.
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
UF bizkortze ekonomikoa  
BT1 ziklo ekonomikoa  
RT berreraikuntza ekonomikoa  
RT berrindartze ekonomikoa  

suspertzailea  

USE gizarte-langilea (2826)  

suspertzea, kultur·—

USE kultur agerpena (2831)

suspertzea, merkataritzaren·—

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

Sustapen Elkartea, Nazioarteko·—

USE Munduko Bankua (7606)  

sustapen soziokulturala  

USE kultur agerpena (2831)

sustapen-kanpaina  

USE merkataritzako sustapena 
(2031)

sustapen-prezioa  

USE prezio txikitua (2451)  

sustapen-salmenta  

USE salmenta deskontuduna (2031)

sustapena, enpleguaren·—

USE enplegu-sorkuntza (4406)  

sustapena, eraikuntzaren·—

USE eraikuntzarako laguntza 
(2846)

sustapena, esportazioaren·—

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

sustapena, etxebizitzen·—

USE eraikuntzarako laguntza 
(2846)

sustapena, ikerketaren·—

USE ikerketa-politika (6416)  

sustapena, inbertsioaren·—

USE inbertsioen sustapena (2426)

sustapena, industria-·—

USE industrializazioa (6806)  

sustapena, industriaren·—

USE industria-garapena (6806)

sustapena, merkataritzako trukeen·—

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

sustapena, salmenten·—

USE merkataritzako sustapena 
(2031)

sustatzailea, higiezin-·—

USE higiezinen sustapena (2846)  

sustrai-barazkia  
MT 6006 landare-produktuak
UF arbi-apioa  

txiribia  
arbia
errefaua  
erremolatxa  
terebuza  
azenarioa  

BT1 barazkia  

sute-arriskua  

USE industria-arriskua (5206)

sute-asegurua  

USE kalteetarako asegurua (2431)  

sute-asegurua, uztaren·—

USE nekazaritzako asegurua (2431) 

sutea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF basoko sutea
BT1 ingurumenaren degradazioa  
RT suteen aurkako borroka  

sutea, basoko·—

USE sutea (5216)

suteen aurkako borroka  

MT 5206 ingurumen-politika
UF suteetarako babesa  
BT1 ingurumenaren babesa  
RT basoen babesa  
RT produktu sukoia  
RT sutea  

suteen prebentzioa  

USE arriskuen prebentzioa (5206)  

suteetarako babesa  

USE suteen aurkako borroka 
(5206)

swap akordioa  
SN Alde biko kredituak, banku 

zentralek elkarri ematen 
dizkiotenak. Herrialde mailegu-
emaileak dirua saltzen dio 
herrialde mailegu-hartzaileari, 
epe finkoaren buruan korrituekin 
batera berriro erosteko 
konpromisoa hartuz, eta 
herrialde mailegu-hartzailearen 
diruan kopuru baliokidea 
hartzen du trukean.  

MT 2406 harreman monetarioak
UF elkarrekiko kreditu-akordioa  

truke-akordioa  
kreditu gurutzatua  
truke-kreditua  
elkarrekiko kreditua  
swap kreditua  
swap eragiketa  

BT1 nazioarteko ordainketa 
BT2 nazioarteko finantzak  

swap eragiketa  

USE swap akordioa (2406)  

swap kreditua  

USE swap akordioa (2406)  

Swazilandia  
MT 7221 Afrika
UF Swazilandiako Erresuma  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Swazilandiako Erresuma  

USE Swazilandia (7221)  

Sysmin  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF meatzaritzako produktuetarako 

laguntza-sistema
BT1 Lomeko Hitzarmena 

BT2 AKOB-EE hitzarmena 
BT3 EE elkartze-akordioa 

BT4 EE akordioa 
BT5 Europar Batasunaren 

harremanak  
RT meatzaritzako produktua  

System, Management Information·—

USE kudeaketarako informazio-
sistema (4021)  
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System, Planning Programming 
Budgeting·—

USE aurrekontu-aukera (2436)  

tabakismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF tabakoaren aurkako borroka  

tabakismoaren aurkako borroka 
BT1 gizarte-arazoa  

tabakismoaren aurkako borroka  

USE tabakismoa (2826)

tabakoa  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 industria-landarea  
RT tabakoaren industria  

tabakoaren aurkako borroka  

USE tabakismoa (2826)

tabakoaren industria  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF zigarreta  

zigarroa  
zigarrotxoa  

BT1 nekazaritzako elikagaien 
industria

RT tabakoa  

taberna-jatetxea  

USE gastronomiaren industria 
(2826)

TAC

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

Tadjikistan  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Tadjikistango Errepublika  
BT1 SESB ohia  

Tadjikistango Errepublika  

USE Tadjikistan (7206)

Tahiti  

USE Polinesia Frantsesa (7226)  

Taiwan  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Formosa
BT1 Ekialde Urruna  

takografoa  

USE abiadurari buruzko arauak 
(4806)

taktikoa, arma·—

USE arma nuklear taktikoa (0821) 

talde etnikoa  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF gutxiengo etnikoa  

BT1 gizarte- eta kultura-taldea  
NT1 ijitoa  
RT bereizkeria etnikoa  
RT biztanleria autoktonoa  
RT etnien arteko gatazka  

talde linguistikoa  
MT 2821 gizarte-esparrua
UF eremu anglofonoa  

gaztelaniaren eremua  
portugesaren eremua  
eremu frankofonoa  
eremu germanofonoa  
hizkuntza-eremua  
frankofonia
hizkuntza-gutxiengoa  
herrialde anglofonoak  
herrialde ingelesdunak  
herrialde alemandunak
herrialde gaztelaniadunak  
herrialde frantsesdunak
ingelesez hitz egiten den 
herrialdeak  
herrialde portugesdunak  
herrialde frankofonoak  
herrialde hispanofonoak  
gaztelaniaz hitz egiten den 
herrialdeak  
herrialde lusofonoak  
hizkuntza-zona  

BT1 gizarte- eta kultura-taldea  
RT hizkuntza-politika [V4.2]  
RT hizkuntzarengatiko bereizkeria  

talde mistoa  

USE inskribatu gabea (0421)

talde politikoa  

USE Parlamentuko taldea (0421)  

talde terrorista  

USE terrorismoa (0431)  

talde-bidaia  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 bidaiarien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
RT masa-turismoa  

talde-erantzukizuna  

USE erantzukizuna (1211)  

talde-lana  
SN Taldean lan egitea, hau da, 

langile bakoitzaren jarduera 
taldekideen lanari lotuta eta 
horren mende egotea.  

MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 
antolaketa

UF elkarlana  
BT1 lanaren antolaketa  

taldea  

USE elkartea (2826)  

Taldea, 10en·—

USE Hamarren Taldea (2406)  

Taldea, 24en·—

USE Hogeita Lauen Taldea (2406)  

taldea, abere-·—

USE azienda (5626)  

taldea, adin-·—

USE adinaren araberako banaketa 
(2816)

taldea, ekonomia-intereseko 
europar·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

taldea, erosleen·—

USE erosketa-kooperatiba (2036)  

taldea, giza eskubideen aldeko·—

USE giza eskubideen aldeko 
mugimendua (0431)

Taldea, Hirurogeita Hamazazpien·—

USE 77en Taldea (1611)  

Taldea, Immigraziorako Ad hoc·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

Taldea, Justizia Lankidetzarako·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

taldea, presio-·—

USE interes-taldea (0431)  

taldea, sozietate-·—

USE enpresa-taldea (4006)  

Taldea, TREVI·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

Taldea, Zazpien·—

USE herrialde industrializatuenen 
taldea (7621)  

Taldea, Zirkulazio Askerako·—

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

taldeak, bake-·—

USE nazioarteko boluntarioa (0811) 

Taldearen Harremanetarako 
Batzordea, Ekonomia Intereseko 
Europako·—

USE Ekonomia Intereseko 
Europako Taldea (4016)  

taldeburua  

USE gainbegiralea (4411)  

taldeentzako sukaldaritza  
SN Enpresa edo administrazioetako 

langileei edo taldeetako kideei 
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otorduak prestatzea.  
MT 6031 nekazaritzako elikagaien 

industria
UF kantina  

jantoki kolektiboa  
enpresa-jantokia

BT1 janarien industria  
RT eskola-jangela
RT gastronomiaren industria  

talentu-ehiztarien jarduna  

USE beste enpresa batetik langileak 
hartzea (4421)  

talka energetikoa  

USE energia-krisia (6606)  

tankea

USE borroka-ibilgailua (0821)

tankeen garbiketa  

USE itsasontziek eragindako 
kutsadura (5216)  

tantakako ureztapena  

USE garaztapena (5621)  

tantaloa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Tanzania  
MT 7221 Afrika
UF Tanzaniako Errepublika Batua  
BT1 Ekialdeko Afrika  

Tanzaniako Errepublika Batua  

USE Tanzania (7221)  

tapioka  

USE almidoia (6026)  

tapiza

USE tapizeria (6841)  

tapizatzeko oihala  

USE ehungintzako produktua 
(6841)

tapizeria  
MT 6841 larrugintza eta ehungintza
UF alfonbra

moketa
tapiza  

BT1 ehungintza

Target sistema  

USE Erkidego barruko ordainketa 
(2406)

TARIC

USE Europako Erkidegoen Aduana 
Zerga Integratua (2011)  

Tarifa Bateratuaren eskubideak, 

Aduana·—

USE ATBren eskubideak (1021)

tarifa berezia  

USE prezio txikitua (2451)  

tarifa txikitua  

USE prezio txikitua (2451)  

tarifa, alokairu-·—

USE alokairuaren finkapena (4421) 

tarifa, gutun ziurtatuen·—

USE posta-tarifa (3226)  

tarifa, igorpen-·—

USE komunikazioen tarifa (3226)  

tarifa, prezioen·—

USE prezio-zerrenda (2451)  

tarifa, zerga-·—

USE zerga (2446)  

tarifa-ezarpena  

USE prezioen finkapena (2451)  

tarifa-ezarpena, 
komunikazioetarako·—

USE komunikazioen tarifa (3226)  

tarifa-zona  
SN Garraioaren prezioak berdinak 

diren eremu geografikoa.  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraioaren prezioa  

tarifaren txikipena, aduanako·—

USE aduana-zergen txikipena 
(2011)

Tarifei buruzko Akordio Nagusia, 
Merkataritzari eta Aduanako·—

USE GATT
(2021)

tarifen finkapena  

USE prezioen finkapena (2451)  

tarifen homologazioa  
MT 4806 garraio-politika
UF garraio-tarifen homologazioa  
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  

tarifen homologazioa, garraio-·—

USE tarifen homologazioa (4806)  

tarifen publizitatea  
MT 4806 garraio-politika
UF garraio-tarifen publizitatea  
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT prezioen publizitatea  

tarifen publizitatea, garraio-·—

USE tarifen publizitatea (4806)  

tarte gordina, finantzaketa-·—

USE cash-flow-a (4026)  

tartea, mozkin-·—

USE merkataritza-etekina (4026)  

tartekaritza  
SN Auzi bateko bi alderdiek 

hirugarren batengana jotzea eta 
haren erabakia onartzeko 
konpromisoa hartzea.  

MT 1221 justizia
BT1 prozedura judiziala  

tartekaritza politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 krisi politikoa 

BT2 politika  
RT erreferenduma  

tartekaritza-auzitegia  

USE tartekaritzako jurisdikzioa 
(1226)

Tartekaritzako Auzitegi Iraunkorra  

USE nazioarteko tartekaritza 
(0816)

tartekaritzako jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF tartekaritza-auzitegia  
BT1 jurisdikzioa 

BT2 justizia-sistema  

tarteko indar nuklearra  

USE euromisila (0816)  

tarteko teknologia  
SN Metodo tradizionalen 

produktibitatea hobetzeko balio 
du, baina ez du puntako 
teknologiak bezainbesteko 
kapital eta prestakuntzaren 
beharrik.  

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

UF teknologia konbinatua  
BT1 teknologiaren hautapena 

BT2 teknologia

tasa

USE zerga (2446)  

tasa adierazgarria, bihurketa-·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

tasa berdea

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

tasa berdea, kanbio-·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)
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tasa bikoitza, bihurketa-·—

USE bihurketa-tasa (2411)

tasa bikoitza, kanbio-·—

USE kanbio-tasa (2411)  

tasa parafiskala  

USE sistema parafiskala (2446)  

tasa txikiko mailegua, korritu-·—

USE korritu-hobaria (2416)

tasa zentrala

USE kanbio-tasa zentrala (2406)  

tasa, aireportu-·—

USE azpiegitura erabiltzeko tarifak 
(4806)

tasa, birdeskontu-·—

USE birdeskontua (2416)  

tasa, Erkidegoaren finantzaketaren·—

USE Erkidegoaren finantzaketa-
kuota (1021)

tasa, hazkunde-·—

USE hazkunde ekonomikoa (1611)  

tasa, hilkortasun-·—

USE heriotza-tasa (2816)  

tasa, ibilgailu astunen zirkulazio-·—

USE ardatzeko tasa (4806)  

tasa, inflazio-·—

USE inflazioa (1611)  

tasa, jaioberrien heriotza-·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

tasa, jaiotza aurreko heriotza-·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

tasa, jaiotza ondoko heriotza-·—

USE haurren heriotza-tasa (2816)  

tasa, karga-·—

USE zerga (2446)  

tasa, korritu-·—

USE korritua (2416)  

tasa, lanaren ziozko heriotza-·—

USE lanbidearen ziozko heriotza-
tasa (2816)

tasa, langabezia-·—

USE langabezia (4406)  

tasa, lehentasunezko kreditu-·—

USE korritu-hobaria (2416)

tasa, migrazio-·—

USE migrazioa (2811)  

tasa, nekazaritzako bihurketa-·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

tasa, ontziratze-·—

USE azpiegitura erabiltzeko tarifak 
(4806)

tasa, ugalkortasun-·—

USE ugalkortasuna (2816)  

tasa, zerga-·—

USE zerga (2446)  

tasen gorabeherak, kanbio-·—

USE kanbio-tasa flotatzailea (2411) 

taula estatistikoa  

USE estatistika (1631)  

taula, eraikuntzako·—

USE eraikuntzako panela (6831)  

taula, input-output·—

USE input-output analisia (1631)  

Taurage [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

tauromakia  

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

Tawal  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Hurbila eta Erdikoa  

taxia  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 zerbitzuen industria 

BT2 askotariko industria  
RT automobila  
RT garraio-enpresa  

taxonomia, lurzoruen·—

USE lurzoru-mota (3606)  

tea  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 landare tropikala  

tea, berehalako·—

USE berehalako produktua (6026)  

teknika espaziala  
MT 4826 aireko eta espazioko 

garraioa
UF espazioko ibilgailuen jaurtiketa  

espazioko propultsioa  
espazio-teknologia  

BT1 espazioko garraioa  

teknika, agiriak kudeatzeko·—

USE agirien kudeaketa (3221)  

teknika, behatzeko·—

USE behaketa (6416)

teknika, buruz ikasteko·—

USE mnemoteknia [V4.2] (4406)  

teknika, hotzaren·—

USE prozesu fisikoa (6411)  

teknika, ikasteko·—

USE ikasteko metodoa [V4.2] 
(4406)

teknika, legegintzako·—

USE legegintzako prozedura (0426) 

teknika, meatzaritzako erauzpen-·—

USE mea-erauzketa (6611)  

teknikaria  

USE lanbide teknikoa (6806)

teknikaria, goi-mailako·—

USE ingeniaria (6806)  

teknikaria, sistemetako·—

USE informatikako lanbidea (3236) 

tekniko espezializatuak, ezagutza·—

USE ezaguera teknikoak (6411)  

teknikoa, arkitekto·—

USE hirigintzako lanbidea (2846)  

teknikoa, aurrerapen·—

USE aldaketa teknologikoa (6411)

teknikoa, dokumentazio·—

USE dokumentazioa (3221)  

teknikoa, erabiltzaileentzako 
laguntza·—

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

teknikoa, gaikuntza·—

USE irakaskuntza teknikoa (3211)  

teknikoa, goi-eskola·—

USE goi-mailako irakaskuntza 
(3211)

teknikoa, ibilgailuen azterketa·—

USE ikuskapen teknikoa (4806)  

teknikoa, ikerketa·—

USE ikerketa aplikatua (6416)

teknikoa, informazio·—

USE informazioa (3231)  

teknikoa, kontrol·—

USE ikuskapen teknikoa (4806)  
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teknikoa, laguntza·—

USE lankidetza teknikoa (0811)  

teknikoa, Nazio Batuetako batzorde·—

USE NBE batzorde teknikoa (7606)  

teknikoa, osasun-laguntzaile·—

USE osasun-arloko langileak (2841)  

teknikoa, prestakuntza·—

USE irakaskuntza teknikoa (3211)  

teknikoa, zabalkunde zientifiko eta·—

USE zientzia-zabalkundea (3231)  

teknikoak, langile·—

USE lanbide teknikoa (6806)

teknikora moldatzea, aurrerapen·—

USE aldaketa teknologikoa (6411)

Teknikorako Batzordea, Nazio Batuen 
Laguntza·—

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

Teknikorako Bulegoa, Laguntza·—

USE Laguntza Teknikorako 
Batzordea (7606)  

teknologia  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF ingeniaritza
NT1 aldaketa teknologikoa  
NT1 bioteknologia  

NT2 biobihurketa
NT2 bioindustria
NT2 biomasa
NT2 ingeniaritza genetikoa  

NT3 genetikoki eraldatutako 
organismoa

NT4 abere transgenikoa  
NT4 landare transgenikoa  

NT3 klonazioa
NT2 prozesu bioteknologikoa  

NT1 birziklapenaren teknologia  
NT1 emaitzen konparaziozko 

ebaluazioa  
NT1 erabilera bikoitzeko teknologia  

NT2 erabilera bikoitzeko ondasuna 
NT1 ezaguera teknikoak  
NT1 nanoteknologia [V4.2]  
NT1 teknologia berria  
NT1 teknologia digitala  
NT1 teknologia zaharkitua  
NT1 teknologia-transferentzia  

NT2 berrikuntzen zabalkundea  
NT2 Esportazioen gaineko Alde 

Anitzeko Kontrolerako 
Koordinazio Batzordea  

NT1 teknologiaren hautapena  
NT2 ebaluazio teknologikoa  

NT3 prospektiba teknologikoa  
NT2 tarteko teknologia
NT2 teknologia biguna  
NT2 teknologia garbia  
NT2 teknologia tradizionala  

RT ikerketa aplikatua  
RT lankidetza teknikoa  

teknologia aurreratua  

USE teknologia berria (6411)

teknologia berria  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF goi-teknologia  

teknologia aurreratua  
puntako teknologia  

BT1 teknologia
RT armagintza
RT industria aeronautikoa  
RT industriaren berrantolaketa  
RT informatika aplikatua  
RT informazioaren teknologia  
RT puntako industria  
RT satelitea  

teknologia biguna  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF ordezko teknologia  
BT1 teknologiaren hautapena 

BT2 teknologia
RT energia biguna  
RT kutsaduraren aurkako borroka  

teknologia digitala  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 teknologia

teknologia garbia  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF ekoindustria

industria ekologikoa  
industria garbia  
hondakinak gutxitzeko 
teknologia
kutsatzen ez duen teknologia  

BT1 teknologiaren hautapena 
BT2 teknologia

RT hondakinen birziklapena  
RT industria-hondakina  

teknologia konbinatua  

USE tarteko teknologia (6411)  

teknologia nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF partikula-azeleragailua  
BT1 industria nuklearra  
NT1 erreaktorea hozteko sistema  
NT1 erregaia aberastea  
NT1 erregaia birprozesatzea

NT1 fisio nuklearra  
NT1 fusio nuklearra
NT1 kimika nuklearra  
NT1 saio nuklearra  
RT arma nuklearra
RT erabilera bikoitzeko ondasuna  
RT fisika nuklearra  
RT gerra nuklearra  
RT zuzenbide nuklearra  

teknologia tradizionala  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
BT1 teknologiaren hautapena 

BT2 teknologia

teknologia zaharkitua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF teknologiaren zaharkitzea  
BT1 teknologia

teknologia, espazio-·—

USE teknika espaziala (4826)  

teknologia, goi-·—

USE teknologia berria (6411)

teknologia, hondakinak gutxitzeko·—

USE teknologia garbia (6411)  

teknologia, komunikazioaren·—

USE informazioaren teknologia 
(3226)

teknologia, kutsatzen ez duen·—

USE teknologia garbia (6411)  

teknologia, metalaren·—

USE industria metalurgikoa (6816) 

teknologia, nekazaritzako·—

USE nekazaritzako ekoizpen-bidea 
(5626)

teknologia, ordezko·—

USE teknologia biguna (6411)

teknologia, puntako·—

USE teknologia berria (6411)

teknologia, telekomunikazioen·—

USE telekomunikazioa (3226)  

teknologia-transferentzia  
SN Ezaguerak, fabrikazio-teknikak 

edo ekoizpenean erabiltzen den 
ekipamendua herrialde batetik 
bestera aldatzea.

MT 6411 teknologia eta arau 
teknikoak

BT1 teknologia
NT1 berrikuntzen zabalkundea  
NT1 Esportazioen gaineko Alde 

Anitzeko Kontrolerako 
Koordinazio Batzordea  
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RT garatzen ari den herrialdea  
RT giltza eskura fabrika  
RT independentzia teknologikoa  
RT industria-lankidetza  
RT lankidetza teknikoa  

teknologiako materiala, goi-·—

USE material aurreratua (6411)  

Teknologiaren Aholku Batzordea, 
Garapenerako Zientzia eta·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

teknologiaren hautapena  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF aukera teknologikoa
BT1 teknologia
NT1 ebaluazio teknologikoa  

NT2 prospektiba teknologikoa  
NT1 tarteko teknologia
NT1 teknologia biguna  
NT1 teknologia garbia  
NT1 teknologia tradizionala  
RT automatizazioa  
RT jarduteko programa  

teknologiaren zaharkitzea  

USE teknologia zaharkitua (6411)  

teknologikoa, analisi·—

USE ebaluazio teknologikoa (6411) 

teknologikoa, arrisku·—

USE industria-arriskua (5206)

teknologikoa, aukera·—

USE teknologiaren hautapena 
(6411)

teknologikoa, aurreikuspen·—

USE prospektiba teknologikoa 
(6411)

teknologikoa, berrikuntza·—

USE berrikuntza (6416)  

teknologikoa, garapen·—

USE aldaketa teknologikoa (6411)

teknologikoa, ikerketa·—

USE ikerketa aplikatua (6416)

teknologikoa, mendekotasun·—

USE independentzia teknologikoa 
(0806)

teknologikoa, politika·—

USE ikerketa-politika (6416)  

teknologikoak, ezagutza·—

USE ezaguera teknikoak (6411)  

teknologikoak, ikerketa eta garapen·—

USE ikerketa eta garapena (6416)  

Teknologikoaren Institutua, 
Prospektiba·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

tektonika  

USE geologia (3606)  

telebanaketa  
SN Entzuteko edo ikusteko 

programak erabiltzaile askori 
helarazten dizkien kable-sarea.  

MT 3226 komunikazioa
UF kable bidezko telebista  
BT1 telebista 

BT2 masa-komunikabidea
BT3 komunikabidea

telebankua  

USE banku-jarduera elektronikoa 
(2416)

telebista  
MT 3226 komunikazioa
BT1 masa-komunikabidea

BT2 komunikabidea
NT1 bereizmen handiko telebista  
NT1 Europako telebista  
NT1 ordainpeko telebista  
NT1 telebanaketa  
RT elkarreragina  
RT telebista-aparatua  
RT teletestua  

telebista digitala  

USE bereizmen handiko telebista 
(3226)

telebista komertziala  

USE merkataritzako 
komunikabidea (3226)  

telebista pribatua  

USE komunikabide pribatua (3226) 

telebista, hezkuntza-·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

telebista, kable bidezko·—

USE telebanaketa (3226)  

telebista-aparatua  
MT 3226 komunikazioa
UF telebista-hargailua  

telebista-tresna  
BT1 ikus-entzunezko materiala  
RT telebista

telebista-emanaldi eleaniztuna  

USE Europako telebista (3226)

telebista-hargailua  

USE telebista-aparatua (3226)  

telebista-monitorea  

USE pantaila (3236)  

telebista-pantaila  

USE pantaila (3236)  

telebista-produkzioa, Erkidegoaren·—

USE Europako telebista (3226)

telebista-programa  

USE ikus-entzunezko programa 
(3226)

telebista-programa, Europako·—

USE Europako telebista (3226)

telebista-tresna  

USE telebista-aparatua (3226)  

telebistarako koprodukzioa  

USE ikus-entzunezko koprodukzioa 
(3226)

teledetekzioa  
SN Ezaguera teknikoen multzoa, 

objektuen ezaugarri fisiko eta 
biologikoak urrundik eta 
objektuak ukitu gabe egiten 
diren neurketen bidez zehazteko 
erabiltzen direnak.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

BT1 datu-bilketa 
BT2 datu-tratamendua  

RT ikertzeko metodoa  
RT kartografia  
RT lurren erabilera  
RT satelitea  

telefaksimilea  

USE telefaxa (3226)  

telefaxa  
MT 3226 komunikazioa
UF faksimilea  

faxa
telekopia
telefaksimilea  

BT1 telekomunikazioa 
BT2 komunikazio-sistema

RT agiria  
RT kopiagintza

telefonia  

USE telefonoa (3226)  

telefonia mugikorra  

USE telefonoa (3226)  

telefonia zelularra  

USE telefonoa (3226)  

telefono bidezko inkesta  

USE iritzi-zundaketa (2821)  
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telefono mugikorra  
MT 3226 komunikazioa
UF GSM
BT1 telefonoa

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

RT eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2]  

telefono-ekipamendua  

USE telefonoa (3226)  

telefono-etxea  

USE telefonoa (3226)  

telefono-kablea  

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

telefono-materiala  

USE telefonoa (3226)  

telefono-sarea  

USE telefonoa (3226)  

telefono-zentrala  

USE telefonoa (3226)  

telefonoa  
MT 3226 komunikazioa
UF telefono-zentrala  

telefono-etxea  
telefonogunea
telefono-ekipamendua  
telefono-materiala
telefono-sarea
telefonia
telefonia zelularra  
telefonia mugikorra
sakelako telefonoa  
eskuko telefonoa  

BT1 telekomunikazioa 
BT2 komunikazio-sistema

NT1 telefono mugikorra  

telefonoa, eskuko·—

USE telefonoa (3226)  

telefonoa, irrati-·—

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

telefonoa, minusbaliatuentzako·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

telefonoa, sakelako·—

USE telefonoa (3226)  

telefonoaren erradiazioa, sakelako·—

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

telefonogunea  

USE telefonoa (3226)  

telefonozko entzuketa  

USE komunikazioen babesa (1236) 

telegrafoa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema

teleinformatika  

USE telematika (3236)  

teleirakaskuntza  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

telekarga  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF downloading-a

teleprozesu bidezko karga  
BT1 datu-bilketa 

BT2 datu-tratamendua  

telekomunikazio-kablea  

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

telekomunikazio-politika  
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema

telekomunikazio-sarea  

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)

telekomunikazio-satelitea  

USE satelite bidezko komunikazioa 
(3226)

telekomunikazioa  
SN Telegrafo, telefono, 

irratitelegrafo eta antzekoen 
bidezko komunikazio-sistemen 
multzoa.  

MT 3226 komunikazioa
UF telekomunikazioen teknologia  
BT1 komunikazio-sistema
NT1 bideo-komunikazioa

NT2 bideo-zaintza
NT1 bideotexa

NT2 bideotex interaktiboa  
NT2 teletestua  

NT1 datu-transmisioa  
NT2 datuak transmititzeko sarea  
NT2 mugaz gaindiko datu-jarioa  
NT2 transmisio-sare interaktiboa  

NT1 Internet
NT2 bilaketa-tresna  
NT2 estraneta  
NT2 eztabaidagunea  
NT2 internauta  
NT2 Internet gunea  
NT2 Interneteko helbidea [V4.2]  

NT2 Interneteko sarbide-
hornitzailea

NT2 intraneta  
NT2 nabigazio-programa  

NT1 posta elektronikoa  
NT1 satelite bidezko komunikazioa  
NT1 telefaxa
NT1 telefonoa

NT2 telefono mugikorra  
NT1 telegrafoa
NT1 telekomunikazio-politika  
NT1 telekomunikazioak arautzea  
NT1 telekomunikazioetako materiala 

NT2 antena parabolikoa  
NT2 haririk gabeko 

telekomunikazioa  
NT2 modema

NT1 telekonferentzia  
NT1 teletexa  
NT1 telexa
RT informazio-sarea  
RT Telekomunikazioetako Arauen 

Europako Erakundea  
RT telematika  
RT urrutiko lana  

telekomunikazioa, haririk gabeko·—

USE haririk gabeko 
telekomunikazioa (3226)  

telekomunikazioak arautzea  
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema

telekomunikazioen arloko 
normalizazioaren Europako erakundea 

USE Telekomunikazioetako Arauen 
Europako Erakundea (7611)

Telekomunikazioen Europako 
Erakundea, Satelite bidezko·—

USE EUTELSAT (7611) 

telekomunikazioen industria  
MT 3226 komunikazioa
UF telekomunikazioen sektorea  
BT1 komunikazioaren industria  
RT telematika  

Telekomunikazioen Nazioarteko 
Batasuna  

MT 7606 Nazio Batuak
UF UIT
BT1 NBEko erakunde espezializatua 

telekomunikazioen sektorea  

USE telekomunikazioen industria 
(3226)

telekomunikazioen teknologia  

USE telekomunikazioa (3226)  

Telekomunikazioetako Arauen 
Europako Erakundea  
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MT 7611 Europako erakundeak
UF ETSI  

telekomunikazioen arloko 
normalizazioaren Europako 
erakundea

BT1 Europako normalizazio-
erakundea

BT2 Europako erakundea  
RT telekomunikazioa  

telekomunikazioetako materiala  
MT 3226 komunikazioa
UF kable koaxiala

telekomunikazio-kablea  
telefono-kablea
zuntz optikoa  

BT1 telekomunikazioa 
BT2 komunikazio-sistema

NT1 antena parabolikoa  
NT1 haririk gabeko telekomunikazioa 
NT1 modema

telekonferentzia  
SN Elkarrekin ez dauden 

mintzakideen arteko 
konferentzia. Elkar entzuten 
dute eta mezu grafikoak bidal 
ditzakete. Telebista erabiltzen 
dute terminal gisa.  

MT 3226 komunikazioa
UF audiokonferentzia  
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema
RT telematika  

telekopia  

USE telefaxa (3226)  

telelana  

USE urrutiko lana (4406)  

telematika  
SN Teleinformatikako teknikak 

erabiliz, telekomunikazio-sare 
bateko erabiltzaileei egiten 
zaizkien zerbitzuen multzoa. Ez 
ditu barruan hartzen ohiko 
telefono- eta telegrafo-
zerbitzuak.  

MT 3236 informatika eta datu-
tratamendua

UF teleinformatika  
BT1 informatika  
RT datu-transmisioa  
RT garraio-sistema adimenduna  
RT posta elektronikoa  
RT telekomunikazioa  
RT telekomunikazioen industria  
RT telekonferentzia  
RT telemedikuntza

telemedikuntza  
MT 2841 osasuna
UF urrutiko medikuntza  
BT1 osasun-sistemaren antolaketa 

BT2 osasun-politika  
RT telematika  

teleprozesu bidezko karga  

USE telekarga (3236)  

telerosketa  

USE urrutiko salmenta (2031)

Télétel

USE bideotex interaktiboa (3226)  

teletestua  
SN Bideotex sistema ez-

interaktiboa, telebista-sare baten 
bidez informazioa hedatzen 
duena.

MT 3226 komunikazioa
UF Antiope

CEEFAX  
bideografia hedatua  

BT1 bideotexa
BT2 telekomunikazioa 

BT3 komunikazio-sistema
RT telebista

teletexa  
SN Testuen tratamendu lokala eta 

urrutiko tratamendua 
ahalbidetzen dituen transmisio-
zerbitzua.

MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema

teleunibertsitatea  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

telexa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 telekomunikazioa 

BT2 komunikazio-sistema

telezaintza

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

Telšiai [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

telurioa  

USE erdimetala (6816)  

tematikoa, parke·—

USE aisiarako eremua (2826)  

tenkaketa  

USE profila (6411)  

tenkaketa, metalen·—

USE metalen lanketa (6816)  

tenkatua, beira·—

USE beira (6811)  

teologia  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 erlijioa  

teoria ekonomikoa  

USE ekonomia-zientzia (3611)  

teoria politikoa  

USE filosofia politikoa (0406)

teoria, hezkuntzaren·—

USE metodo pedagogikoa (3206)

teoria, zuzenbidearen·—

USE zuzenbidearen filosofia (1206) 

terapeutika  
MT 2841 osasuna
UF medikuntzako tratamendua  
BT1 medikuntza-zientziak  
RT osasunaren zainketa  

terapeutikoa, ekipamendu·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

terebuza

USE sustrai-barazkia (6006)  

termikoa, erreaktore·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

termikoa, material·—

USE ekipamendu termikoa (6821)

termikorako ikatza, zentral·—

USE ikatza (6611)  

terminal informatikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
BT1 sare informatikoa 

BT2 sistema informatikoa  

terminala, gaixo·—

USE heriotza (2826)  

terminala, petrolio-·—

USE hidrokarburoak biltegiratzea 
(6616)

terminologia  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioaren tratamendua  
RT hizkuntzalaritza

terminologoa  

USE informazioaren arloko 
lanbidea (3231)

termodinamika
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 zientzia fisikoak  

termonuklearra, erreaktore·—
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USE erreaktore nuklearra (6621)  

termonuklearra, fusio·—

USE fusio nuklearra (6621)

Ternua

USE Kanada (7216)  

Ternuako txipiroia  

USE moluskua (5641)  

terrazetako laborantza  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
BT1 laborantza-sistema  

terrorismoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF banda armatua  

talde terrorista  
borroka antiterrorista  
terrorismoaren aurkako borroka 
terrorismoaren jazarpena  

BT1 indarkeria politikoa 
BT2 segurtasun publikoa

RT damutua
RT estradizioa  
RT justizia-lankidetza
RT pertsonen bahiketa  
RT pirateria
RT zigorraren txikipena  

terrorismoaren aurkako borroka  

USE terrorismoa (0431)  

terrorismoaren jazarpena  

USE terrorismoa (0431)  

terrorista, talde·—

USE terrorismoa (0431)  

Tesalia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Greziako eskualdeak  

tesaurusa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 erreferentzia-obra 

BT2 agiria  

tesia
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  
RT goi-mailako irakaskuntza  

test psikometrikoa [V4.2]  
MT 3611 giza zientziak
UF nortasun-testa

test psikoteknikoa  
BT1 psikologia

BT2 portaeraren zientziak  
RT langileen kontratazioa  

test psikoteknikoa  

USE test psikometrikoa [V4.2] 
(3611)

testa

USE entsegua (6411)

testa, janari-·—

USE janarien ikuskapena (2841)

testa, nortasun-·—

USE test psikometrikoa [V4.2] 
(3611)

testamentua  

USE jarauntsia (1211)

testu bati buruzko iruzkina, lege-·—

USE lege-iruzkina (3221)  

testu laburtua  

USE laburpena (3221)

testu osoaren botazioa  
SN Lege-testuak onesteko prozedura 

berezia. Gobernuak botazio 
bakarrean testuari baietza edo 
ezetza ematera eta berak 
proposatu edo onartutako 
zuzenketak soilik onartzera 
behartzen du Biltzarra.  

MT 0426 parlamentu-lanak
UF boto globala  
BT1 Parlamentuko botazioa 

BT2 parlamentu-prozedura  

testu-prozesadorea  

USE bulegoko makina (6826)

testu-prozesatzea  

USE testu-tratamendua (3236)

testu-tratamendua  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF testu-prozesatzea
BT1 ofimatika 

BT2 informatika aplikatua 
BT3 informatika  

RT bulegoko makina  
RT pantaila aurreko lana  

testu-tratamenduko makina  

USE bulegoko makina (6826)

testuen jakinarazpena  

USE agiri-hornidura (3221)  

testuliburua  

USE ikasliburua (3216)

Thailandia  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak

Tibeteko arazoa  
MT 0816 nazioarteko oreka

BT1 nazioarteko arazoa  

tifoia  

USE zikloia (5216)  

Timor
SN Timor uhartearen mendebaldea, 

1945etik Indonesiarena.  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Mendebaldeko Timor  
BT1 Indonesia

BT2 APECeko herrialdea

Timor portugaldarra  

USE Ekialdeko Timor (7226)  

Timor, Mendebaldeko·—

USE Timor (7226)  

Timorreko Errepublika Demokratikoa, 
Ekialdeko·—

USE Ekialdeko Timor (7226) 

tinbre-zerga  
SN Tinbrea edo zigilua ematen 

denean ordaindu behar diren 
zergen multzoa.  

MT 2446 zerga-sistema
BT1 kontsumoaren gaineko zerga  

tipografia  

USE inprimaketa (3226)  

tipula  

USE erraboil-barazkia (6006)  

tipulatxa  

USE erraboil-barazkia (6006)  

TIR

USE nazioarteko errepide-garraioa 
(4816)

TIR akordioa  

USE nazioarteko errepide-garraioa 
(4816)

TIR txartela  

USE garraio-agiria (4806)  

Tirol  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Austriako eskualdeak

Tirreniar itsasoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 Mediterraneo itsasoa 

BT2 itsasoa
BT3 ingurune geofisikoa  

titanio bioxidoa  

USE oxidoa (6811)

titanio dioxidoa  

USE oxidoa (6811)
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titanioa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

titi-gazta  

USE gazta freskoa (6016)  

titia kentzeko janaria, abere kumeei·—

USE abere-janaria (5631)  

titulartasuneko basoa, herri-·—

USE Estatuaren basoa (5636)

titulu akademikoa  

USE ikasketa-titulua (3216)

titulu baten burtsako kotizazioa  

USE burtsako kotizazioa (2421)  

titulua burtsan onartzea  

USE burtsako kotizazioa (2421)  

titulua, balore-·—

USE balore higigarria (2421)  

titulua, batxiler-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

titulua, doktore-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

titulua, lizentziadun-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

titulua, unibertsitate-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

tituluak ezagutzea  
MT 3206 hezkuntza
UF diplomen baliozkotzea

tituluen baliozkotzea  
diplomak ezagutzea  
elkarren diplomak ezagutzea  

BT1 hezkuntza-politika
RT elkar ezagutzearen printzipioa  
RT ikasketa-titulua
RT kokatze-eskubidea  

tituluen baliokidetasuna  
MT 3206 hezkuntza
UF diplomen baliokidetasuna

graduen baliokidetasuna  
BT1 hezkuntza-politika
RT ikasketa-titulua

tituluen baliozkotzea  

USE tituluak ezagutzea (3206)  

TKB

USE tresna komunitario berria 
(1021)

TNP

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

Togo  
MT 7221 Afrika
BT1 Mendebaldeko Afrika  

Tokelau
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

Toki Agintaritzen Biltzarra, 
Europako·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

Toki eta Eskualde Agintaritzen Biltzar 
Iraunkorra, Europako·—

USE Europako Toki eta Eskualde 
Agintaritzen Kongresua (7611) 

toki historikoa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF kokagune historikoa  

aztarnategi arkeologikoa  
historiaurreko aztarnategia  

BT1 kultur ondarea 
BT2 kultur politika  

toki-administrazioa  
SN Tokiko administrazio eta 

agintarientzat bakarrik erabili 
behar da. Ez nahasi "lurralde-
erakundea" edo "toki-
erakundea" deskribatzaileekin.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF eskualde-administrazioa  
udal administrazioa  
probintzia-administrazioa  
udala
uharteko kabildoa  
eskualdeko kontseilua  
toki-korporazioa
probintzia-diputazioa  
toki-agintea  
toki-araubidea  

BT1 herri-administrazioa  
RT eskualde-politika  
RT toki-hauteskundeak  
RT toki-legeria  
RT toki-ogasuna

toki-agentea, EE·—

USE EE agentea (1006)  

toki-agintea  

USE toki-administrazioa (0436)  

toki-araubidea  

USE toki-administrazioa (0436)  

toki-aurrekontua  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika

BT1 toki-ogasuna
BT2 herri-ogasuna

toki-boterearen arteko harremanak, 
botere zentralaren eta eskualde- 
edo·—

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

toki-entea  

USE toki-erakundea (0436)

toki-erakunde txikia  

USE toki-erakundea (0436)

toki-erakundea  
SN Toki-mailako lurralde-

erakundea. Ez nahasi "toki-
administrazioa"
deskribatzailearekin.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

UF tokiko elkartea  
bailara  
toki-entea
toki-erakunde txikia  

BT1 lurralde-erakundea  
RT toki-hauteskundeak  

toki-erakundearen jabetza  

USE herri-jabetza (1211)  

toki-erakundeen arteko lankidetza, 
Estatuaren eta·—

USE administrazio-lankidetza 
(0436)

toki-erakundeen elkartea  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF auzoen arteko lankidetza  
BT1 lurralde-erakundea  
NT1 udalen elkartea  

toki-ezaugarria  

USE bandera (2831)  

toki-hauteskundeak  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
UF udal hauteskundeak  

probintzia-hauteskundeak  
BT1 hauteskundeak
RT hautespen bidezko toki-kargua  
RT lurralde-erakundea  
RT toki-administrazioa  
RT toki-erakundea  

toki-komunikabidea  
MT 3226 komunikazioa
UF irrati librea  

tokiko irratia
BT1 masa-komunikabidea

BT2 komunikabidea
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toki-korporazioa  

USE toki-administrazioa (0436)  

toki-legeria  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF toki-zuzenbidea  

udal zuzenbidea
probintzia-zuzenbidea  
udal ordena  
udal ordenantza  

BT1 legeria 
BT2 zuzenbidearen iturriak  

RT lurralde-erakundea  
RT toki-administrazioa  

toki-mandatua  

USE hauteskunde-mandatua (0421)  

toki-ogasuna  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
UF udal ogasuna  

probintzia-ogasuna  
BT1 herri-ogasuna
NT1 toki-aurrekontua  
RT toki-administrazioa  
RT toki-zerga

toki-ordezkaria  

USE merkataritzako agentea (2036) 

toki-zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF tokiko zerga-sistema  

udalen zerga-sistema  
eskualdeko zerga-sistema  
udal zerga  
eskualdeko zerga  

BT1 zerga  
RT katastroa  
RT lanbide-jardueren gaineko zerga 
RT toki-ogasuna

toki-zuzenbidea  

USE toki-legeria (1206)  

tokia, arrantza-·—

USE arrantza-lekua (5641)  

tokietarako Nazioarteko Batzordea, 
Ipar-mendebaldeko Atlantikoko 
Arrantza-·—

USE Ipar-mendebaldeko 
Atlantikoko Arrantza-
tokietarako Erakundea (7621)  

tokiko autonomia  

USE autonomia (0436)

tokiko elkartea  

USE toki-erakundea (0436)

tokiko irratia  

USE toki-komunikabidea (3226)  

tokiko kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura

tokiko merkatua  

USE eskualde-merkatua (2006)

tokiko polizia  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
UF udaltzaingoa  
BT1 polizia 

BT2 ordena publikoa 
BT3 segurtasun publikoa

tokiko zerga-sistema  

USE toki-zerga (2446)  

Tokioko Negoziazioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF Tokyo Round  
BT1 aduana-zergen negoziazioa 

BT2 aduana-zergen politika  

Tokyo Round  

USE Tokioko Negoziazioa (2011)  

toluenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

tomate-kontzentratua  

USE barazkiz egindako produktua 
(6026)

tomatea  

USE fruitu-barazkia (6006)  

Tomme de Savoie gazta  

USE mami erdigogorreko gazta 
(6016)

tonbola  

USE ausazko jokoa (2826)  

Tonga  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

torioa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

torlojua  

USE bernoak eta torlojuak (6816)  

tornadoa  

USE zikloia (5216)  

tortura  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 indarkeria politikoa 

BT2 segurtasun publikoa

RT giza eskubideak  
RT tratu anker eta umiliagarria  

Torus, Next European·—

USE Joint European Torus (1006)

Toskana  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

totalitarioa, erregimen·—

USE erregimen autoritarioa (0406) 

totalitarismoa  

USE erregimen autoritarioa (0406) 

totemismoa  

USE erlijio primitiboa (2831)  

totxo arbastatua  

USE lingotea (6411)  

totxo karratu edo angeluzuzena  

USE lingotea (6411)  

totxo laua  

USE lingotea (6411)  

totxoa  

USE lingotea (6411)  

toxikoa, arrisku·—

USE industria-arriskua (5206)

toxikoa, jario·—

USE substantzia toxikoa (5216)  

toxikoa, produktu·—

USE substantzia toxikoa (5216)  

toxikologia  
MT 2841 osasuna
UF erradiotoxikologia  
BT1 medikuntza-zientziak  
RT substantzia toxikoa  
RT toxikomania

toxikomania  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF droga-kontsumoa

drogazaletasuna
droga-mendekotasuna
drogaren aurkako borroka  

BT1 gizarte-arazoa  
RT droga-trafikoa  
RT sorgorgarria
RT substantzia psikotropikoa  
RT toxikologia

toxikotasuna  

USE substantzia toxikoa (5216)  

TPI

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
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(7606)

TPR

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

traba arkitektonikoak kentzea  

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

trabak kentzea, merkataritzarako·—

USE trukeen liberalizazioa (2021)  

Trade Expansion Act  

USE Merkataritzaren Hedapenari 
buruzko Legea (2011)  

tradizioa  

USE ohiturak eta tradizioak (2831) 

trafikatzailea, droga-·—

USE droga-trafikoa (1216)  

trafikoa, adingabeen·—

USE pertsonen trafikoa (1216)

trafikoa, aireko·—

USE aireko zirkulazioa (4826)  

trafikoa, antzinateko gauzen·—

USE arte-merkataritza (2831)  

trafikoa, arma-·—

USE arma-merkataritza (0821)  

trafikoa, emakume-·—

USE pertsonen trafikoa (1216)

trafikoa, eraginen·—

USE ustelkeria (1216)  

trafikoa, haur-·—

USE pertsonen trafikoa (1216)

trafikoa, hobekuntza aktiboko·—

USE hobekuntza aktiboa (2011)  

trafikoa, hobekuntza pasiboko·—

USE hobekuntza pasiboa (2011)  

trafikoa, hondakinen mugaz 
gaindiko·—

USE hondakinen esportazioa 
(5216)

trafikoa, hondakinen nazioarteko·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

trafikoa, hondarren mugaz gaindiko·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

trafikoa, hondarren nazioarteko·—

USE hondakinen esportazioa (5216) 

trafikoa, ibilgailuen·—

USE ibilgailuen zirkulazioa (4816)  

trafikoa, laneskuaren·—

USE langile klandestinoa (4411)  

trafikoa, organoen·—

USE organoen salerosketa (2826)  

trafikoa, salgaien·—

USE salgaien garraioa (4811)

trafikoa, sorgorgarrien·—

USE droga-trafikoa (1216)  

trafikoaren desbideratzea, 
merkataritza-·—

USE inportazioen murrizketa 
(2021)

trafikoaren gaineko zerga, enpresa-·—

USE BEZ (2446)  

trafikoaren kodea haustea  

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

traktorea
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 nekazaritzako makina 

BT2 nekazaritzako ekipamendua 
BT3 nekazaritzako ekoizpen-

bidea
RT nekazaritzako ibilgailua  

trakzioa, abere-·—

USE lor-aberea (5631)  

tranbia

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

tranpen bidezko ehiza  

USE ehiza (2826)  

transakzio ikusezina  

USE ikusezinen balantza (2406)  

transakzio-kopurua  
MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
BT1 kapitalen mugimendua 

BT2 kapitalen joan-etorri askea  

transakzioak arautzea  
MT 2006 merkataritza-politika
UF transakzioen arauketa  
BT1 merkataritza-politika  
RT finantza-transakzioa  
RT ordainketa-balantza  

transakzioei buruzko arauak  

USE finantza-arauak (2421)  

transakzioen arauketa  

USE transakzioak arautzea (2006)  

transbordadore espaziala  

USE espazio-anezka (4826)  

transbordadorea  

USE ferry-a (4821)  

Transdanubioa , Erdialdeko ·—

USE Erdialdeko Transdanubioa 
[V4.2] (7211)

Transdanubioa , Hegoaldeko ·—

USE Hegoaldeko Transdanubioa 
[V4.2] (7211)

Transdanubioa , Mendebaldeko ·—

USE Mendebaldeko Transdanubioa 
[V4.2] (7211)

transexuala  

USE sexu-gutxiengoa (1236)

transferentzia  
MT 2411 ekonomia monetarioa
UF igorpena
BT1 banku-dirua

BT2 dirua
BT3 merkatu monetarioa  

RT banku-jarduera  

transferentzia bidezko sarrera  

USE gizarte-transferentziak (1626) 

transferentzia itzulgarria  

USE itzulketa (2416)

transferentzia, aurrekontu-·—

USE kreditu-luzapena (2441)  

transferentzia, diru-·—

USE kapital-transferentzia (2421)  

transferentzia, finantza-·—

USE kapital-transferentzia (2421)  

transferentzia, informazio-·—

USE informazio-trukea (3231)  

transferentzia, Stabex·—

USE Stabex (1016)

transferentzia-makina  

USE makina-erreminta (6821)  

transferentzia-prezioa  
SN Prozedura honen bidez 

sozietateek kapitalak esportatzen 
dituzte eta euren mendekoei 
askoz prezio handiagoak 
ordainarazten dizkiete jatorrizko 
sozietateak hornitutako 
produktuen trukean.  

MT 2421 kapitalen joan-etorri askea
UF lagapen-prezioa  
BT1 kapital-transferentzia 

BT2 kapitalen mugimendua 
BT3 kapitalen joan-etorri askea 
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RT enpresa multinazionala
RT zerga-itzurpena  

transformadorea  

USE makina elektrikoa (6826)

transgenikoak, organismo·—

USE genetikoki eraldatutako 
organismoa (6411)  

transistorea

USE osagai elektronikoa (6826)

Transkei

USE Hegoafrika (7221)  

transliterazioa  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informazioaren tratamendua  
RT hizkuntzalaritza

transmisio-sare interaktiboa  
MT 3226 komunikazioa
BT1 datu-transmisioa 

BT2 telekomunikazioa 
BT3 komunikazio-sistema

transmisio-sarea, banda zabaleko·—

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)

transmisioa, jakintzaren·—

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

transmisioa, know-how-aren·—

USE jakintzaren kudeaketa (4021)  

transmitigarria, gaixotasun·—

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

transmititzen duen agentea, 
gaixotasuna·—

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

transmititzen duen intsektua, 
gaixotasuna·—

USE gaixotasun-transmisorea
(2841)

transnazionala, sozietate·—

USE enpresa transnazionala (4011) 

Transpac  

USE datu-transmisioa (3226)  

transposizioa, EE zuzentarauen·—

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

transposizioa, Erkidegoaren 
zuzenbidearen·—

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

Transuranidoen Institutua, 

Elementu·—

USE Ikerketa Zentro Bateratua 
(1006)

trantsizio ekonomikoa  
SN Herrialde bateko edo herrialde-

multzo bateko egitura 
politikoetan aldaketak egitea eta 
ondorioz ekonomia 
planifikatutik merkatu-
ekonomiara igarotzea.  

MT 1611 hazkunde ekonomikoa
BT1 garapen ekonomikoa  
RT trantsizioko ekonomia  

trantsizio-ekonomia  

USE trantsizioko ekonomia (1621)  

trantsizioan dagoen herrialdea  

USE trantsizioko ekonomia (1621)  

trantsizioko ekonomia  
MT 1621 egitura ekonomikoa
UF trantsizio-ekonomia  

trantsizioan dagoen herrialdea  
BT1 erreforma ekonomikoa 

BT2 araubide ekonomikoa  
NT1 postkomunismoa  
RT erregimen politikoaren aldaketa 
RT herrialde sozialista ohiak  
RT trantsizio ekonomikoa  

tratamendu elektronikoa, datu-·—

USE datu-tratamendua (3236)

tratamendu fitosanitarioa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF izurrien aurkako borroka  

parasitoen aurkako tratamendua 
belar txarren aurkako 
tratamendua
landareen tratamendua  

BT1 laborantza-teknika  
RT agronomiako ikerketa  
RT laboreen suntsiketa  
RT landare-gaitza  
RT legeria fitosanitarioa  
RT parasitologia  
RT produktu fitosanitarioa  

tratamendua, belar txarren aurkako·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

tratamendua, grafikoen·—

USE datu-tratamendua (3236)

tratamendua, hidrokarburoen·—

USE petrolioaren teknologia (6616) 

tratamendua, hondakin-uren·—

USE uraren tratamendua (5206)  

tratamendua, hondakinen·—

USE hondakinen kudeaketa (5206) 

tratamendua, hondarren·—

USE hondakinen kudeaketa (5206) 

tratamendua, janarien·—

USE janarien eraldaketa (6036)  

tratamendua, landareen·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

tratamendua, medikuntzako·—

USE terapeutika (2841)  

tratamendua, metalen·—

USE metalen lanketa (6816)  

tratamendua, parasitoen aurkako·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

tratamendua, zuraren·—

USE zuraren industria (6836)

tratamenduko makina, testu-·—

USE bulegoko makina (6826)

tratamendutik kanporatzea, 
Erkidegoaren·—

USE EE tratamendutik baztertzea 
(2006)

Tratatua, Arma Nuklearrak Ez 
Ugaritzeko·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

Tratatua, Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako·—

USE Ipar Amerikako Merkataritza 
Askerako Akordioa (7616)

tratatutako adingabea, gaizki·—

USE haurren babesa (2826)

tratu anker eta umiliagarria  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT espetxe-erregimena  
RT tortura

tratu txarrak, adingabeen kontrako·—

USE haurren babesa (2826)

tratu-berdintasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF tratu-desberdintasuna  

diskriminazio positiboa  
eskubide-berdintasuna  
aukera-berdintasuna  
berdintasun-printzipioa  
bereizkeriarik ezaren printzipioa 
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BT1 gizarte-eskubideak  
RT Akordio Soziala  
RT atzerritarra
RT bereizkeriaren aurkako borroka  
RT emakumeen eskubideak  
RT enplegurako irispidea  
RT Europako Enplegu Estrategia  
RT ezindua  
RT hezkuntzarako irispidea  
RT langile migratzailea  
RT ordainsari-berdintasuna  
RT sexu-gutxiengoa  

tratu-desberdintasuna  

USE tratu-berdintasuna (1236)

tratua, bereizkeriazko·—

USE bereizkeriaren aurkako 
borroka (1236)  

traumatismoa  
MT 2841 osasuna
UF haustura

zauria  
lesioa

BT1 gaixotasuna

trazabilitatea  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
UF animalien trazabilitatea  

produktuen trazabilitatea  
BT1 azterketa kualitatiboa 

BT2 ikertzeko metodoa 
BT3 ikerketa  

RT etiketatzea  
RT janarien segurtasuna  
RT zooteknia  

trazabilitatea, animalien·—

USE trazabilitatea (6416)  

trazabilitatea, produktuen·—

USE trazabilitatea (6416)  

Trazia , Ekialdeko Mazedonia-·—

USE Ekialdeko Mazedonia-Trazia 
[V4.2] (7211)

trebakuntza militarra  

USE prestakuntza militarra (0821) 

trefilaketa  

USE alanbrea (6411)  

trefilaketa-trena  

USE siderurgiako makina (6816)  

trefilaketako produktua  

USE alanbrea (6411)  

tregoa  

USE su-etena (0816)  

tren-geltokia  

MT 4816 lurreko garraioa
BT1 trenbide-sarea 

BT2 trenbideko garraioa 
BT3 lurreko garraioa  

tren-gidaria  

USE gidariak (4811)  

tren-makina  

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

trena

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

trena, abiadura handiko·—

USE garraio azkarra (4811)  

trena, banda zabaleko·—

USE siderurgiako makina (6816)  

trena, ijezketa-·—

USE siderurgiako makina (6816)  

trena, profil-·—

USE siderurgiako makina (6816)  

trena, trefilaketa-·—

USE siderurgiako makina (6816)  

trena, zumitz-·—

USE siderurgiako makina (6816)  

Trenbide Agentzia , Europako ·—

USE Europako Trenbide Agentzia 
[V4.2] (1006)

Trenbide Agentzia, Segurtasunerako 
eta Elkarreragingarritasunerako 
Europako·—

USE Europako Trenbide 
Agentzia [V4.2] (1006)  

trenbide-ardatza, Erkidegoko·—

USE Erkidegoko ardatza (4806)  

trenbide-industria  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 industria mekanikoa
RT trenbideko garraioa  

trenbide-linea  

USE trenbide-sarea (4816)  

trenbide-sarea  
MT 4816 lurreko garraioa
UF trenbide-linea  

burdinbidea
BT1 trenbideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  
NT1 tren-geltokia  
RT garraio-sarea  

trenbidea

USE trenbideko garraioa (4816)

trenbideetako ibilgailuak  

MT 4816 lurreko garraioa
BT1 trenbideko garraioa 

BT2 lurreko garraioa  

trenbideko garraioa  
MT 4816 lurreko garraioa
UF trenbidezko komunikazioa  

trenbidea  
trenbideko zirkulazioa  
trenbidezko garraioa  

BT1 lurreko garraioa  
NT1 CIV Konbentzioa  
NT1 errail gaineko ibilgailua  
NT1 trenbide-sarea  

NT2 tren-geltokia  
NT1 trenbideetako ibilgailuak  
RT aire-kuxindun ibilgailua  
RT garraio azkarra  
RT trenbide-industria  
RT trenbideko tarifa  

trenbideko garraioa, errepide eta·—

USE garraio konbinatua (4811)  

trenbideko materiala  

USE errail gaineko ibilgailua (4816) 

trenbideko tarifa  
MT 4806 garraio-politika
BT1 garraio-tarifa 

BT2 garraioaren prezioa  
RT trenbideko garraioa  

trenbideko tunela  

USE tunela (4806)

trenbideko zirkulazioa  

USE trenbideko garraioa (4816)

trenbidezko garraioa  

USE trenbideko garraioa (4816)

trenbidezko komunikazioa  

USE trenbideko garraioa (4816)

Trencingo eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

Trentino-Alto Adige  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  
NT1 Bolzanoko probintzia 

autonomoa
NT1 Trentoko probintzia autonomoa 

Trentoko probintzia autonomoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Trentino-Alto Adige 

BT2 Italiako eskualdeak  

tresna ekonomikoa, ingurumena 
babesteko·—
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USE ingurumenerako ekonomia-
tresna (5206)

tresna komunitario berria
MT 1021 Erkidegoaren finantzak
UF Ortoli jesapena  

Ortoli erraztasuna  
TKB
jesapen- eta mailegu-tresna 
komunitario berria  

BT1 Erkidegoaren finantza-tresna 
BT2 Erkidegoaren finantzaketa  

RT Europako Inbertsio Bankua  

tresna komunitario berria, jesapen- eta 
mailegu-·—

USE tresna komunitario berria 
(1021)

tresna mekanikoa, jezteko·—

USE jezteko makina (5626)  

tresna zientifikoa  

USE aparatu zientifikoa (6821)  

tresna, doitasunezko·—

USE doitasunezko aparatua (6821) 

tresna, kohesiorako finantza-·—

USE Kohesio Funtsa (1021)

tresna, medikuntzako·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

tresna, neurtzeko·—

USE neurgailua (6821)  

tresna, ordainarazpen-·—

USE nekazaritzako ordainarazpena 
(1021)

tresna, salbamendurako·—

USE babes-ekipamendua (4416)

tresna, telebista-·—

USE telebista-aparatua (3226)  

tresnak, kirurgiako·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

tresnen industria, doitasunezko·—

USE doitasunezko mekanika (6821)  

tresneria, medikuntzako·—

USE medikuntza eta kirurgiako 
materiala (2841)  

TREVI Taldea  

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

triangeluarra, eragiketa·—

USE konpentsazio-merkataritza 
(2016)

tribua, aborigen-·—

USE biztanleria autoktonoa (2816) 

tribuen arteko gerra  

USE etnien arteko gatazka (0431)  

tributu parafiskala  

USE sistema parafiskala (2446)  

tributu-araubidea  

USE zerga-sistema (2446)  

tributu-bilketa  

USE zerga-bilketa (2446)  

tributu-biltzailea  

USE zerga-bilketa (2446)  

tributu-frankizia  

USE zerga-frankizia (2446)  

tributu-ikuskapena  

USE zerga-kontrola (2446)  

tributu-iruzurra  

USE zerga-iruzurra (1216)  

tributu-salbuespena  

USE zerga-salbuespena (2446)  

tributu-sistema  

USE zerga-sistema (2446)  

tributua  

USE zerga (2446)  

TRIM

USE merkataritzari lotutako 
inbertsio-neurriak (2021)

Trinidad eta Tobago  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 AEEko herrialdeak  

trinkoa, disko·—

USE diskoa (3226)

trinkogarria  
MT 6036 janarien teknologia
UF lodigarria  

egonkortzailea
gelifikatzailea  

BT1 janarien gehigarria  

TRIP

USE jabetza intelektualaren 
eskubideei buruzko akordioa 
(2021)

tripanosomiasia  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

tritikalea  
SN Gariaren eta zekalearen hibridoa 

(Triticum x Secale).  

MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

tritioa  

USE gai erradioaktiboa (6621)

Trnavako eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

Tronchón gazta  

USE gazta freskoa (6016)  

tronpen lotura  

USE antzutzea (2806)  

tropak bidaltzea  

USE indarren hedapena (0821)

tropak kokatzea

USE indarren hedapena (0821)

tropikala, nekazaritza·—

USE laborantza tropikala (5631)  

trukaketa  
MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 merkataritzako trukea  
RT ezkutuko ekonomia  

trukatzeko eskaintza publikoa  

USE erosteko eskaintza publikoa 
(4006)

truke ikusezina  

USE ikusezinen balantza (2406)  

truke konpentsatua  

USE konpentsazio-merkataritza 
(2016)

truke-akordioa  

USE swap akordioa (2406)  

truke-baldintzak  
SN Herrialde bateko esportazioen 

prezio-indizearen eta 
inportazioen prezio-indizearen 
arteko erlazioa. Nazioartean 
herrialdearen posizioak hobera 
edo txarrera egin duen erakusten 
du, parekotasun-terminoetan.  

MT 2016 truke ekonomikoak
UF inportazio- eta esportazio-

prezioen arteko erlazioa  
BT1 merkataritzako balioa 

BT2 merkataritzako trukea  
RT merkataritzako balantza  

truke-balioa  

USE merkataritzako balioa (2016)  

truke-kopurua  
SN Kasuaren arabera, 

inportazioarekin edo 
esportazioarekin lotuko da.  
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MT 2016 truke ekonomikoak
BT1 merkataritzako trukea  

truke-kreditua  

USE swap akordioa (2406)  

trukea, ikasle-·—

USE eskola-trukea (3206)  

trukea, ikasleen arteko·—

USE eskola-trukea (3206)  

trukea, ikertzaile-·—

USE zientzia-trukea (0811)  

trukea, irakasle-·—

USE eskola-trukea (3206)  

trukea, kultur·—

USE kultur harremanak (2831)  

trukea, langile-·—

USE laneskuaren mugikortasuna 
(4411)

trukeen araubidea  

USE merkataritza-politika (2006)  

trukeen liberalizazioa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritzarako trabak kentzea 

merkataritzaren liberalizazioa  
murriztapenen ezabaketa  

BT1 nazioarteko merkataritza  
RT aduana-zergen txikipena  
RT merkataritza askerako akordioa  
RT merkataritzako trukea  
RT merkatuaren liberalizazioa  

trukeen mekanismo osagarria  
MT 2006 merkataritza-politika
BT1 merkataritzako politika bateratua 

trukeen murrizketa  
MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF merkataritzako hesia  

merkataritzako oztopoa  
NT1 aduana-zergaz besteko oztopoa  

NT2 balio bereko ondorioa duen 
neurria

NT2 balio bereko ondorioa duen 
ordainarazpena  

NT2 kopuruaren murrizketa  
NT2 oztopo teknikoa  

NT1 aduana-zergazko oztopoa  
NT1 esportazioen murrizketa  
NT1 inportazioen murrizketa  
RT lehiaren murrizketa  
RT protekzionismoa
RT zehapen ekonomikoa  

trukeen sustapena, merkataritzako·—

USE merkataritzaren sustapena 
(2006)

trukerako urre-patroia  
SN Nazioarteko diru-sistema, dibisa 

bihurgarri bat edo gehiago 
erabiltzen duena, urreaz gainera. 

MT 2406 harreman monetarioak
UF dibisa-urre patroia  

dolar-urre patroia
BT1 nazioarteko diru-sistema 

BT2 nazioarteko finantzak  
RT bihurgarritasun monetarioa  
RT eurodolarra  

trusta  
SN Baterakuntza-mota honetan, 

zuzendaritza bakarra duen 
enpresa-taldea eratzen da.  

MT 4031 lehia
BT1 ententea  
RT kontzentrazio ekonomikoa  
RT trusten aurkako legeria  

trusten aurkako legeria  
SN Nazio-legeriak adierazteko 

erabiliko da, batez ere Estatu 
Batuetakoa eta Erresuma 
Batukoa. Erkidegoaren lehia-
politikari buruz, ostera, 
"ententeei buruzko arauak" 
terminoa erabiliko da.  

MT 4031 lehia
UF monopolioen aurkako legeria  
BT1 lehia-zuzenbidea  
RT enpresa-multzoa  
RT trusta

tuberkulosia  

USE gaixotasun infekziosoa (2841)  

tuberkulosia, behien·—

USE animalien tuberkulosia (5631) 

tuberkulua  
MT 6006 landare-produktuak
NT1 azukre-erremolatxa  
NT1 bazka-erremolatxa  
NT1 manioka
NT1 ñamea  
NT1 patata  

tunela  
MT 4806 garraio-politika
UF errepideko tunela  

trenbideko tunela  
BT1 fabrika-obra 

BT2 garraio-azpiegitura 
BT3 garraio-politika  

tunela, errepideko·—

USE tunela (4806)

tunela, Mantxako kanalaren azpiko·—

USE Mantxako tunela (4806)

tunela, trenbideko·—

USE tunela (4806)

tuneleko laborantza  

USE plastikopeko laborantza (5621) 

tungstenoa  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

Tunisia
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  

turbina  
MT 6821 industria mekanikoa
BT1 makina

turbina hidraulikoa  

USE makina hidraulikoa (6821)

turboalternadorea  

USE makina elektrikoa (6826)

Turingia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 AED ohia 

BT2 Alemaniako eskualdeak  

turismo-agentzia  

USE bidaia-agentzia (2826)  

turismo-aldea  

USE turismo-eskualdea (1616)

turismo-azpiegitura  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF turismo-ekipamendua
BT1 turismoa

BT2 aisia  
RT azpiegitura ekonomikoa  

turismo-bidaia  

USE bidaia (2826)

turismo-bulegoa  

USE bidaia-agentzia (2826)  

turismo-ekipamendua  

USE turismo-azpiegitura (2826)

turismo-eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
UF turismo-aldea
BT1 eskualde ekonomikoa  
RT turismo-politika  
RT turismoa

turismo-gidaliburua  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 gidaliburua 

BT2 agiria  

turismo-hegazkina  

USE hegazkina (4826)  
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turismo-industria  

USE turismoa (2826)  

turismo-politika  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismoa

BT2 aisia  
NT1 turismoko estatistika
RT eskualdeen garapena  
RT turismo-eskualdea  

turismoa  
MT 2826 gizarte-bizitza
UF turismo-industria
BT1 aisia  
NT1 atzerritarren turismoa  
NT1 bidaia

NT2 bidaiaria
NT1 bidaia-agentzia  
NT1 erlijio-turismoa  
NT1 gastronomiaren industria  

NT2 sukaldaritzako lanbidea  
NT1 kanpina
NT1 landa-turismoa  
NT1 masa-turismoa  
NT1 ostalaritzaren industria  

NT2 ostalaritzako lanbidea  
NT1 turismo-azpiegitura  
NT1 turismo-politika  

NT2 turismoko estatistika
NT1 turismoko lanbidea  
NT1 turismoko trukea
RT atzerritarren onarpena  
RT bainu-ura
RT sasoiko migrazioa  
RT turismo-eskualdea  
RT Turismoaren Mundu Erakundea 
RT zerbitzuen industria  

turismoa, baserri-·—

USE landa-turismoa (2826)

turismoa, nekazaritza-·—

USE landa-turismoa (2826)

Turismoaren Mundu Erakundea  
MT 7606 Nazio Batuak
UF OMT
BT1 Nazio Batuen sistema  
RT turismoa

turismoko autoa  

USE automobila (4816)

turismoko bisa  

USE atzerritarren onarpena (1231) 

turismoko estatistika  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismo-politika 

BT2 turismoa
BT3 aisia  

turismoko lanbidea  

MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismoa

BT2 aisia  

turismoko trukea  
MT 2826 gizarte-bizitza
BT1 turismoa

BT2 aisia  

Turk eta Caico uharteak  
MT 7216 Amerika
BT1 Antilla Handiak 

BT2 Karibe

Turkia  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

Turkmenistan
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Turkmenistango Errepublika  
BT1 SESB ohia  

Turkmenistango Errepublika  

USE Turkmenistan (7206)

tutoretza  
MT 2806 familia
BT1 familia-zuzenbidea  

tutoretzako auzitegia, adingabeen·—

USE adingabeen jurisdikzioa (1226) 

tutua  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF metalezko tutua  

plastikozko tutua  
BT1 laua ez den produktua 

BT2 materialen teknologia  

tutua, metalezko·—

USE tutua (6411)

tutua, plastikozko·—

USE tutua (6411)

Tuvalu  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Ellice uharteak  
BT1 Polinesia

BT2 Ozeania  

txabola-auzoa  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF txabolismoa  
BT1 habitata
RT legez aurkako eraikuntza  

txabolismoa  

USE txabola-auzoa (2846)  

Txad  
MT 7221 Afrika
BT1 Erdialdeko Afrika  

txahal-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 behi-haragia 

BT2 haragia
BT3 animalia-jatorriko 

produktua
RT txahala  

txahala  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 behi-azienda 

BT2 azienda  
RT txahal-haragia  

txakurrentzako janaria  

USE etxeko animalientzako janaria 
(5631)

txalekoa, salbamendu-·—

USE babes-ekipamendua (4416)

txaleta

USE familia bakarreko etxebizitza 
(2846)

txalupiloa  

USE gabarra (4821)  

txanda bakarreko hautapena  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 gehiengozko sistema 

BT2 botazio-sistema  

txanda, hauteskundeen azken·—

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

txanda, hauteskundeen bigarren·—

USE berdinketa hausteko botazioa 
(0416)

txanda, lan-·—

USE txandakako lana (4416)  

txandakako jabetza  

USE jabe-aniztasuna (1211)  

txandakako lana  
MT 4416 lan-baldintzak eta lanaren 

antolaketa
UF lan-txanda  
BT1 lansaioa 

BT2 lanaren antolaketa  

txandakako prestakuntza  

USE lanbide-heziketa (4406)  

txandaketa politikoa  
MT 0431 politikagintza eta 

segurtasun publikoa
BT1 politika  
RT bi alderdiko sistema  

txandaketa, lan-ordutegien·—
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USE lanaren humanizazioa (4416)  

txapa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF txapa mehea  

txapa magnetikoa  
metalezko txapa  

BT1 produktu laua 
BT2 materialen teknologia  

txapa magnetikoa  

USE txapa (6411)

txapa mehea  

USE txapa (6411)

txapa, metalezko·—

USE txapa (6411)

txapola  
MT 6836 zuraren industria
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

txarra, belar·—

USE landare kaltegarria (5211)  

txarra, uzta·—

USE uzta galtzea (5616)  

txarrak, adingabeen kontrako tratu·—

USE haurren babesa (2826)

txarren aurkako tratamendua, belar·—

USE tratamendu fitosanitarioa 
(5621)

txartel berdea  

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

txartel grafikoa  

USE handitze-txartela (3236)  

txartel grisa  

USE ibilgailuaren agiriak (4806)  

txartel-erreserba  

USE erreserba (4811)  

txartela  

USE garraio-titulua (4806)  

txartela, banku-·—

USE diru elektronikoa (2411)

txartela, boto-·—

USE hauteskunde-txartela (0416)  

txartela, egoitza-·—

USE egoitza-eskubidea (1231)  

txartela, Eurail·—

USE garraio-titulua (4806)  

txartela, igaro-·—

USE zirkulazio-ziurtagiria (2011)  

txartela, komunikazio-·—

USE handitze-txartela (3236)  

txartela, kreditu-·—

USE diru elektronikoa (2411)

txartela, soinu-·—

USE handitze-txartela (3236)  

txartela, TIR·—

USE garraio-agiria (4806)  

txartelen zenbaketa  

USE hauteskunde-txartela (0416)  

txatarra

USE hondakin metalikoa (5216)  

txekea  
MT 2411 ekonomia monetarioa
BT1 banku-dirua

BT2 dirua
BT3 merkatu monetarioa  

RT banku-gastuak  

txekeen zerbitzua, posta-·—

USE Postaren finantza-zerbitzuak 
(2416)

Txekia  

USE Txekiar Errepublika (7206)  

Txekiar Errepublika  
MT 7236 geografia politikoa
UF Txekia  
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  
RT Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  
RT Visegrad-eko Taldea  

Txekiar Errepublikako eskualdeak 
[V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

NT1 Erdialdeko Bohemia [V4.2]  
NT1 Hego Bohemia [V4.2]  
NT1 Hego Moravia [V4.2]  
NT1 Hradec Králové [V4.2]  
NT1 Karlovy Vary [V4.2]  
NT1 Liberec [V4.2]  
NT1 Moravia-Silesia [V4.2]  
NT1 Olomouc [V4.2]  
NT1 Pardubice [V4.2]  
NT1 Pilsen [V4.2]  
NT1 Praga [V4.2]  
NT1 Ústí [V4.2]  
NT1 Vysocina [V4.2]  
NT1 Zlín [V4.2]  
RT Txekiar Errepublika  

Txekoslovakia  
SN 1993ko urtarrilaren 1era arte 

iraun zuen estatua izendatzeko 
soilik erabiliko da, egun 
horretan Txekiako eta 
Eslovakiako errepublikak 
banandu egin baitziren.  

MT 7236 geografia politikoa
BT1 Ekialdeko herrialdeak 

BT2 herrialde sozialista ohiak  

txerri emea  

USE txerri-azienda (5626)  

txerri-azienda  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF txerri emea  

txerria
txerri-espeziea  
urdabereak
aketza  

BT1 azienda  
RT txerri-haragia  

txerri-espeziea  

USE txerri-azienda (5626)  

txerri-gantza  
MT 6016 nekazaritzako produktu 

eraldatuak
BT1 animalia-koipea 

BT2 koipekia

txerri-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
UF txerrikia  
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT txerri-azienda  

txerri-izurria  

USE animalia-izurria (5631)  

txerria

USE txerri-azienda (5626)  

txerrikia  

USE txerri-haragia (6011)  

txertaketa  
MT 2841 osasuna
BT1 prebentzio-medikuntza

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

RT txertoa  

txertatzea, gizartean·—

USE gizarteratzea (2826)  

txertoa  
MT 2841 osasuna
BT1 farmaziako produktua 

BT2 farmazia-industria  
RT txertaketa  
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txigortu gabeko malta  

USE malta (zereala) (6026)  

txigortua, malta·—

USE malta (zereala) (6026)  

txikia, aintzira·—

USE aintzira (5211)  

txikia, burtsa·—

USE balore-burtsa (2421)  

txikia, etxetresna elektriko·—

USE etxetresna elektrikoa (6826)

txikia, izkira·—

USE oskolduna (5641)

txikia, merkatari·—

USE saltoki txikia (2036)  

txikia, toki-erakunde·—

USE toki-erakundea (0436)

txikia, ume·—

USE lehen haurtzaroa (2816)  

txikiko mailegua, korritu-tasa·—

USE korritu-hobaria (2416)

Txikiko Voivoderria , Polonia ·—

USE Polonia Txikiko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

txikikoen babesa, adin·—

USE haurren babesa (2826)

txikipena, aduana-eskubideen·—

USE aduana-zergen txikipena 
(2011)

txikipena, aduanako tarifaren·—

USE aduana-zergen txikipena 
(2011)

txikipena, kapital-·—

USE kapital-zabalkuntza (4006)  

txikipena, prezioaren·—

USE prezio txikitua (2451)  

txikipena, prezioen·—

USE prezioen beherakada (2451)  

txikipena, zerga-oinarriaren·—

USE zerga-kenkaria (2446)  

txikitua, tarifa·—

USE prezio txikitua (2451)  

txikizkako merkataritza  
MT 2036 banaketa
UF xehekako merkataritza  

xehekaria  

txikizkaria  
BT1 merkataritzako banaketa  
NT1 autozerbitzua  
NT1 banatzaile automatikoa  
NT1 kale-merkataritza  
NT1 merkataritza elkartua  
NT1 merkataritza integratua  

NT2 deskontu-etxea  
NT2 kontsumo-kooperatiba  
NT2 merkataritzako gune handia  
NT2 merkataritzako katea  

NT1 merkataritza lokabea  
NT1 merkataritza-zentroa  
NT1 merkataritzako frankizia  
NT1 salgunea
NT1 saltoki txikia  
RT enpresa indibiduala  
RT jardueraren amaiera  
RT txikizkako prezioa  
RT txikizkako salmenta  

txikizkako prezioa  
SN Handizkako prezioarekin 

kontrajarrita erabili. Gainerako 
kasuetan, erabili "kontsumoko 
prezioa".  

MT 2451 prezioak
BT1 merkatuko prezioa  
RT txikizkako merkataritza  
RT txikizkako salmenta  

txikizkako salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
UF xehekako salmenta  
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  
RT aleko prezioa  
RT txikizkako merkataritza  
RT txikizkako prezioa  

txikizkaria  

USE txikizkako merkataritza 
(2036)

Txile  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

tximeleta  

USE intsektua (5211)

tximinoa  
MT 5211 natur ingurunea
UF txinpantzea

gorila
orangutana  

BT1 ugaztun basatia 
BT2 fauna

BT3 basa-bizitza  

Txina  
MT 7226 Asia-Ozeania
BT1 Ekialde Urruna  

txinpantzea  

USE tximinoa (5211)  

txipa  

USE osagai elektronikoa (6826)

txipiroia  

USE moluskua (5641)  

txipiroia, Ternuako·—

USE moluskua (5641)  

txirbila, metal-·—

USE hondakin metalikoa (5216)  

txiribia  

USE sustrai-barazkia (6006)  

txiroentzako laguntza  

USE behartsuentzako laguntza 
(2836)

txirotasuna  

USE pobretasuna (1626)  

txirotzea

USE pobretzea (1626)  

txitxirioa  

USE lekaduna (6006)

txokolatea

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

txokolategintza  

USE konfitegintza (6031)  

txokolatezko produktua  

USE konfitegintzako produktua 
(6026)

txoria  

USE hegaztia (5211)  

txorizoa  

USE haragikia (6026)  

txorrotak  

USE hoditeria (6821)  

txosten judiziala, peritu-·—

USE peritu-irizpena (1221)  

txostena  
MT 3221 dokumentazioa
UF memoranduma
BT1 agiria  
NT1 ikerketari buruzko txostena  
NT1 jarduerari buruzko txostena  

Txostena, Brandt·—

USE Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806)  

txostena, kongresuko·—
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USE kongresuko akta (3221)  

Txostena, Natali·—

USE Europar Batasunaren 
zabalkuntza (1016)  

txostena, peritu-·—

USE peritu-irizpena (1221)  

txostena, urteko·—

USE jarduerari buruzko txostena 
(3221)

Txostena, Werner·—

USE Ekonomia eta Diru Batasuna 
(1016)

UA  

USE Afrikar Batasuna (7616)

ubidea  

USE barruko ur-ibilgua (4821)

udaberriko biremia, karparen·—

USE arrainen gaixotasuna (5641)  

udako ordua  

USE udako ordutegia (6606)

udako ordutegia  
MT 6606 energia-politika
UF udako ordua
BT1 energia-aurrezpena 

BT2 energia-politika  

udako unibertsitate-ikastaroa  

USE irakaskuntza irekia (3211)  

udako unibertsitatea  

USE irakaskuntza irekia (3211)  

udal administrazioa  

USE toki-administrazioa (0436)  

udal epaitegia  

USE epai-jurisdikzioa (1226)  

udal errolda  

USE biztanle-zentsua (2816)  

udal hauteskundeak  

USE toki-hauteskundeak (0416)

udal mugartea  

USE udalerria (0436)  

udal ogasuna  

USE toki-ogasuna (2436)  

udal ordena  

USE toki-legeria (1206)  

udal ordenantza  

USE toki-legeria (1206)  

udal zerga  

USE toki-zerga (2446)  

udal zuzenbidea  

USE toki-legeria (1206)  

udala  

USE toki-administrazioa (0436)  

udalen elkartea  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF udalerrien elkartea  

udalerrien federazioa  
udalerrien mankomunitatea  

BT1 toki-erakundeen elkartea 
BT2 lurralde-erakundea  

Udalen Kontseilua, Europako·—

USE Europako Udalerrien 
Kontseilua (7626)  

udalen zerga-sistema  

USE toki-zerga (2446)  

Udalerri eta Eskualdeen Kontseilua, 
Europako·—

USE Europako Udalerrien 
Kontseilua (7626)  

udalerria
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF udal mugartea
BT1 lurralde-erakundea  

udalerria), Bornholm (eskualde-·—

USE Bornholm (7211)

udalerrien elkartea  

USE udalen elkartea (0436)  

udalerrien federazioa  

USE udalen elkartea (0436)  

udalerrien mankomunitatea  

USE udalen elkartea (0436)  

udalerrien senidetzea  

USE senidetzea (2826)  

udaltzaingoa

USE tokiko polizia (0431)  

UDE  

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

UDEAC  

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

UDEACeko herrialdeak
MT 7231 geografia ekonomikoa
NT1 Afrika Erdiko Errepublika  

NT1 Ekuatore Ginea  
NT1 Gabon
NT1 Kamerun
NT1 Kongo
NT1 Txad
RT Erdialdeko Afrikako Aduana eta 

Ekonomia Batasuna  

UDEAO  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia Erkidegoa (7616)

UEA  

USE Afrikar Estatuen Batasuna 
(7616)

UEAC  

USE Erdialdeko Afrikako Aduana 
eta Ekonomia Batasuna (7616) 

UEBL

USE Belgika eta Luxenburgoko 
Ekonomia Batasuna (7611)

UEMOA  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuna 
(7616)

UEMOAko herrialdea  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF UMOAko herrialdeak  

Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuneko 
herrialdeak  
Mendebaldeko Afrikako Diru 
Batasuneko herrialdeak  

NT1 Benin
NT1 Boli Kosta  
NT1 Burkina Faso
NT1 Ginea Bissau  
NT1 Mali
NT1 Niger
NT1 Senegal
NT1 Togo
RT Mendebaldeko Afrikako 

Ekonomia eta Diru Batasuna

UEP

USE Europako Ordainketen 
Batasuna (2406)  

UER

USE Irratiaren Europar Batasuna 
(7611)

ugalketa artifiziala  
MT 2806 familia
UF esperma-bankua

enbrioiak ematea
esperma ematea  
ernalketa artifiziala  
laguntza medikoaren bidezko 
ernalketa  
laguntza medikoaren bidezko 
ugalketa
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lagundutako ugalketa
NT1 alogereko ama  
NT1 in vitro ernalketa  
RT bioetika  
RT organoen salerosketa  
RT seme-alabatasuna  
RT zuzenbide pribatua  

ugalketa, lagundutako·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

ugalketa, laguntza medikoaren 
bidezko·—

USE ugalketa artifiziala (2806)  

ugalketa-osasuna  
MT 2841 osasuna
UF osasun genesikoa  
BT1 osasun publikoa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

RT amatasuna  
RT familia-plangintza  
RT minbizia
RT sexu-hezkuntza
RT sexu-mutilazioa  
RT sexu-transmisiozko gaixotasuna 
RT sexualitatea  

ugalketarako aberea  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-ekoizpena  

ugalkortasun-tasa  

USE ugalkortasuna (2816)  

ugalkortasuna  
SN Belaunaldi bateko emakumeen 

seme-alaben kopurua. Ez nahasi 
ernalkortasunarekin.  

MT 2816 demografia eta biztanleria
UF ugalkortasun-tasa  
BT1 jaiotza-tasa 

BT2 demografia

ugaltze-indizea  

USE jaiotza-tasa (2816)  

ugaltzea, landareen·—

USE landare-ugalketa (5631)

Uganda  
MT 7221 Afrika
BT1 Ekialdeko Afrika  

ugaritzea, arma nuklearrak·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

ugaritzea, landare-·—

USE landare-ugalketa (5631)

ugaritzearen kontrola, ez·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 

(0816)

Ugaritzeko Tratatua, Arma Nuklearrak 
Ez·—

USE arma nuklearrak ez ugaritzea 
(0816)

ugazaba  

USE enplegatzailea (4411)  

ugazabak  

USE ugazaben erakundea (4426)  

ugazaben erakundea  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
UF enpresaburuen elkartea  

CEOE
Espainiako Enpresaburuen 
Elkarteen Konfederazioa  
enpresaburuak  
enpresaburuen erakundea  
ugazabak  

BT1 gizarte-solaskidea 
BT2 lan-harremanak  

NT1 ugazaben konfederazioa  
RT enplegatzailea  
RT enpresa-zuzendaria  

ugazaben itxiera  
SN Ugazabak enpresa ixtea, 

langileek nahitaez onar ditzaten 
lan-baldintzak.  

MT 4426 lan-harremanak eta lan-
zuzenbidea

UF lock-out-a  
BT1 lan-gatazka 

BT2 lan-harremanak  

ugazaben konfederazioa  
MT 4426 lan-harremanak eta lan-

zuzenbidea
BT1 ugazaben erakundea 

BT2 gizarte-solaskidea 
BT3 lan-harremanak  

ugaztun basatia  
MT 5211 natur ingurunea
UF elefantea  

otsoa
hartza
azeria  

BT1 fauna
BT2 basa-bizitza  

NT1 itsasoko ugaztuna  
NT2 balea
NT2 foka

NT1 karraskaria
NT1 larrugintzarako animalia  
NT1 martsupiala
NT1 tximinoa  

uhala, segurtasun-·—

USE segurtasun-gailua (4811)

Uharte Britainiarrak, Birjina·—

USE Birjina uharteak (7216)  

Uharte Estatubatuarrak, Birjina·—

USE Birjina uharteak (AEB) (7216) 

uhartea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ingurune geofisikoa  
RT uharteko eskualdea  

uhartea, Gozo·—

USE Malta (7206)  

uhartea, Malta·—

USE Malta (7206)  

uhartea, Maurizio·—

USE Maurizio (7221)  

uhartea, Reunion·—

USE Reunion (7221)

uhartea, Santa Helena·—

USE Santa Helena (7221)  

uharteak, Azore·—

USE Azoreak (7211)  

uharteak, Ellice·—

USE Tuvalu (7226)

uharteak, Falkland·—

USE Malvinak (7216)  

uharteak, Galapagos·—

USE Galapagoak (7216)

uharteak, Gilbert·—

USE Kiribati (7226)  

uharteak, Hawaii·—

USE Hawaii (7226)  

uharteak, Komore·—

USE Komoreak (7221)  

uharteak, Maldiva·—

USE Maldivak (7226)  

uharteak, Malvina·—

USE Malvinak (7216)  

uharteak, Markesa·—

USE Polinesia Frantsesa (7226)  

uharteak, Seychelle·—

USE Seychelleak (7221)  

uharteak, Wallis eta Futuna·—

USE Wallis eta Futuna (7226)  

uhartedia  
MT 1231 nazioarteko zuzenbidea
BT1 itsasoari buruzko zuzenbidea 

BT2 nazioarteko zuzenbide 
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publikoa
RT uharteko eskualdea  

Uharteetako Autonomia Erkidegoa, 
Balear·—

USE Balear uharteak (7211)  

Uharteetako Errepublika, Fiji·—

USE Fiji (7226)

Uharteetako Errepublika, Marshall·—

USE Marshall uharteak (7226)  

uharteko eskualdea  
MT 1616 eskualdea eta eskualde-

politika
BT1 eskualde ekonomikoa  
RT uhartea
RT uhartedia  

uharteko kabildoa  

USE toki-administrazioa (0436)  

uholdea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 hondamendi naturala 

BT2 ingurumenaren degradazioa  
RT arrisku naturala  
RT ur-ibilgua  

UHUN  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

UIT  

USE Telekomunikazioen 
Nazioarteko Batasuna (7606)  

ukiezintasun diplomatikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 ordezkaritza diplomatikoa 

BT2 harreman diplomatikoak 
BT3 nazioarteko politika  

ukiezintasunen protokoloa, pribilegio 
eta·—

USE EE protokoloa (1011)  

ukipen-lenteak  

USE optikaren industria (6821)  

Ukraina  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

ukuilua  

USE nekazaritza-eraikina (5626)  

ukuiluko hazkuntza  

USE estabulazioa (5631)  

Ulster-Donegal  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Irlandako eskualdeak  

ultraeskuina  

USE eskuin muturra (0411)

ultraeskuindartasuna  

USE faxismoa (0406)  

ultraezkerra  

USE ezker muturra (0411)  

ultraezkertiartasuna  

USE ezkertiartasuna (0406)

ultraizozketa  
MT 6036 janarien teknologia
UF friorizazioa  
BT1 janarien kontserbazioa 

BT2 janarien teknologia  
RT produktu ultraizoztua

ultraizoztua, janari·—

USE produktu ultraizoztua (6026)  

ultraliberalismoa  

USE liberalismoa (0406)  

ultramorea, erradiazio·—

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

ultraperiferikoa, eskualde·—

USE eskualde periferikoa (1616)

UMA  

USE Magreb Handia (7221)  

ume abandonatua  
MT 2806 familia
BT1 ahaidetasuna 

BT2 familia  
RT haurren babesa  

ume bakarra  
MT 2806 familia
BT1 ahaidetasuna 

BT2 familia  

ume ez-legitimoa  

USE ume naturala (2806)  

ume naturala  
MT 2806 familia
UF ume ez-legitimoa
BT1 ahaidetasuna 

BT2 familia  

ume txikia  

USE lehen haurtzaroa (2816)  

ume-eskola  

USE haur-eskola (3211)

umeen eskubideak  

USE haurren eskubideak (1236)

umetxoentzako janaria  

USE haurrentzako janaria (6026)  

umezaroa  

USE haurra (2816)

umezurtz-etxea  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

umezurtza  
MT 2806 familia
BT1 ahaidetasuna 

BT2 familia  
RT bizirik dirautenentzako 

prestazioa

umezurztegia  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

Umm al Kaiuain  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Arabiar Emirerri Batuetako 

herrialdeak  

UMOA  

USE Mendebaldeko Afrikako 
Ekonomia eta Diru Batasuna 
(7616)

UMOAko herrialdeak  

USE UEMOAko herrialdea (7231)  

Unbria  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

UNCED  

USE Ingurumenari eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia (7606)  

UNCRD  

USE Nazio Batuen Eskualde 
Garapenerako Zentroa (7606) 

UNCTAD  

USE Merkataritza eta Garapenari 
buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia (7606)  

underground literatura  

USE literatura grisa (3221)  

UNESCO  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Hezkuntza, Zientzia eta 

Kulturarako Nazio Batuen 
Erakundea

BT1 NBEko erakunde espezializatua 
NT1 Hezkuntzaren Antolamendurako 

Nazioarteko Erakundea  
NT1 Hezkuntzaren Nazioarteko 

Bulegoa
NT1 informazio zientifiko eta 

teknologikoaren arloko 
lankidetzarako gobernu arteko 
programa

UNFPA  
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USE Biztanleriaren arloko 
Jardueretarako Nazio Batuen 
Funtsa (7606)

UNHCR  

USE Errefuxiatuentzako Nazio 
Batuen goi-komisarioa (7606) 

unibertsala, osasun-estaldura·—

USE gaixotasunarengatiko
estaldura osoa (2836)  

Unibertsala, Sailkapen Hamartar·—

USE sailkapena (3221)

unibertsalismoa  

USE mundialismoa (0406)

unibertsitate herritarra  

USE irakaskuntza irekia (3211)  

Unibertsitate Institutu Europarra, 
Florentziako·—

USE Florentziako Europar 
Institutua (7611)  

Unibertsitate Nazionala, Urrutiko 
Hezkuntzarako·—

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

unibertsitate ondoko irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza-maila

unibertsitate-administrazioa  

USE irakaskuntzaren 
administrazioa (3216)  

unibertsitate-diploma  

USE ikasketa-titulua (3216)

unibertsitate-egoitza  

USE ikasle-egoitza (3216)  

unibertsitate-gradua  

USE ikasketa-titulua (3216)

unibertsitate-ikastaroa, udako·—

USE irakaskuntza irekia (3211)  

unibertsitate-ikerketa  
MT 6416 ikerketa eta jabetza 

intelektuala
BT1 ikerketa  

unibertsitate-ingurunea  

USE eskola-ingurunea (3216)  

unibertsitate-institutua  

USE unibertsitatea (3211)  

unibertsitate-irakaskuntza  

USE unibertsitatea (3211)  

unibertsitate-prestakuntza  

USE unibertsitatea (3211)  

unibertsitate-titulua  

USE ikasketa-titulua (3216)

unibertsitatea  
SN Urrutiko irakaskuntza terminoak 

barruan hartzen du urrutiko 
unibertsitatea.

MT 3211 irakaskuntza
UF unibertsitate-irakaskuntza

unibertsitate-prestakuntza
unibertsitate-institutua

BT1 goi-mailako irakaskuntza 
BT2 irakaskuntza-maila

NT1 irakaskuntza irekia

unibertsitatea, udako·—

USE irakaskuntza irekia (3211)  

unibertsitatea, urrutiko·—

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

unibertsitatea/industria harremanak  

USE eskolaren eta industriaren 
arteko harremanak (3216)  

unibertsitatean sartzeko azterketa  

USE ikasleen aukeraketa (3206)  

unibertsitatearen eta lanbide-
jardueraren arteko harremanak  

USE eskolaren eta lanbide-
jardueraren arteko 
harremanak (3216)  

unibertsitateko liburutegia  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 liburutegia 

BT2 dokumentazio-sistema
RT goi-mailako irakaskuntza  

UNICE  

USE Europako Erkidegoko 
Industria Konfederazioen 
Batasuna (7611)  

UNICEF  
MT 7606 Nazio Batuak
UF Haurren Laguntzarako Nazio 

Batuen Funtsa  
BT1 Nazio Batuen sistema  

UNIDO  

USE Industria Garapenerako Nazio 
Batuen Erakundea (7606)

uniformea, oinarri·—

USE zerga-oinarria (2446)  

UNIR  

USE Rhin Ibaiko Nazioarteko 
Nabigazioaren Batasuna 
(7611)

UNISIST  

USE informazio zientifiko eta 
teknologikoaren arloko 
lankidetzarako gobernu 
arteko programa (7606)  

UNITAR  

USE Lanbide Prestakuntzarako eta 
Ikerketarako Nazio Batuen 
Erakundea (7606)

unitate berdea, kontu-·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

unitate periferikoa  
MT 3236 informatika eta datu-

tratamendua
UF periferikoa  
BT1 ekipamendu informatikoa 

BT2 informatikaren industria  
NT1 disko-irakurgailua
NT1 eskanerra
NT1 inprimagailua  
NT1 pantaila

unitatea, diskete-·—

USE disko-irakurgailua (3236)

unitatea, Europako diru-·—

USE Europako dirua (2406)

unitatea, Europako kontu-·—

USE Europako dirua (2406)

unitatea, familia-·—

USE etxea (2816)  

Unitatea, Justizia Lankidetzako 
Europako·—

USE EUROJUST (1016)  

unitatea, kontu-·—

USE Europako dirua (2406)

unitatea, nekazaritzako kontu-·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

unitatea, neurri-·—

USE pisuak eta neurriak (6411)

unitatearen balioa, nekazaritzako 
kontu-·—

USE kanbio-tasa adierazgarria 
(5606)

unitateko alokairua, denbora-·—

USE ordukako alokairua (4421)  

unitateko alokairua, obra-·—

USE etekinaren araberako 
alokairua (4421)  

UNRISD  

USE Gizarte Garapenaren aldeko 
Ikerketarako Nazio Batuen 
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Erakundea (7606)

UNRWA  

USE Ekialde Hurbileko Palestinar 
Errefuxiatuentzako Sorospen 
eta Herri Lanetarako Nazio 
Batuen Erakundea (7606)

untxi-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT untxia

untxia  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
BT1 animalia-ekoizpena  
RT untxi-haragia  

up enpresa, start-·—

USE enpresa sortu berria (4011)  

UPA  

USE Asiako eta Pazifikoko 
Parlamentarien Batasuna 
(7616)

Uppsala [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eki-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

UPU  

USE Posta Batasun Unibertsala 
(7606)

ur arineko erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

ur astuneko erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

ur beltzak  

USE hondakin-ura (5216)  

ur freatikoa  

USE lurpeko ura (5211)  

ur gaineko plataforma  

USE itsasoko instalazioa (6616)  

ur gaineko zur-garraioa  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 bide nabigagarrietako garraioa  

ur gazia  
MT 5211 natur ingurunea
UF itsasoko ura
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

ur geldia  
MT 5211 natur ingurunea
UF urmaela  

urtegia
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

ur geza  
MT 5211 natur ingurunea
UF iturburuko ura  
BT1 ura

BT2 ur-ingurunea
BT3 inguru fisikoa  

RT hidrologia

ur gezako arraina  
MT 5641 arrantza
BT1 arraina 

BT2 arrantza-baliabidea  
RT ur gezako arrantza  

ur gezako arrantza  
MT 5641 arrantza
BT1 arrantza-lekua  
RT kirol-arrantza  
RT ur gezako arraina  
RT ur-ibilgua  

ur irakineko erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

ur minerala  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 edari alkoholgabea 

BT2 edaria  

ur oxigenatua  

USE oxidoa (6811)

ur-baliabidea  

USE baliabide hidraulikoa (5211)  

ur-beharrizanak  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 uraren kudeaketa  
RT oinarrizko beharrizanak  

ur-erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

ur-erreaktorea, presiopeko·—

USE erreaktore nuklearra (6621)  

ur-hornidura  
MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF ur-hornikuntza
BT1 hiri-azpiegitura 

BT2 hirigintza
RT antolamendu hidraulikoa  
RT baliabide hidraulikoa  

ur-hornidura, ureztapenerako·—

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

ur-hornikuntza  

USE ur-hornidura (2846)

ur-ibilgua  
MT 5211 natur ingurunea
UF ibaiadarra  

ibai-arroa  
ibaia  

BT1 ingurune geofisikoa  
RT barruko urak  
RT ibaien kutsadura  
RT lehorretik datorren kutsadura  
RT uholdea
RT ur gezako arrantza  

ur-ingurunea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 inguru fisikoa  
NT1 itsas ingurunea  

NT2 itsas hondoa
NT3 kostako hondoa  
NT3 zapalda kontinentala  

NT2 itsasertza  
NT1 ura

NT2 bainu-ura
NT2 edateko ura  
NT2 infiltrazio-ura  
NT2 izotza  
NT2 lurpeko ura  
NT2 lurrazaleko ura  
NT2 ur gazia
NT2 ur geldia  
NT2 ur geza

ur-kontsumoa  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 uraren kudeaketa  
RT edateko ura  
RT janari-kontsumoa  

ura
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ur-ingurunea

BT2 inguru fisikoa  
NT1 bainu-ura
NT1 edateko ura  
NT1 infiltrazio-ura  
NT1 izotza  
NT1 lurpeko ura  
NT1 lurrazaleko ura  
NT1 ur gazia
NT1 ur geldia  
NT1 ur geza
RT antolamendu hidraulikoa  
RT energia hidraulikoa  
RT garaztapena  
RT hidrologia
RT uraren erabilera  
RT uraren kutsadura  

ura, fruta-·—

USE fruta-zukua (6021)

ura, itsasoko·—

USE ur gazia (5211)  
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ura, iturburuko·—

USE ur geza (5211)  

ura, lurgaineko·—

USE lurrazaleko ura (5211)  

urak, itsas·—

USE nazioarteko urak (1231)  

urak, kostaldeko·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

urakana  

USE zikloia (5216)  

uranio aberastua  

USE uranioa (6621)  

uranio naturala  

USE uranioa (6621)  

uranio-235  

USE uranioa (6621)  

uranioa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF uranio aberastua  

uranio naturala  
uranio-235

BT1 gai erradioaktiboa 
BT2 energia nuklearra  

RT burdinaz besteko metala  
RT metala  

uraren analisia  
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 uraren kudeaketa  

uraren arazketa  

USE uraren tratamendua (5206)  

uraren artapena  

USE uren babesa (5206)

uraren erabilera
MT 5206 ingurumen-politika
BT1 uraren kudeaketa  
RT ura

uraren kudeaketa  
MT 5206 ingurumen-politika
NT1 ur-beharrizanak  
NT1 ur-kontsumoa
NT1 uraren analisia  
NT1 uraren erabilera  
NT1 uraren tratamendua  
RT baliabide hidraulikoa  
RT uraren kutsadura  
RT uren babesa  

uraren kutsadura  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsadura
NT1 eutrofizazioa  

NT1 ibaien kutsadura  
NT1 itsasoaren kutsadura  
RT ura
RT uraren kudeaketa  
RT uren babesa  

uraren kutsatzailea  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 kutsatzailea 

BT2 agente kaltegarria  

uraren saneamendua  

USE uraren tratamendua (5206)  

uraren tratamendua  
MT 5206 ingurumen-politika
UF klorazioa

uraren arazketa  
gatzgabetzea  
araztegia  
arazketa-instalazioa  
uraren saneamendua  
hondakin-uren tratamendua  

BT1 uraren kudeaketa  
RT arazketa-lohiak  
RT hondakin-ura

uraza  

USE hosto-barazkia (6006)  

urbanizatua, eremu·—

USE hirialdea (2846)  

urbanizazioa  
SN Hirien hazkundea, hau da, 

biztanle-kopuruaren gehikuntza 
eta lurraldearen hedapena, eta 
garapen horrek bizimoduan duen 
eragina adierazteko erabiliko da. 
Ez da erabiliko bizigune 
urbanizatuaren kontzeptua 
adierazteko.  

MT 2846 hirigintza eta eraikuntza
UF hiri-kontzentrazioa  

hiri-hazkundea
hiri-garapena  

BT1 hirigintza
RT hiri-biztanleria  

urdabereak  

USE txerri-azienda (5626)  

urdaia  

USE haragikia (6026)  

urdaiazpikoa  

USE haragikia (6026)  

urdin, Bresseko gazta·—

USE mami urdineko gazta (6016)  

urdina, Auverniako gazta·—

USE mami urdineko gazta (6016)  

urdina, Europa·—

USE Erkidegoko arrantza (5641)  

urdinak, kasko·—

USE nazio askotako indarrak 
(0816)

urea  

USE ongarri kimikoa (5626)  

uren babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF uraren artapena  
BT1 ingurumenaren babesa  
RT uraren kudeaketa  
RT uraren kutsadura  

uren hustuketa, hondakin-·—

USE saneamendua (5206)  

uren tratamendua, hondakin-·—

USE uraren tratamendua (5206)  

urez moteldutako erreaktorea  

USE erreaktore nuklearra (6621)  

ureztapena  

USE garaztapena (5621)  

ureztapena, aspertsiozko·—

USE garaztapena (5621)  

ureztapena, tantakako·—

USE garaztapena (5621)  

ureztapenerako ur-hornidura  

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

ureztatua, lur·—

USE laborantza ureztatua (5621)  

ureztatua, nekazaritza·—

USE laborantza ureztatua (5621)  

ureztatze-plana  

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

ureztatzeko kanala  

USE nekazaritzako ur-
antolamendua (5621)

urgazlea

USE laguntzailea (4411)  

urgazlea, estatu·—

USE ongizatearen estatua (0406)  

urgazpen judiziala  

USE laguntza judiziala (1221)  

urgazpen judiziala, elkarren·—

USE justizia-lankidetza (0811)  

urgazpena, garapenerako·—
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USE garapenerako laguntza (0811) 

urgentzia-egoera  

USE larrialdi-egoera (0431)  

urkia  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

URL

USE Interneteko helbidea [V4.2] 
(3226)

urmaela  

USE ur geldia (5211)  

urratzea, EE Ituna·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

urratzea, Erkidegoaren zuzenbidea·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

urratzea, giza eskubideak·—

USE giza eskubideak (1236)  

urratzea, legea·—

USE arau-haustea (1216)

urre patroia, dibisa-·—

USE trukerako urre-patroia (2406) 

urre patroia, diru-·—

USE urre-patroia (2406)  

urre patroia, dolar-·—

USE trukerako urre-patroia (2406) 

urre patroia, lingote-·—

USE urre-patroia (2406)  

urre-patroia  
SN Nazioarteko diru-sistema, urrea 

diru-patroi, ordainbide eta balio-
erreserba gisa erabiltzen duena. 

MT 2406 harreman monetarioak
UF lingote-urre patroia  

diru-urre patroia  
BT1 nazioarteko diru-sistema 

BT2 nazioarteko finantzak  

urrea
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metal preziatua 

BT2 metala  
RT dibisa-erreserba  
RT dirua
RT kanbio-parekotasuna  

urrearekiko parekotasuna  

USE kanbio-parekotasuna (2411)  

urregintza  

USE bitxigintza eta urregintza 
(6846)

urritasuna, lanesku-·—

USE lanesku-eskasia (4411)  

urrituentzako laguntza  

USE ezinduentzako laguntza (2836) 

Urruneko herrialdea, Ekialde·—

USE Ekialde Urruna (7226)

urrutiko batxilergoa  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

Urrutiko Batxilergoko Institutu 
Nazionala

USE urrutiko irakaskuntza (3206) 

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionala

USE urrutiko irakaskuntza 
(3206)

urrutiko irakaskuntza  
MT 3206 hezkuntza
UF urrutiko batxilergoa  

posta bidezko ikastaroa  
posta bidezko irakaskuntza  
Urrutiko Batxilergoko Institutu 
Nazionala
hezkuntza-irratia  
eskola-irratia  
teleirakaskuntza  
teleunibertsitatea  
hezkuntza-telebista
UHUN
urrutiko unibertsitatea  
Urrutiko Hezkuntzarako 
Unibertsitate Nazionala  

BT1 metodo pedagogikoa  
RT masa-komunikabidea

urrutiko lana  
SN Ez nahasi "etxetiko lana" 

terminoarekin.  
MT 4406 enplegua
UF telelana  
BT1 lan atipikoa 

BT2 enpleguaren egitura  
RT telekomunikazioa  

urrutiko medikuntza  

USE telemedikuntza (2841)  

urrutiko prestakuntza  

USE lanbide-heziketa (4406)  

urrutiko salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
UF urrutitik negoziatutako kontratua 

telerosketa  
postazko salmenta

BT1 salmenta 
BT2 merkataritzako egintza  

NT1 merkataritza elektronikoa
NT2 sinadura elektronikoa  

urrutiko unibertsitatea  

USE urrutiko irakaskuntza (3206)  

urrutitik gidatutako misila  
MT 0821 defentsa
UF MIRV  

misil gidatua  
banaka gidatutako buru anitzeko 
misila  

BT1 misila 
BT2 armamentua

urrutitik negoziatutako kontratua  

USE urrutiko salmenta (2031)

urtaroko gorabeherak  

USE abaguneko gorabeherak 
(1611)

urtaroko migrazioa  

USE sasoiko migrazioa (2811)  

urte fiskala  

USE aurrekontu-ekitaldia (2441)

urtea, Europako·—

USE Europako kultur agerpena 
(2831)

urtea, mundu-·—

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

urtea, nazioarteko·—

USE sentsibilizazio-kanpaina (0431) 

urtea, zerga-·—

USE aurrekontu-ekitaldia (2441)

urtegia  

USE ur geldia (5211)  

urtekari ofiziala  

USE urtekaria (3221)  

urtekaria  
MT 3221 dokumentazioa
UF almanaka

urtekari ofiziala  
BT1 agiria  

urteko harrapaketa-kopurua  

USE harrapaketa-kopuru 
baimendua (5641)

urteko oporrak  

USE ordaindutako oporrak (4416)  

urteko txostena  

USE jarduerari buruzko txostena 
(3221)

urterokotasuna, aurrekontuaren·—

USE aurrekontu-politika (2436)

urtetsua, ardo·—
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USE ardo alkoholeztatua (6021)  

urteurrena  

USE oroipena (2831)  

Uruguai  
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ALADIko herrialdeak  

Uruguaiko Negoziazioa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF Uruguay Round  
BT1 aduana-zergen negoziazioa 

BT2 aduana-zergen politika  

Uruguay Round  

USE Uruguaiko Negoziazioa (2011) 

USA  

USE Estatu Batuak (7216)  

usadioak eta ohiturak  

USE ohiturazko zuzenbidea (1206) 

usain-landarea  
MT 6006 landare-produktuak
UF kanforra

espezia  
izpilikua
ongailutarako landarea  

BT1 industria-landarea  
RT aromatizatzailea  
RT ongailua  

ustelkeria
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF prebarikazio-delitua  

eraginen trafikoa  
BT1 arau-haustea  
RT klase politikoaren moraltasuna  

Ústí [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

ustiapen mistoa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-araubidea  

ustiapen-araubidea  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF jabetzaren egitura  

lurraren jabetzaren araubidea  
lurraren edukitzaren araubidea  

NT1 apartzeria  
NT1 kontratuzko nekazaritza  
NT1 landa-errentamendua  

NT2 landa-errentamenduaren 
prezioa  

NT2 landa-errentamenduko 
kontratua  

NT1 ustiapen mistoa  
NT1 zuzeneko ustiapena  
RT nekazaritzako zuzenbidea  

ustiapen-eremua  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF ustiategiaren neurriak  

nekazaritza-eremua  
BT1 nekazaritzako ustiategia  
NT1 erabiltzen den nekazaritza-

eremua  
NT1 eremu nagusia
NT1 lurzatia  
NT1 ustiategi ertaina  
NT1 ustiategi handia  
NT1 ustiategi txikia  
RT laborantza-lurra  
RT landa-jabetza  
RT lurren esleipena  

ustiapen-kontua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kontua

BT2 kontabilitatea

ustiapen-kontuaren saldoa  

USE ustiapenaren emaitza (4026)  

ustiapen-kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF funtzionamendu-kostua  
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  

ustiapena, merkataritzako·—

USE merkaturatzea (2031)  

ustiapenaren emaitza  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
UF kontabilitateko emaitza  

ustiapen-kontuaren saldoa  
BT1 kontabilitatea
NT1 cash-flow-a
NT1 defizita  
NT1 diru-sarrera
NT1 finantza-galera  
NT1 gastua
NT1 mozkina  

ustiategi ertaina  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-eremua 

BT2 nekazaritzako ustiategia  

ustiategi handia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF latifundioa  
BT1 ustiapen-eremua 

BT2 nekazaritzako ustiategia  

ustiategi txikia  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema

UF minifundioa
BT1 ustiapen-eremua 

BT2 nekazaritzako ustiategia  

ustiategia, aire zabaleko·—

USE mea-ustiategia (6611)  

ustiategia, ikatz-·—

USE ikatzaren meatzaritza (6611)  

ustiategia, lurpeko·—

USE mea-ustiategia (6611)  

ustiategiaren garapena  

USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa (5611)  

ustiategiaren neurriak  

USE ustiapen-eremua (5616)

ustiategien elkarketa  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 nekazaritzako ustiapen-sistema  
NT1 nekazarien arteko laguntza  
NT1 nekazaritzako kooperatiba  
NT1 nekazaritzako talde-ustiategia  
RT baso-elkartea  
RT lur-bankua
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea 
RT sozietate zibila  

ustiategiko zuzendaria, 
nekazaritzako·—

USE nekazaria (5616)  

ustiatzaile gaztea, nekazaritzako·—

USE nekazari gaztea (5616)  

ustiatzailea, nekazaritzako·—

USE nekazaria (5616)  

ustiatzeko lizentzia  

USE patente-lizentzia (6416)  

Utena [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

Utrecht  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Herbehereetako eskualdeak  

utzialdia, lan-·—

USE soldatarik gabeko baimena 
(4416)

UV erradiazioa  

USE erradiazio ez-ionizatzailea 
(5216)

uxuala  

USE pattarra (6021)  
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Uzbekistan  
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
UF Uzbekistango Errepublika  
BT1 SESB ohia  

Uzbekistango Errepublika  

USE Uzbekistan (7206)  

uzkurdura, ekonomia-·—

USE atzeraldi ekonomikoa (1611)  

uzta  

USE uzta-bilketa (5621)  

uzta biltzeko makina  

USE uzta-makina (5626)  

uzta galtzea  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
UF uzta txarra  
BT1 nekazaritzako produktibitatea 

BT2 nekazaritzako ustiapenaren 
emaitza  

RT eguraldi txarra  
RT hondamendi naturala
RT janari-eskasia  
RT nekazaritzako asegurua  
RT uzta-bilketa  

uzta txarra  

USE uzta galtzea (5616)  

uzta-asegurua  

USE nekazaritzako asegurua (2431) 

uzta-bilketa  
MT 5621 nekazaritza-lurren 

ustiapena
UF uzta

zitua  
BT1 laborantza-teknika  
RT uzta galtzea
RT uzta-makina  

uzta-makina  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF uzta biltzeko makina

fardo-makina
BT1 nekazaritzako makina 

BT2 nekazaritzako ekipamendua 
BT3 nekazaritzako ekoizpen-

bidea
RT uzta-bilketa  

uztaren sute-asegurua  

USE nekazaritzako asegurua (2431) 

uztea, eskola bertan behera·—

USE eskola-uztea (3206)  

uztea, Europako Erkidegoa·—

USE Europar Batasuneko partaide 

izatea (1016)  

uztea, ikasketak bertan behera·—

USE eskola-uztea (3206)  

uzteagatiko bizi arteko kalte-ordaina, 
jarduera·—

USE nekazaritzako jardueraren 
amaiera (5611)  

uzteagatiko prima, jarduera·—

USE lurren izozketa (5611)  

uztondoa  

USE nekazaritzako hondakina 
(5216)

Valedor do Pobo  

USE arartekoa (0436)  

Valentzia

USE Valentziako Erkidegoa (7211) 

Valentziako Erkidegoa  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Valentzia
BT1 Espainiako eskualdeak  

Vanuatu  
MT 7226 Asia-Ozeania
UF Hebrida Berriak  
BT1 Melanesia 

BT2 Ozeania  

Värmland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ipar-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

Varsoviako Ituna  

USE Varsoviako Itunaren 
Erakundea (7621)

Varsoviako Itunaren Erakundea  
SN 1991ko uztailaren 1ean 

desegindako aliantza.  
MT 7621 gobernu arteko 

erakundeak
UF Varsoviako Ituna  
BT1 gobernu arteko erakundea  

Varsoviako Ituneko herrialdeak  
MT 7236 geografia politikoa
NT1 Alemaniako Errepublika 

Demokratikoa
NT1 Bulgaria
NT1 Errumania
NT1 Hungaria
NT1 Polonia
NT1 SESB  
NT1 Txekoslovakia  

Vary , Karlovy ·—

USE Karlovy Vary [V4.2] (7211)  

Västerbotten [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Ipar Norrland 

BT2 Suediako eskualdeak  

Västernorrland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Erdialdeko Norrland 

BT2 Suediako eskualdeak  

Västmanland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eki-erdialdeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

Västra Götaland [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Mendebaldeko Suedia 

BT2 Suediako eskualdeak  

Västsverige  

USE Mendebaldeko Suedia (7211)

Vatikanoa
MT 7206 Europa eta Sobietar 

Batasun ohia
BT1 Hego Europa

VDU  

USE pantaila (3236)  

Vejle
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Venezia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Italiako eskualdeak  

Venezuela  
MT 7231 geografia ekonomikoa
UF Venezuelako Errepublika 

Bolibartarra  
BT1 ALADIko herrialdeak  

Venezuelako Errepublika Bolibartarra 

USE Venezuela (7216)

venture-a, joint·—

USE aldi baterako enpresa-elkartea 
(4016)

Vest for Storebaelt  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Viborg  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Danimarkako eskualdeak  

Viditel  
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USE bideotex interaktiboa (3226)  

Vidzeme [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Letoniako eskualdeak [V4.2]  

Viena  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Austriako eskualdeak

Vienako Konferentzia  

USE Europako Segurtasun eta 
Lankidetzako Antolakundea 
(0816)

Vietnam
MT 7231 geografia ekonomikoa
BT1 ASEANgo herrialdeak

Viewdata  

USE bideotex interaktiboa (3226)  

Vilna  

USE Vilnius [V4.2] (7211)  

Vilnius [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Vilna
BT1 Lituaniako eskualdeak [V4.2]  

Vincent, Saint·—

USE Saint Vincent eta Grenadinak 
(7216)

Visegrad-eko Taldea  
MT 7231 geografia ekonomikoa
RT Eslovakia
RT Hungaria
RT Polonia
RT Txekiar Errepublika  

vodka  

USE pattarra (6021)  

Voivoderria , Behe Karpatoetako ·—

USE Behe Karpatoetako 
Voivoderria [V4.2] (7211)  

Voivoderria , Gurutze Santuko ·—

USE Gurutze Santuko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Voivoderria , Kujavia-Pomeraniako 
·—

USE Kujavia-Pomeraniako
Voivoderria [V4.2] (7211)  

Voivoderria , Lodz-eko ·—

USE Lodz-eko Voivoderria [V4.2] 
(7211)

Voivoderria , Lublingo ·—

USE Lublingo Voivoderria [V4.2] 
(7211)

Voivoderria , Lubusz-eko ·—

USE Lubusz-eko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Voivoderria , Mazoviako ·—

USE Mazoviako Voivoderria [V4.2] 
(7211)

Voivoderria , Mendebaldeko 
Pomeraniako ·—

USE Mendebaldeko Pomeraniako 
Voivoderria [V4.2] (7211)  

Voivoderria , Opoleko ·—

USE Opoleko Voivoderria [V4.2] 
(7211)

Voivoderria , Podlasieko ·—

USE Podlasieko Voivoderria [V4.2] 
(7211)

Voivoderria , Polonia Handiko ·—

USE Polonia Handiko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Voivoderria , Polonia Txikiko ·—

USE Polonia Txikiko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Voivoderria , Pomeraniako ·—

USE Pomeraniako Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Voivoderria , Silesia Behereko ·—

USE Silesia Behereko Voivoderria 
[V4.2] (7211)

Voivoderria , Silesiako ·—

USE Silesiako Voivoderria [V4.2] 
(7211)

Voivoderria , Warmia-Mazuriako ·—

USE Warmia-Mazuriako 
Voivoderria [V4.2] (7211)  

Vojvodina  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Serbia eta Montenegro 

BT2 Europako Kontseiluko 
herrialdeak  

Volta Garaia  

USE Burkina Faso (7221)  

Vorarlberg  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Austriako eskualdeak

vudu-a  

USE erlijio primitiboa (2831)  

Vysocina [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

Wallis eta Futuna  
MT 7241 itsasoz haraindiko 

herrialde eta lurraldeak
UF Wallis eta Futuna uharteak  

Wallis eta Futunako lurraldea  
BT1 IHHL frantsesak  

Wallis eta Futuna uharteak  

USE Wallis eta Futuna (7226)  

Wallis eta Futunako lurraldea  

USE Wallis eta Futuna (7226)  

Waloniako eskualdea  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Belgikako eskualde eta 

erkidegoak  
NT1 Belgikar Luxenburgoko 

probintzia
NT1 Hainaut-eko probintzia  
NT1 Liejako probintzia  
NT1 Namurko probintzia
NT1 Waloniar Brabant-eko probintzia 

Waloniar Brabant-eko probintzia  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Waloniako eskualdea 

BT2 Belgikako eskualde eta 
erkidegoak  

Warmia-Mazuriako Voivoderria 
[V4.2]  

MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Poloniako eskualdeak [V4.2]  

web gunea  

USE Internet gunea (3226)  

web orria  

USE Internet gunea (3226)  

weba  

USE Internet (3226)  

Werner Plana  

USE Ekonomia eta Diru Batasuna 
(1016)

Werner Txostena  

USE Ekonomia eta Diru Batasuna 
(1016)

WFC

USE Munduko Elikadura 
Kontseilua (7606)  

whiskia  

USE pattarra (6021)  

Woods, Bretton·—

USE Bretton Woods-eko akordioa 
(2406)
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X izpiak  

USE erradiazio ionizatzailea (3606) 

xaboia  

USE produktu kosmetikoa (6811)  

xafla  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF orria

ijezketa  
produktu ijeztua  

BT1 produktu laua 
BT2 materialen teknologia  

xafla, eraikuntzako·—

USE eraikuntzako panela (6831)  

xahuketa, energiaren·—

USE energia-aurrezpena (6606)  

xanpaina  
MT 6021 edariak eta azukreak
BT1 ardoa

BT2 edari alkoholduna 
BT3 edaria  

xedapena, kontratuko·—

USE kontratu-klausula (1211)

xedapena, legegintzako·—

USE legeria (1206)  

xede-prezioa, ekoizlearentzako·—

USE jomuga-prezioa (2451)  

xede-prezioa, merkatuko·—

USE jomuga-prezioa (2451)  

xedea, kontratuaren·—

USE administrazio-kontratua 
(0436)

xedeaniztuna, irakaskuntza·—

USE jakintza-alor anitzeko 
irakaskuntza (3211)  

xederik gabeko elkartea, irabaziak 
lortzeko·—

USE irabaziak lortzeko xederik 
gabeko sozietatea (4016)  

xehekako merkataritza  

USE txikizkako merkataritza 
(2036)

xehekako salmenta  

USE txikizkako salmenta (2031)  

xehekaria  

USE txikizkako merkataritza 
(2036)

xenofobia  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
BT1 bereizkeriaren aurkako borroka  

xenona  

USE gas arraroa (6811)  

xerra, arrain-·—

USE arrainez egindako produktua 
(6026)

xilenoa  

USE hidrokarburoa (6616)

xurgagailua  

USE etxetresna elektrikoa (6826)

Yap  

USE Mikronesiako Estatu 
Federatuak (7226)  

Yaundeko Hitzarmena  
MT 1016 Europaren eraikuntza
UF Yaundeko I. Hitzarmena  

Yaundeko II. Hitzarmena  
BT1 AKOB-EE hitzarmena 

BT2 EE elkartze-akordioa 
BT3 EE akordioa 

BT4 Europar Batasunaren 
harremanak  

RT EAMAko herrialdeak

Yaundeko I. Hitzarmena  

USE Yaundeko Hitzarmena (1016) 

Yaundeko II. Hitzarmena  

USE Yaundeko Hitzarmena (1016) 

Yemen
MT 7236 geografia politikoa
UF Yemengo Errepublika  
BT1 Arabiar Ligako herrialdeak  
NT1 Yemengo HED ohia  

Yemen, Hego·—

USE Yemengo HED ohia (7226)  

Yemengo Errepublika  

USE Yemen (7226)

Yemengo HED ohia  
MT 7236 geografia politikoa
UF Adengo Protektoratua  

Yemengo Herri Errepublika 
Demokratikoa
Hego Yemen

BT1 Yemen
BT2 Arabiar Ligako herrialdeak  

Yemengo Herri Errepublika 
Demokratikoa  

USE Yemengo HED ohia (7226)  

Yorkshire and Humberside  

USE Yorkshire eta Humberside 
(7211)

Yorkshire eta Humberside  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
UF Yorkshire and Humberside  
BT1 Ingalaterra 

BT2 Erresuma Batuko eskualdeak 

zabala, itsaso·—

USE nazioarteko urak (1231)  

zabaldia

USE ordokia (5211)  

zabaleko polizia, itsas·—

USE itsasoko zaintza (1231)  

zabaleko transmisio-sarea, banda·—

USE datuak transmititzeko sarea 
(3226)

zabaleko trena, banda·—

USE siderurgiako makina (6816)  

zabaleko ustiategia, aire·—

USE mea-ustiategia (6611)  

zabaleko zaintza, itsas·—

USE itsasoko zaintza (1231)  

zabaleko zamaketa-plataforma, 
itsaso·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

zabalera, sare-begien·—

USE arrantza-sarea (5641)  

zabalkunde murriztua  
MT 3231 informazioa eta 

informazioaren tratamendua
BT1 informaziorako irispidea 

BT2 informazio-politika  

zabalkunde zientifiko eta teknikoa  

USE zientzia-zabalkundea (3231)  

zabalkundea, argitalpenen·—

USE argitaratzea (3226)  

zabalkundea, bilkurako aktaren·—

USE bilkuren publizitatea (1006)  

zabalkundea, publizitate-·—

USE publizitatea (2031)  

Zabalkunderako Europako Sistema, 
Enplegu Eskaintzen eta Eskarien·—

USE EURES
(4411)

zabaltzea, ongarria·—

USE lurra ongarritzea (5621)  

zabor-posta

USE eskatu gabeko publizitate 
elektronikoa [V4.2] (2031)  
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zaborra  

USE hondakina (5216)  

zaborra, etxeko·—

USE etxeko hondakina (5216)

zaborrak botatzea  

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

zaborren birziklapena  

USE hondakinen birziklapena 
(5206)

zaborren errausketa  

USE hondakinen errausketa (5206) 

zaborren ezabaketa  

USE hondakinen ezabaketa (5206)  

zaharberrikuntza, eraikinen·—

USE hiri-berrikuntza (2846)  

zaharberrikuntza, fatxaden·—

USE habitataren hobekuntza (2846) 

zaharberrikuntza, ondarearen·—

USE ondarearen babesa (2831)

zahardadezko heriotza  

USE heriotza (2826)  

zaharkitzea, kualifikazioen·—

USE kualifikazio zaharkitua (4411) 

zaharkitzea, teknologiaren·—

USE teknologia zaharkitua (6411)  

zaharmindua, ardo·—

USE ardo alkoholeztatua (6021)  

zaharra

USE adinekoak (2816)

zaharra, paper·—

USE etxeko hondakina (5216)

zaharren babesetxea  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

zaharren egoitza  

USE gizarte-ekipamendua (2836)  

zaharrentzako laguntza  

USE adinekoentzako laguntza 
(2836)

zahartzaro-asegurua  

USE erretiro-pentsioa (2836)

zahartzaroa  

USE adinekoak (2816)

zahartzaroko laguntza  

USE adinekoentzako laguntza 

(2836)

zahartzaroko pentsioa  

USE erretiro-pentsioa (2836)

zahartzaroko sorospena  

USE erretiro-pentsioa (2836)

zailtasuna, hornikuntzaren·—

USE hornikuntzaren segurtasuna 
(2016)

zainketa aringarriak  
SN Fase terminalean dauden gaixoei 

ematen zaizkien zainketa 
sanitario eta medikoak.  

MT 2841 osasuna
BT1 osasunaren zainketa 

BT2 osasun-sistemaren antolaketa 
BT3 osasun-politika  

zainketa medikoak  

USE osasunaren zainketa (2841)  

zainketa, kutsaduraren·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

zainketarako sarea, ingurumenari 
buruzko informazio eta·—

USE Europako Ingurumen 
Agentzia (1006)  

zainketengatiko esleipena [V4.2]  
MT 2836 gizarte-babesa
UF laguntzarako diru-esleipena  
BT1 gizarte-prestazioa 

BT2 gizarte-segurantza  
RT adinekoak  
RT ezindua  
RT haurra

zainpeko hezkuntzako 
establezimendua  

USE zainpeko hezkuntzako 
ikastetxea (1216)  

zainpeko hezkuntzako ikastetxea  
SN Adingabeentzako espetxea.  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zainpeko hezkuntzako 

establezimendua  
BT1 espetxea

BT2 espetxe-zuzenbidea  
RT gazteen delitugintza

zaintza eta babesa  

USE zaintza-eskubidea (2806)  

zaintza partekatua  

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

zaintza, adingabeen·—

USE zaintza-eskubidea (2806)  

zaintza, askatasunaren·—

USE askatasunen babesa (1236)  

zaintza, bakearen·—

USE bakeari eustea (0816)  

zaintza, Erkidegoaren·—

USE inportazioen zaintza (2006)  

zaintza, ingurumen-·—

USE ingurumenaren zaintza (5206) 

zaintza, itsas zabaleko·—

USE itsasoko zaintza (1231)  

zaintza, kultur ondarearen·—

USE ondarearen babesa (2831)

zaintza, naturaren·—

USE ingurumenaren babesa (5206) 

zaintza, osasunaren·—

USE osasun-kontrola (2841)  

zaintza, sendagaien·—

USE botika-zaintza (2841)  

zaintza-eskubidea  
MT 2806 familia
UF adingabeen harrera  

seme-alabak zaintzeko 
eskubidea
adingabeen zaintza  
zaintza eta babesa  

BT1 familia-zuzenbidea  
RT familia-zama  
RT haurren eskubideak  

zaintza-kontseilua

USE elkarrekin kudeatzea (4426)  

zaintza-misioa  

USE behaketa-misioa (0806)

zaintzako epaitegia, espetxeratuen·—

USE zigor-jurisdikzioa (1226)  

zaintzeko eskubidea, seme-alabak·—

USE zaintza-eskubidea (2806)  

zainzuria

USE baratze-landare bizikorra 
(6006)

Zaire

USE Kongoko Errepublika 
Demokratikoa (7221)  

zakarra, eguraldi·—

USE eguraldi txarra (5216)  

zakua  

USE ontziraketa-produktua (2031) 

zaldi-azienda  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF astoa  
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zaldia  
zaldi-behorrak  
zaldikumea  

BT1 azienda  
RT zaldi-haragia  

zaldi-behorrak  

USE zaldi-azienda (5626)  

zaldi-haragia  
MT 6011 animalia-produktuak
UF zaldikia  
BT1 haragia

BT2 animalia-jatorriko produktua 
RT zaldi-azienda  

zaldia

USE zaldi-azienda (5626)  

zaldikia

USE zaldi-haragia (6011)  

zaldikumea  

USE zaldi-azienda (5626)  

zama  
MT 4811 garraioaren antolaketa
UF kargamentua  
BT1 salgaien garraioa 

BT2 garraioaren antolaketa  
NT1 ardatzeko zama  
NT1 karga-ahalmena  
NT1 zama erabilgarria  

zama astunak garraiatzeko 
ibilgailua  

MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 ibilgailua 

BT2 garraiobidea  

zama erabilgarria  
MT 4811 garraioaren antolaketa
BT1 zama 

BT2 salgaien garraioa 
BT3 garraioaren antolaketa  

zama, alokairu-·—

USE alokairuen kostua (4026)

zama, froga-·—

USE froga (1221)  

zama, zerga-·—

USE zerga-sistema (2446)  

zama-ontzia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
BT1 itsasontzia 

BT2 itsas garraioa  

zamak, gizarte-·—

USE gizarte-kotizazioa (2836)  

zamaketa-plataforma, itsaso 
zabaleko·—

USE itsasoko instalazioa (6616)  

zamaren inbertsioa, froga-·—

USE froga (1221)  

Zambia  
MT 7221 Afrika
UF Ipar Rhodesia
BT1 Hegoaldeko Afrika  

zapalda kontinentala  
SN Kostatik hurbileko itsas hondoa 

eta zorupea. Itsas bazterreko 
estatuek euren kosten aurrean 
plataforma kontinentaleko 
baliabideak ustiatzeko 
subiranotasun-eskubideak 
dituzte.  

MT 5211 natur ingurunea
BT1 itsas hondoa 

BT2 itsas ingurunea 
BT3 ur-ingurunea

BT4 inguru fisikoa  
RT itsas eremua  

zarata  
SN Zarataren iturria jakina den 

kasuetan erabiliko da (adibidez, 
ibilgailu, makina, dantzaleku 
edo autobide batetik datorren 
zarata).  

MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF asaldu akustikoa  
BT1 agente kaltegarria  
NT1 zarata-maila  
RT aireportua  
RT isolamendu akustikoa  
RT kutsadura akustikoa  
RT zarataren aurkako babesa  

zarata-maila  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
BT1 zarata 

BT2 agente kaltegarria  
RT kutsadura-gradua  

zarataren aurkako babesa  
MT 5206 ingurumen-politika
UF zarataren aurkako borroka  
BT1 kutsaduraren aurkako borroka  
RT kutsadura akustikoa  
RT lan-baldintza  
RT zarata  

zarataren aurkako borroka  

USE zarataren aurkako babesa 
(5206)

zarrastelkeria  
MT 2026 kontsumoa
BT1 kontsumoa
RT ondasun iragankorra  
RT zarrastelkeriaren aurkako 

borroka

zarrastelkeriaren aurkako borroka 
MT 5206 ingurumen-politika

BT1 ingurumen-politika
RT hondakinen kudeaketa  
RT zarrastelkeria  

Zasavska [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Esloveniako eskualdeak [V4.2]  

zatigabezia

USE jabetzaren zatiketa (1211)  

zatikatzeko gela, haragia·—

USE haragiaren industria (6031)  

zatiketa administratiboa  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
UF administrazio-mugabarrua
BT1 administrazio-antolaketa  

zatiketa politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
UF alderdi baten zatiketa  
BT1 alderdien antolaketa  

zatiketa, alderdi baten·—

USE zatiketa politikoa (0411)  

zatiketa, eskualdearen·—

USE eskualde-erakundea (0436)

zatiketa, lanaren·—

USE lanaren banaketa (4416)

zatiketa, lurraldearen·—

USE lurralde-erakundea (0436)

zatitzea, lurraldea hauteskunde-
barrutietan·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

zatitzea, lurraldea hauteskunde-
mugabarruetan·—

USE hauteskunde-mugabarrua 
(0416)

zauria

USE traumatismoa (2841)  

zaurituen garraioa  

USE gaixoen garraioa (2841)  

Zazpien Taldea  

USE herrialde industrializatuenen 
taldea (7621)  

zebra-pasagunea, itsuentzako gailua 
duen·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

zedula pertsonala  

USE nortasun-agiria (1231)

Zeelanda  
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MT 7211 EBko estatuetako 
eskualdeak

BT1 Herbehereetako eskualdeak  

Zeelanda Berria  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 ANZUSko herrialdeak

Zeelanda Berria eta Ameriketako 
Estatu Batuen arteko Segurtasun 
Akordio Militarra, Australia,·—

USE ANZUS 
(7621)

zefalopodoa

USE moluskua (5641)  

zehapen ekonomikoa  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  
RT trukeen murrizketa  

zehapen militarra  
MT 0806 nazioarteko politika
BT1 nazioarteko politika  

zehapena, diziplina-·—

USE administrazio-zehapena (0436) 

zehar-ahaidetasuna  

USE ezkontza-ahaidetasuna (2806) 

zeharkako hautespena  
MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 

botazio-sistema
BT1 hauteskunde-sistema
NT1 hauteskunde primarioak

zeharkako zerga  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga  
RT kontsumoaren gaineko zerga  

zehatzen analisia, adibide·—

USE kasuen azterketa (3221)  

zehatzen azterketa, kasu·—

USE kasuen azterketa (3221)  

zehaztapen teknikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF zehaztapena  
BT1 arau teknikoak  

zehaztapena  

USE zehaztapen teknikoa (6411)  

Zeilan  

USE Sri Lanka (7226)  

zeinek kutsatu, hark ordaindu 
printzipioa  

SN Ingurumenari egindako kalteen 
erantzuleak konponketa-neurriak 
ordaindu behar dituela dioen 
printzipioa.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF kutsatzaile-ordaintzaile
BT1 kutsaduraren aurkako borroka  
RT ingurumenari egindako 

kalteengatiko erantzukizuna  
RT kalte-ordaina  
RT zerga ekologikoa  

zekalea  
MT 6006 landare-produktuak
BT1 zereala  

zelula

USE zitologia (3606)  

zelula ama [V4.2]  
SN Enbrioitik, fetutik nahiz ehun 

helduetatik atera daitekeen 
zelula bereizi gabea, zatitzeko, 
beste zelula mota batzuetatik 
bereizteko eta hazkuntzan 
ugaltzeko gai dena.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

UF zelula bereizi gabea  
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  
RT ingeniaritza genetikoa  

zelula bereizi gabea  

USE zelula ama [V4.2] (3606)  

zelula-hazkuntza  

USE zitologia (3606)  

zelularen egitura

USE zitologia (3606)  

zelularen kimika  

USE zitologia (3606)  

zelularen morfologia  

USE zitologia (3606)  

zelularra, telefonia·—

USE telefonoa (3226)  

zelulosa  
SN Substantzia gogorra, zuria, 

amorfoa, uretan, alkoholetan eta 
eterretan disolbaezina, landareen 
zelula-mintzaren funtsezko 
osagaia; papera, ehunak, 
lehergaiak, bernizak etab. 
fabrikatzeko erabiltzen da.  

MT 6836 zuraren industria
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

zementua  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF zementuaren industria  
BT1 eraikuntzako materiala 

BT2 eraikuntzaren industria  

zementuaren industria  

USE zementua (6831)  

Zemgale [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Letoniako eskualdeak [V4.2]  

zenbaketa, txartelen·—

USE hauteskunde-txartela (0416)  

zenbatekoa, itzulketaren·—

USE esportaziorako itzulketa 
(2006)

zenbatekoa, kredituaren·—

USE kreditu-politika (2416)

zenbatespena, baliabideen·—

USE baliabideen ebaluazioa (5206) 

zenbatespena, kostuen·—

USE kostuen kalkulua (4026)

zentral elektrikoa  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF ikatzezko zentrala  

fuel-oliozko zentrala  
argindar-zentrala  
zentral geotermikoa  
zentral hidroelektrikoa  
energia-estazioa  

BT1 industria elektrikoa  
RT zentral nuklearra  

zentral geotermikoa  

USE zentral elektrikoa (6621)  

zentral hidroelektrikoa  

USE zentral elektrikoa (6621)  

zentral nuklearra  
MT 6621 industria nuklearra eta 

elektrikoa
UF instalazio nuklearra  
NT1 erreaktore nuklearra  

NT2 erreaktore birsortzailea  
RT energia-zentralaren itxiera  
RT energia-zentralaren kokapena  
RT zentral elektrikoa  
RT zuzenbide nuklearra  

zentral termikorako ikatza  

USE ikatza (6611)  

zentrala, argindar-·—

USE zentral elektrikoa (6621)  

zentrala, fuel-oliozko·—

USE zentral elektrikoa (6621)  

zentrala, hornikuntza-merkatu·—

USE nazio-intereseko merkatua 
(2036)

zentrala, ikatzezko·—
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USE zentral elektrikoa (6621)  

zentrala, indize·—

USE prezioen indizea (2451)  

zentrala, lan-auzitegi·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

zentrala, lan-magistratura·—

USE lan-jurisdikzioa (1226)  

zentrala, tasa·—

USE kanbio-tasa zentrala (2406)  

zentrala, telefono-·—

USE telefonoa (3226)  

zentralaren eta eskualde- edo toki-
boterearen arteko harremanak, 
botere·—

USE Estatuaren eta lurralde-
erakundeen arteko 
harremanak (0431)  

zentraleko ekonomia, plangintza·—

USE ekonomia planifikatua (1621)

zentralista, estatu·—

USE estatu unitarioa (0406)  

zentralizatua, estatu·—

USE estatu unitarioa (0406)  

zentralizatua, informazio·—

USE informazioaren zentralizazioa 
(3231)

zentralizazioa

USE deszentralizazioa (0436)  

zentrifugazioa  

USE kimika analitikoa (3606)  

zentro politikoa  
MT 0411 alderdi politikoa
BT1 joera politikoa

Zentroa , Europar Batasuneko Satelite 
·—

USE Europar Batasuneko Satelite 
Zentroa [V4.2] (1006)  

Zentroa , Gaixotasunen Prebentzio eta 
Kontrolerako Europako ·—

USE Gaixotasunen Prebentzio eta 
Kontrolerako Europako 
Zentroa [V4.2] (1006)  

zentroa, adingabeak babesteko·—

USE haurren babesa (2826)

zentroa, erabiltzaileei laguntzeko·—

USE erabiltzaileentzako laguntza 
(3236)

zentroa, eskola-·—

USE ikastetxea (3211)  

Zentroa, Europako Enpresa eta 
Berrikuntza·—

USE enpresa txiki eta ertainak 
(4011)

Zentroa, Giza Kokaguneetarako Nazio 
Batuen·—

USE NBE Habitat (7606)  

Zentroa, Inbertsioei buruzko 
Desadostasunak Konpontzeko 
Nazioarteko·—

USE Munduko Bankua 
(7606)

zentroa, informatika-·—

USE kalkulu-zentroa (3236)  

zentroa, Nazio Batuen Habitat·—

USE NBE Habitat (7606)  

zentroa, nekazaritzako 
esperimentazio-·—

USE nekazaritzako saiakuntza-
estazioa (5606)  

Zentroa, Oinarrizko Osasun 
Laguntzako·—

USE medikuntza-zentroa (2841)  

zentroa, ospitale-·—

USE ospitalea (2841)  

zentsua  
MT 1631 analisi ekonomikoa
UF erroldatzea  
BT1 estatistika  

zentsua, abere-·—

USE azienda (5626)  

zentsua, hauteskunde-·—

USE hautesleria (0416)  

zentsua, nekazaritza eta 
abeltzaintzako·—

USE nekazaritzako zentsua (5616) 

zentsuan inskribatzea, hauteskunde-
·—

USE hautesleen inskripzioa (0416) 

zentsura  
MT 3226 komunikazioa
BT1 komunikazioaren kontrola 

BT2 komunikazio-politika  
RT adierazpen-askatasuna  
RT bapestekotasuna  
RT informazio-askatasuna
RT informazio-zuzenbidea  
RT prentsa-askatasuna  

zentsura-boto eraikitzailea  

USE zentsura-mozioa (0421)  

zentsura-botoa

USE zentsura-mozioa (0421)  

zentsura-mozioa  
SN Parlamentuko prozedura bat. 

Beraren bitartez Legebiltzarrak 
erantzukizun politikoa eskatzen 
dio Gobernuari.  

MT 0421 parlamentua
UF zentsura-botoa  

zentsura-boto eraikitzailea  
BT1 parlamentu-kontrola 

BT2 Parlamentuaren eskumenak  
RT gobernuaren dimisioa  
RT ministro-erantzukizuna  

zentzatzeko hezkuntza  
SN Delitugile adingabeei babesa, 

arreta, zaintza eta hezkuntza 
emateko zerbitzua.  

MT 3211 irakaskuntza
BT1 irakaskuntza orokorra  

zentzuz erabiltzea, energia·—

USE energia-aurrezpena (6606)  

zepa

USE azpiproduktu metalikoa (6816) 

zeramika  
MT 6846 askotariko industriak
UF eltzegintza  

zeramikaren industria  
zeramikazko gaia  
portzelana  
zeramika-produktua  

zeramika fina  

USE zeramika teknikoa (6411)  

zeramika teknikoa  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF zeramika fina  
BT1 material aurreratua  
RT beira-zuntza  

zeramika-produktua  

USE zeramika (6846)  

zeramikaren industria  

USE zeramika (6846)  

zeramikazko gaia  

USE zeramika (6846)  

zerba  

USE hosto-barazkia (6006)  

zerbidoa  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
UF altzea  

oreina
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orkatza
adarzabala  

BT1 azienda  
NT1 elur-oreina

zerbitzu militarra, emakumeen·—

USE emakumeen soldadutza (0821) 

zerbitzu publikoa  
SN Zerbitzua egiten duen 

erakundeari dagokio. Ez nahasi 
"interes orokorreko zerbitzua" 
deskribatzailearekin.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 herri-administrazioa  
RT enpresa publikoa  
RT garraio publikoa  
RT interes orokorreko zerbitzua  
RT nazionalizazioa  
RT zerbitzu-emakida  

zerbitzu publikoetako langilea  
SN Estatuko, eskualdeko edo tokiko 

administrazioak kudeatzen 
dituen zerbitzuetan (argindarra, 
gasa, ura eta antzekoak) 
diharduen langilea.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 funtzio publikoa 
BT2 administrazio-antolaketa  

RT enplegatua  

zerbitzu sekretua  
MT 0821 defentsa
UF kontraespioitza  

informazio-zerbitzua
inteligentzia-zerbitzua  

BT1 izaera militarreko indarra 
BT2 armada

NT1 espioitza  
RT industria-espioitza  

zerbitzu unibertsala  
SN Kalitate zehaztua duten 

oinarrizko zerbitzuen multzoa, 
Batasuneko erabiltzaile eta 
kontsumitzaile guztiek eskuratu 
ahal izateko moduko prezioa 
dutenak, nazio bakoitzeko 
inguruabar bereziak kontuan 
hartuta. Ez nahasi "interes 
orokorreko zerbitzua" eta 
"zerbitzu publikoa" terminoekin. 

MT 2026 kontsumoa
BT1 zerbitzua

BT2 ondasun eta zerbitzuak  
RT monopolioa
RT posta-zerbitzua  

zerbitzu zibila  
MT 0821 defentsa
UF ordezko gizarte-zerbitzua  

ordezko zerbitzua  
BT1 soldadutza

BT2 armada

zerbitzu-emakida  
SN Estatuari egotzi ahal zaizkion 

egintzak; horien bidez agintari 
publiko batek bere ardurapean 
egon ohi diren zerbitzuen 
kudeaketa osoa edo partziala 
hirugarren baten esku uzten du -
kontratuzko egintza baten bidez 
edo hirugarrenak onartutako 
aldebakarreko egintza baten 
bidez- eta hirugarren horrek bere 
gain hartzen ditu ustiapenaren 
arriskuak.

MT 2006 merkataritza-politika
BT1 administrazio-kontratazioa  
RT zerbitzu publikoa  

zerbitzu-enpresa  
MT 4011 enpresa-motak
BT1 enpresaren jarduera  
NT1 enpresa sortu berria  
RT hirugarren sektorea  
RT laugarren sektorea  
RT zerbitzua
RT zerbitzuen industria  
RT zerbitzugintza  

zerbitzu-erakundea, Erkidegoaren·—

USE EBko antolakunde eta 
agentzia (1006)  

zerbitzu-kontratu publikoa  

USE zerbitzu-kontratua (2006)  

zerbitzu-kontratua  
MT 2006 merkataritza-politika
UF zerbitzu-kontratu publikoa  
BT1 administrazio-kontratazioa  

zerbitzu-marka  

USE marka (6416)

zerbitzu-sariak  

USE alokairuz besteko errenta 
(4421)

zerbitzu-sektorea  

USE hirugarren sektorea (1621)  

zerbitzua  
MT 2026 kontsumoa
BT1 ondasun eta zerbitzuak  
NT1 doako zerbitzua  
NT1 interes orokorreko zerbitzua  
NT1 ordaindutako zerbitzua  
NT1 zerbitzu unibertsala  
RT hirugarren sektorea  
RT zerbitzu-enpresa  
RT zerbitzugintza  
RT zerbitzugintza askea  

zerbitzua, aireko·—

USE aireko garraioa (4826)  

zerbitzua, banku-·—

USE banku-jarduera (2416)

zerbitzua, diplomazia-·—

USE ordezkaritza diplomatikoa 
(0806)

zerbitzua, dokumentazio-·—

USE dokumentazio-zentroa (3221)  

zerbitzua, ezinduentzako garraio-·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

zerbitzua, informazio-·—

USE zerbitzu sekretua (0821)  

zerbitzua, inteligentzia-·—

USE zerbitzu sekretua (0821)  

zerbitzua, laneratze-·—

USE enplegu-bulegoa (4411)

zerbitzua, lurreko laguntza-·—

USE geldialdietako laguntza (4826) 

zerbitzua, medikuntza-·—

USE osasun-zerbitzua (2841)  

zerbitzua, ordezko·—

USE zerbitzu zibila (0821)  

zerbitzua, ordezko gizarte-·—

USE zerbitzu zibila (0821)  

zerbitzua, posta-txekeen·—

USE Postaren finantza-zerbitzuak 
(2416)

zerbitzua, salmenta ondoko·—

USE saldu osteko zerbitzua (2031)  

zerbitzua, segurtasun-·—

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

zerbitzuak egiteko askatasuna  

USE zerbitzugintza askea (4406)  

zerbitzuak, ezinduentzako instalazio 
eta·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

zerbitzuak, hileta-·—

USE heriotza (2826)  

zerbitzuak, minusbaliatuentzako 
instalazio eta·—

USE ezinduentzako baliabideak 
(2826)

zerbitzuen industria  
MT 6846 askotariko industriak
BT1 askotariko industria  
NT1 aholkularitza eta peritu-lanak  
NT1 arropa-garbiketa  
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NT1 ile-apainketa eta edergintza  
NT1 segurtasuna eta zaintza  
NT1 taxia
NT1 zerbitzuetako langileak  
RT garapenerako programa 

integratua  
RT hirugarren sektorea  
RT turismoa
RT zerbitzu-enpresa  
RT zerbitzugintza  

zerbitzuen kontratazioa, kanpoko·—

USE kanpoko azpikontratazioa 
(6406)

Zerbitzuen Merkataritzari buruzko 
Akordio Nagusia  

MT 2021 nazioarteko merkataritza
UF GATS
BT1 Munduko Merkataritza 

Antolakundea
BT2 nazioarteko merkataritza  

zerbitzuen zirkulazio askea  

USE zerbitzugintza askea (4406)  

zerbitzuetako langileak  
SN Deskribatzaile hau zerbitzuen 

sektorean enplegatutako 
langileak izendatzeko erabiliko 
da, gai-eremu egokitik hartutako 
deskribatzailearekin batera.  

MT 6846 askotariko industriak
UF etxeko enplegatua  

etxeko langileak  
BT1 zerbitzuen industria 

BT2 askotariko industria  
RT zerbitzugintza  

zerbitzugintza  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 merkataritzako egintza  
RT geldialdietako laguntza  
RT interes orokorreko zerbitzua  
RT zerbitzu-enpresa  
RT zerbitzua
RT zerbitzuen industria  
RT zerbitzuetako langileak  
RT zerbitzugintza askea  

zerbitzugintza askea  
MT 4406 enplegua
UF zerbitzuak egiteko askatasuna  

zerbitzuen zirkulazio askea  
BT1 Erkidegoaren enplegu-politika 

BT2 enplegu-politika  
RT hirugarren sektorea  
RT lanbide liberala  
RT merkataritza-askatasuna  
RT merkatu bakarra  
RT pertsonen joan-etorri askea  
RT zerbitzua
RT zerbitzugintza  

zereal ordezkoa  

MT 5631 nekazaritza eta 
abeltzaintzako jarduera

UF animalia-irina  
BT1 abere-janaria 

BT2 animalia-elikadura  
RT behien entzefalopatia 

espongiformea

zereal-ekoizpena  

USE zereal-laborantza (5631)  

zereal-irina  
MT 6026 elikagaiak
BT1 zerealez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  
RT errota-industria  

zereal-laborantza  
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF zereal-ekoizpena  
BT1 landare-ekoizpena  
RT zereala  

zereal-maluta  
MT 6026 elikagaiak
BT1 zerealez egindako produktua 

BT2 elikagai konplexua  

zereal-pattarra

USE pattarra (6021)  

zereala  
MT 6006 landare-produktuak
NT1 arroza
NT1 artatxikia  
NT1 arto beltza  
NT1 artoa  
NT1 basartoa
NT1 bazka-zereala  
NT1 garagarra  
NT1 gari-zekalea  
NT1 garia

NT2 gari biguna  
NT2 gari gogorra  

NT1 janaritarako zereala  
NT2 ogitarako zereala  

NT1 oloa
NT1 tritikalea  
NT1 zekalea  
RT ekoizleen erantzukidetasuna  
RT zereal-laborantza  
RT zerealez egindako produktua  

zerealez egindako produktua  
MT 6026 elikagaiak
UF zerealezko produktua  

zerealezko produktu eraldatua  
BT1 elikagai konplexua  
NT1 gari-ale egosia
NT1 janari-pasta  
NT1 malta (zereala)  
NT1 ogia
NT1 semola  
NT1 zereal-irina  

NT1 zereal-maluta  
RT zereala  

zerealezko produktu eraldatua  

USE zerealez egindako produktua 
(6026)

zerealezko produktua  

USE zerealez egindako produktua 
(6026)

zereginak aberastea  

USE lanaren humanizazioa (4416)  

zereginen dibertsifikazioa  

USE lanaren humanizazioa (4416)  

zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF kontribuzioa  

karga fiskala  
zerga-tarifa  
tasa
karga-tasa
zerga-tasa  
tributua

NT1 aparteko zerga  
NT1 nazio-zerga  
NT1 sistema parafiskala  
NT1 toki-zerga
NT1 zeharkako zerga  
NT1 zerga erreala  
NT1 zerga orokorra
NT1 zuzeneko zerga  

zerga bateratua, IAEE aduana-·—

USE aduana-tarifa bateratua (2011) 

zerga berariazkoa, kontsumoaren 
gaineko·—

USE zerga berezia (2446)  

zerga berdea  

USE zerga ekologikoa (5206)  

zerga berezia  
MT 2446 zerga-sistema
UF akzisa  

kontsumoaren gaineko zerga 
berariazkoa  
kontsumo berezien gaineko 
zerga  

BT1 kontsumoaren gaineko zerga  

zerga berezia, inportazio-·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

zerga berezia, inportazioen gaineko·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

zerga ekologikoa  
SN Produktu kutsagarriak 

zergapetzeko, isurketak eta 
zaratak zigortzeko edota 
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hondakinen tratamendu-
zerbitzuak ordainarazteko 
ezartzen den zerga.  

MT 5206 ingurumen-politika
UF ekotasa

ordainarazpen ekologikoa  
fiskalitate ekologikoa  
zerga berdea  
energia-kontsumoaren gaineko 
zerga  
CO2-aren gaineko zerga  
kutsaduraren gaineko zerga  
produktu kutsagarrien gaineko 
zerga  
isurketen gaineko zerga  

BT1 ingurumenerako ekonomia-
tresna

BT2 ingurumen-politika
RT zeinek kutsatu, hark ordaindu 

printzipioa  

zerga erreala  
MT 2446 zerga-sistema
UF produktuaren gaineko zerga  
BT1 zerga  

zerga federala  

USE nazio-zerga (2446)  

zerga kentzea, aduana-·—

USE aduana-eskubideen ezabaketa 
(2011)

zerga orokorra  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga  

zerga, balio erantsiaren gaineko·—

USE BEZ (2446)  

zerga, CO2-aren gaineko·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

zerga, egintza juridiko dokumentatuen 
gaineko·—

USE erregistro-eskubideak 
(2446)

zerga, energia-kontsumoaren 
gaineko·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

zerga, enpresa-trafikoaren gaineko·—

USE BEZ (2446)  

zerga, eskualdeko·—

USE toki-zerga (2446)  

zerga, esportazioaren gaineko·—

USE esportazioen gaineko karga 
(2446)

zerga, estatu-·—

USE nazio-zerga (2446)  

zerga, gainbalioaren gaineko·—

USE gainbalio-zerga (2446)  

zerga, gasolinaren gaineko·—

USE motor-erregaien gaineko zerga 
(2446)

zerga, gastuaren gaineko·—

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

zerga, higiezinen gaineko·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

zerga, ibilgailu motordunen 
gaineko·—

USE zirkulazio-zerga (2446)  

zerga, ibilgailuen zirkulazioaren 
gaineko·—

USE zirkulazio-zerga (2446)  

zerga, inportazio-·—

USE inportazioen gaineko karga 
(2446)

zerga, irabazien gaineko·—

USE mozkinen gaineko zerga 
(2446)

zerga, isurketen gaineko·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

zerga, jarauntsi, legatu eta dohaintzen 
gaineko·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

zerga, jarauntsien gaineko·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

zerga, jarauntsizko oinordetzen 
gaineko·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

zerga, kontsumo berezien gaineko·—

USE zerga berezia (2446)  

zerga, kontsumo-·—

USE kontsumoaren gaineko zerga 
(2446)

zerga, kutsaduraren gaineko·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

zerga, landa-finken gaineko·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

zerga, lurren balioaren gehikuntzaren 
gaineko·—

USE gainbalio-zerga (2446)  

zerga, lurren gaineko·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

zerga, lurren jabetzaren gaineko·—

USE lur-kontribuzioa (2446)  

zerga, negozio-kopuruaren gaineko·—

USE BEZ (2446)  

zerga, norberaren lanaren etekinen 
gaineko·—

USE alokairuen gaineko zerga 
(2446)

zerga, oinordetza eta dohaintzen 
gaineko·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

zerga, oinordetzen gaineko·—

USE ondare-eskualdaketen gaineko 
zerga (2446)  

zerga, petrolioaren, deribatuen eta 
antzekoen gaineko·—

USE motor-erregaien gaineko 
zerga (2446)  

zerga, produktu kutsagarrien 
gaineko·—

USE zerga ekologikoa (5206)  

zerga, produktuaren gaineko·—

USE zerga erreala (2446)  

zerga, sozietate-·—

USE sozietateen gaineko zerga 
(2446)

zerga, sozietateen errentaren 
gaineko·—

USE sozietateen gaineko zerga 
(2446)

zerga, udal·—

USE toki-zerga (2446)  

zerga-administrazioa  
MT 2446 zerga-sistema
UF fiskoa
BT1 zerga-sistema  

zerga-aitorpena  
MT 2446 zerga-sistema
UF aitorpen fiskala  

errentaren aitorpena  
ondarearen aitorpena  

BT1 zerga-sistema  
NT1 zerga-itzulketa  

zerga-akordioa  

USE zerga-hitzarmena (2446)  

zerga-akordioa, alde biko·—

USE zerga-hitzarmena (2446)  

zerga-akordioa, nazioarteko·—

USE zerga-hitzarmena (2446)  
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zerga-amortizazioa  

USE amortizazioa (4026)  

zerga-araubidea  

USE zerga-sistema (2446)  

zerga-arautegia  

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

zerga-arinketa  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zerga-beherapena  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zerga-bilketa  
MT 2446 zerga-sistema
UF zergaren kobrantza  

zergaren sortzapena  
zerga-sarrera  
diru-bilketa fiskala  
tributu-bilketa
zerga-biltzailea  
tributu-biltzailea  

BT1 zerga-sistema  

zerga-bilketa, iturriko·—

USE atxikipena (4421)

zerga-bilketa, sorburuko·—

USE atxikipena (4421)

zerga-biltzailea  

USE zerga-bilketa (2446)  

zerga-delitua  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 delitu ekonomikoa 

BT2 arau-haustea  
NT1 zerga-iruzurra  
RT zerga-itzurpena  
RT zerga-zuzenbidea  

zerga-erreforma  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  

zerga-erregistroa  

USE katastroa (1211)

zerga-errenta  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-sistema  
RT zerga-oinarria  

zerga-frankizia  
MT 2446 zerga-sistema
UF frankizia fiskala  

tributu-frankizia  
BT1 zerga-kenkaria 

BT2 zerga-politika  
RT aduana-frankizia  

zerga-gabetzea  

USE zerga-salbuespena (2446)  

zerga-harmonizazioa  
MT 2446 zerga-sistema
UF zergen harmonizazioa  

zerga-sistemen harmonizazioa  
BT1 zerga-politika  
RT legerien hurbilketa  

zerga-hitzarmena  
MT 2446 zerga-sistema
UF zerga-akordioa  

alde biko zerga-akordioa  
nazioarteko zerga-akordioa  

BT1 zerga-politika  
RT nazioarteko konbentzioa  

zerga-hobaria  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zerga-ikuskapena  

USE zerga-kontrola (2446)  

zerga-ikuskapena, finantza- eta·—

USE zerga-kontrola (2446)  

zerga-ikuskatzailea  

USE zerga-kontrola (2446)  

zerga-iruzurra  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF tributu-iruzurra  
BT1 zerga-delitua 

BT2 delitu ekonomikoa 
BT3 arau-haustea  

RT zerga-itzurpena  
RT zerga-sistema  

zerga-itzulketa  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-aitorpena 

BT2 zerga-sistema  

zerga-itzurpena  
SN Subjektu pasiboak zergaren edo 

aduana-eskubidearen ordainketa 
saihestea.  

MT 2446 zerga-sistema
UF itzurpen fiskala  

zerga-ordainketa saihestea  
zerga-itzurpenaren aurkako 
borroka
zerga-paradisua  

BT1 zerga-sistema  
RT banku-sekretua  
RT kapital-ihesa  
RT transferentzia-prezioa  
RT zerga-delitua  
RT zerga-iruzurra  

zerga-itzurpenaren aurkako borroka  

USE zerga-itzurpena (2446)  

zerga-jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF auzitegi ekonomiko-

administratiboa

BT1 jurisdikzioa 
BT2 justizia-sistema  

zerga-kenkaria  
MT 2446 zerga-sistema
UF zerga-hobaria  

zerga-kreditua  
kenkari fiskala
zergak arintzea  
zerga-arinketa  
hartzeko fiskala  
zerga-pribilegioa  
zerga-beherapena  
zerga-oinarriaren txikipena  

BT1 zerga-politika  
NT1 zerga-frankizia  
RT zona franko industriala  

zerga-kontrola  
MT 2446 zerga-sistema
UF finantza- eta zerga-ikuskapena  

zerga-ikuskapena  
tributu-ikuskapena  
Ogasuneko ikuskatzailea  
zerga-ikuskatzailea  

BT1 zerga-politika  

zerga-kreditua  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zerga-legeria  

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

zerga-monopolioa  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  
RT Estatuaren monopolioa  

zerga-oinarri bateratua  

USE zerga-oinarria (2446)  

zerga-oinarria  
MT 2446 zerga-sistema
UF ezarpen-oinarria  

zerga-oinarri bateratua  
oinarri uniformea

BT1 zerga-oinarriaren zenbatespena 
BT2 zerga-politika  

RT zerga-errenta  

zerga-oinarriaren txikipena  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zerga-oinarriaren zenbatespena  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  
NT1 zerga-oinarria  

zerga-ordainketa  

USE zerga-sistema (2446)  

zerga-ordainketa saihestea  

USE zerga-itzurpena (2446)  

zerga-paradisua  
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USE zerga-itzurpena (2446)  

zerga-pizgarria  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  
RT inbertsioen sustapena  
RT industria-politika  
RT zona franko industriala  

zerga-politika  
MT 2446 zerga-sistema
NT1 Europako zerga-lankidetza  
NT1 zerga-erreforma  
NT1 zerga-harmonizazioa  
NT1 zerga-hitzarmena  
NT1 zerga-kenkaria  

NT2 zerga-frankizia  
NT1 zerga-kontrola  
NT1 zerga-monopolioa
NT1 zerga-oinarriaren zenbatespena  

NT2 zerga-oinarria  
NT1 zerga-pizgarria  
NT1 zerga-salbuespena
NT1 zerga-zorraren barkamena  
NT1 zerga-zuzenbidea  

NT2 nazioarteko zerga-zuzenbidea  
NT1 zergapetze bikoitza  
RT Estatuaren aurrekontua  

zerga-pribilegioa  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zerga-salbuespena  
MT 2446 zerga-sistema
UF zergak ordaindu beharretik 

salbuestea  
salbuespen fiskala  
tributu-salbuespena  
zergetatik askatzea  
zerga-gabetzea  

BT1 zerga-politika  
RT zona franko industriala  

zerga-sarrera  

USE zerga-bilketa (2446)  

zerga-sistema  
MT 2446 zerga-sistema
UF zerga-zama  

zergapetzea  
zerga-araubidea  
tributu-araubidea  
sistema fiskala  
tributu-sistema
zerga-ordainketa  

NT1 zerga-administrazioa  
NT1 zerga-aitorpena  

NT2 zerga-itzulketa  
NT1 zerga-bilketa  
NT1 zerga-errenta  
NT1 zerga-itzurpena  
NT1 zergaduna  
RT aurrekontuko baliabideak  

RT errentaren birbanaketa  
RT herri-ogasuna
RT zerga-iruzurra  

zerga-sistema, eskualdeko·—

USE toki-zerga (2446)  

zerga-sistema, tokiko·—

USE toki-zerga (2446)  

zerga-sistema, udalen·—

USE toki-zerga (2446)  

zerga-sistemen harmonizazioa  

USE zerga-harmonizazioa (2446)  

zerga-tarifa  

USE zerga (2446)  

zerga-tasa  

USE zerga (2446)  

zerga-urtea  

USE aurrekontu-ekitaldia (2441)

zerga-zama  

USE zerga-sistema (2446)  

zerga-zorraren barkamena  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  

zerga-zuzenbidea  
MT 2446 zerga-sistema
UF zuzenbide fiskala  

zerga-legeria  
zerga-arautegia  
zergen arauketa  

BT1 zerga-politika  
NT1 nazioarteko zerga-zuzenbidea  
RT zerga-delitua  

zergaduna  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-sistema  

zergak arintzea  

USE zerga-kenkaria (2446)  

zergak kentzea, muga-·—

USE aduana-eskubideak etetea 
(2011)

zergak ordaindu beharretik salbuestea 

USE zerga-salbuespena (2446)  

zergako kontingentearen banaketa, 
aduana-·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

zergako kontingentearen hasiera, 
aduana-·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

zergako kontingentearen kudeaketa, 
aduana-·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

zergapetze bikoitza  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga-politika  
RT bereizkeria ekonomikoa  
RT errentaren gaineko zerga  

zergapetzea  

USE zerga-sistema (2446)  

zergaren berrezarpena, aduana-·—

USE aduana-eskubideen 
berrezarpena (2011)  

zergaren etendura, aduana-·—

USE aduana-eskubideak etetea 
(2011)

zergaren kobrantza  

USE zerga-bilketa (2446)  

zergaren sortzapena  

USE zerga-bilketa (2446)  

zergarik gabeko area, aduana-·—

USE zona frankoa (2011)

zergarik gabeko denda  

USE zergarik gabeko salmenta 
(2031)

zergarik gabeko prezioa  
MT 2451 prezioak
BT1 prezioak  
RT BEZ
RT zergarik gabeko salmenta  

zergarik gabeko salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
UF zergarik gabeko denda  

itsasontzi barruko salmenta  
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  
RT zergarik gabeko prezioa  

zergaz besteko hesia, aduana-·—

USE aduana-zergaz besteko 
oztopoa (2021)  

zergazko babesa, aduana-·—

USE aduana-zergazko oztopoa 
(2021)

zergazko hesia, aduana-·—

USE aduana-zergazko oztopoa 
(2021)

zergen arauketa  

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

zergen eskubideen frankizia, aduana-
·—
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USE aduana-frankizia (2011)  

zergen eskubideen itzulketa, muga-·—

USE aduana-zergen eskubideen 
itzulketa (2011)

zergen espezializazioa, aduana-·—

USE aduana-zergen zehaztapena 
(2011)

zergen frankizia, aduana-·—

USE aduana-frankizia (2011)  

zergen harmonizazioa  

USE zerga-harmonizazioa (2446)  

zergen kuota, aduana-·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

zergen kupoa, aduana-·—

USE aduana-zergako kontingentea 
(2011)

zergen partida, aduana-·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

zergen posizioa, aduana-·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

zergen sailkapena, aduana-·—

USE aduana-zergen nomenklatura 
(2011)

zergetako abantaila, aduana-·—

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

zergetako kontzesioa, aduana-·—

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

zergetako lehentasun orokorrak, 
aduana-·—

USE lehentasun orokorrak (2006)

zergetako lehentasuna, aduana-·—

USE lehentasunezko aduana-zerga 
(2011)

zergetatik askatzea  

USE zerga-salbuespena (2446)  

zero eskubidea  

USE aduana-zergen salbuespena 
(2011)

zerrategia  
MT 6836 zuraren industria
UF zerratokia

zerrategien industria  
BT1 zuraren industria  

zerrategien industria  

USE zerrategia (6836)  

zerratokia

USE zerrategia (6836)  

zerrautsa  

USE zur-hondakina (6836)  

zerrenda blokeatua  

USE zerrenda itxia (0416)  

zerrenda gurutzatua  
SN Prozedura honen bidez hautesle 

bakoitzak nahi duen zerrenda 
osa dezake, hainbat 
zerrendatatik hautagaiak 
aukeratuz.

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 zerrendakako hautapena 
BT2 botazio-sistema  

zerrenda itxia  
SN Hautesleak hautagairik ezin 

gehitu eta ezin kendu dion 
hautagai-zerrenda.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta
botazio-sistema

UF zerrenda blokeatua  
BT1 zerrendakako hautapena 

BT2 botazio-sistema  

Zerrenda, Gazako·—

USE Palestinako arazoa (0816)  

zerrenda, langileen·—

USE enpresaren tamaina (4011)  

zerrendakako hautapena  
SN Hautesleek hautagai-taldeetariko 

bati eman behar diote botoa 
hauteskunde-mugabarru 
bakoitzean (izen anitzeko 
hautapena). Kidetasun politiko 
edo ideologikoa izaten da 
zerrendak osatzeko irizpidea.  

MT 0416 hauteskunde-prozedura eta 
botazio-sistema

BT1 botazio-sistema  
NT1 lehentasunezko botoa  
NT1 zerrenda gurutzatua  
NT1 zerrenda itxia  

zerrendaren argitalpena, aztergai-·—

USE bilkuren publizitatea (1006)  

zeta  
MT 6011 animalia-produktuak
UF zeta-irukina  
BT1 animalia-jatorriko produktua  
RT ehungintza
RT ehunki naturala  
RT serikultura  

zeta-harren hazkuntza  

USE serikultura (5631)  

zeta-irukina  

USE zeta (6011)  

zetazeoa

USE itsasoko ugaztuna (5211)  

zezen-ikuskizuna  

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

zezena  
MT 5626 nekazaritzako ekoizpen-

bideak
BT1 behi-azienda 

BT2 azienda  

zezenketa  

USE animaliekin egiten den 
ikuskizuna (2826)  

ziapea

USE ongailua (6026)

ziazerba

USE hosto-barazkia (6006)  

ziberbandalismoa

USE kriminalitate informatikoa 
(3236)

ziberekonomia  

USE ezagutzaren ekonomia [V4.2] 
(1621)

ziberkriminalitatea  

USE kriminalitate informatikoa 
(3236)

zibermerkataritza  

USE merkataritza elektronikoa 
(2031)

zibernauta

USE internauta (3226)  

zibernetika  
SN Komunikazio- eta kontrol-

mekanismoen ikerketa, makinen 
eta bizidunen kasuan.  

MT 3606 natur zientziak eta zientzia 
aplikatuak

BT1 zientzia aplikatuak  
RT informatika aplikatua  
RT simulazioa  

zibikoa, heziketa·—

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

zibikoa, irakaskuntza·—

USE gizarte-hezkuntza (3211)  

zibila, aeronautika·—

USE abiazio zibila (4826)  

zibila, auzibidezko zuzenbide·—
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USE prozedura zibila (1221)  

zibila, auzitegi·—

USE jurisdikzio zibila (1226)  

zibila, betebehar·—

USE betebeharren zuzenbidea 
(1211)

zibila, defentsa·—

USE herri-babesa (0431)  

zibila, demanda·—

USE akzio zibila (1221)  

Zibila, Guardia·—

USE izaera militarreko indarra 
(0821)

zibila, hegazkin·—

USE hegazkina (4826)  

zibila, higiezin-sozietate·—

USE sozietate zibila (4016)  

zibila, judiziamendu·—

USE prozedura zibila (1221)  

zibila, nazioarteko zuzenbide·—

USE nazioarteko zuzenbide 
pribatua (1231)

zibila, segurtasun·—

USE herri-babesa (0431)  

zibila, zuzenbide prozesal·—

USE prozedura zibila (1221)  

zibileko akzioa, arlo·—

USE akzio zibila (1221)  

zibileko obra, ingeniaritza·—

USE fabrika-obra (4806)  

zibilizazioa  
MT 2831 kultura eta erlijioa
BT1 kultura  
RT etika  

zidra

USE fruitu garratzak (6006)  

zientifiko eta teknikoa, zabalkunde·—

USE zientzia-zabalkundea (3231)  

zientifikoa, dokumentazio·—

USE dokumentazioa (3221)  

zientifikoa, ebaluazio·—

USE peritu-lan zientifikoa (6416)  

zientifikoa, EE agente·—

USE EE agentea (1006)  

zientifikoa, kazetaritza·—

USE zientzia-argitalpena (3226)  

zientifikoa, material·—

USE aparatu zientifikoa (6821)  

zientifikoa, parke·—

USE parke teknologikoa (6806)

zientifikoa, prentsa·—

USE zientzia-argitalpena (3226)  

zientifikoa, prestakuntza·—

USE zientzien irakaskuntza (3211)  

zientifikoa, tresna·—

USE aparatu zientifikoa (6821)  

zientzia aplikatuak  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
NT1 agronomia
NT1 elektroteknia  
NT1 informazioaren zientzia  
NT1 kimika industriala  
NT1 matematika  

NT2 biometria
NT1 metrologia
NT1 zibernetika  
RT ikerketa aplikatua  

Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen 
Erakundea, Hezkuntza,·—

USE UNESCO
(7606)

Zientzia eta Teknologiaren Aholku 
Batzordea, Garapenerako·—

USE Nazio Batuen Ekonomia eta 
Gizarte Kontseilua (7606)  

zientzia fisikoak  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF fisika
NT1 aerodinamika  
NT1 akustika
NT1 elektronika  
NT1 erradiazio ionizatzailea  
NT1 espektrometria
NT1 fisika nuklearra  

NT2 atomoa
NT2 oinarrizko partikula  

NT1 kimika
NT2 biokimika

NT3 entzima  
NT2 elektrokimika  
NT2 fotokimika
NT2 kimika analitikoa  

NT1 laser izpien fisika  
NT1 optika  
NT1 plasmaren fisika  
NT1 termodinamika

zientzia juridikoa  

MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 
adarrak

UF zuzenbidea  
NT1 erlijioen barne-zuzenbidea  

NT2 eliz zuzenbide protestantea  
NT2 zuzenbide budista  
NT2 zuzenbide hebrearra  
NT2 zuzenbide hindua  
NT2 zuzenbide kanonikoa  
NT2 zuzenbide musulmana  

NT1 konstituzio-zuzenbidea  
NT1 metodologia juridikoa
NT1 zuzenbide alderatua  
NT1 zuzenbide erromatarra  
NT1 zuzenbide naturala  
NT1 zuzenbide pribatua  
NT1 zuzenbide publikoa  
NT1 zuzenbidearen filosofia  
NT1 zuzenbidearen historia  
NT1 zuzenbidearen interpretazioa  
NT1 zuzenbidearen soziologia  
RT jurisprudentzia

zientzia militarra  
MT 0821 defentsa
BT1 defentsa-politika  
RT ikerketa militarra  

zientzia politikoa  
MT 3611 giza zientziak
BT1 gizarte-zientziak  
RT erregimen politikoa  
RT ideologia politikoa  
RT politika  

zientzia, atmosferaren·—

USE meteorologia (3606)  

zientzia, ingurumenaren·—

USE ekologia (3606)  

zientzia, neurrien·—

USE metrologia (3606)  

zientzia-argitalpena  
MT 3226 komunikazioa
UF zientzia-informazioa  

kazetaritza zientifikoa  
prentsa zientifikoa  

BT1 prentsa 
BT2 masa-komunikabidea

BT3 komunikabidea

zientzia-erakundea  

USE ikerketa-zentroa (6416)  

zientzia-informazioa

USE zientzia-argitalpena (3226)  

zientzia-langileak  

USE lanbide zientifikoa (6416)  

zientzia-politika  

USE ikerketa-politika (6416)  



Eurovoc-Euskaraz

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 583/592

zientzia-trukea  
MT 0811 lankidetza-politika
UF ikertzaile-trukea  
BT1 lankidetza zientifikoa 

BT2 lankidetza-politika  
RT ikerketa-politika  
RT kultur harremanak  

zientzia-zabalkundea  
SN Ezaguera tekniko eta 

zientifikoen multzo bat 
moldatzea aditua ez den 
irakurlearen eskura jartzeko.  

MT 3231 informazioa eta 
informazioaren tratamendua

UF zabalkunde zientifiko eta 
teknikoa  

BT1 informazioaren tratamendua  

zientziak, giza·—

USE gizarte-zientziak (3611)  

zientziak, natur·—

USE biologia-zientziak (3606)  

zientzialaria  

USE lanbide zientifikoa (6416)  

zientzien irakaskuntza  
MT 3211 irakaskuntza
UF prestakuntza zientifikoa
BT1 irakaskuntza orokorra  

zifratzea

USE kriptografia (3236)  

zigala

USE oskolduna (5641)

zigarreta  

USE tabakoaren industria (6031)

zigarroa  

USE tabakoaren industria (6031)

zigarrotxoa  

USE tabakoaren industria (6031)

zigilua, Europako·—

USE Europaren ikurra (0811)  

Zigor Auzitegia, Jugoslavia Ohirako 
Nazioarteko·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

Zigor Auzitegia, Ruandarako 
Nazioarteko·—

USE Nazioarteko Zigor Auzitegia 
(7606)

Zigor Kodea  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 kode juridikoa 

BT2 zuzenbidearen iturriak  
RT zigor-zuzenbidea  

zigor-arloko akzioa  

USE akzio penala (1221)  

zigor-aurrekariak  

USE zigor-erregistroa (1216)  

zigor-auzitegia  

USE zigor-jurisdikzioa (1226)  

zigor-erregistroa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zigor-aurrekariak  

pertsona baten zigor-espedientea 
zigortuen erregistroa  

BT1 zigor-zehapena  

zigor-espedientea, pertsona baten·—

USE zigor-erregistroa (1216)  

zigor-judiziamendua

USE zigor-prozedura (1221)  

zigor-jurisdikzioa  
MT 1226 justiziaren antolaketa
UF espetxeratuen zaintzako 

epaitegia  
zigor-auzitegia  

BT1 epai-jurisdikzioa 
BT2 justizia-sistema  

RT zigor-prozedura
RT zigor-zuzenbidea  

zigor-justizia militarra  

USE zigor-zuzenbide militarra 
(1216)

zigor-prozedura  
MT 1221 justizia
UF auzibidezko zigor-zuzenbidea  

zigor-judiziamendua  
zigor-prozedura berezia  
prozedura erraztua  

BT1 prozedura judiziala  
NT1 akusazioa  
NT1 atxiloketa  
NT1 behin-behineko espetxeratzea  
NT1 etxe-miaketa  
NT1 ikerketa judiziala  
NT1 prebentziozko atxiloketa  
NT1 sumarioaren instrukzioa

NT2 eginbide judiziala  
RT polizia judiziala
RT zigor-jurisdikzioa  
RT zigor-zuzenbidea  

zigor-prozedura berezia  

USE zigor-prozedura (1221)  

zigor-zehapena  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF kondena

zigorra

NT1 askatasun-murrizketa  
NT1 erregimen irekia  
NT1 eskubideak kentzea  
NT1 heriotza-zigorra
NT1 isuna

NT2 isun hertsatzailea
NT1 kartzelaratzea  
NT1 ondasunen konfiskazioa
NT1 ordezko zigorra  
NT1 zigor-erregistroa  
NT1 zigorraren betearazpena  

NT2 baldintzapeko askatasuna  
NT2 zigorra etetea  
NT2 zigorraren preskripzioa  
NT2 zigorraren txikipena  

zigor-zuzenbide militarra  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zigor-justizia militarra  
BT1 zigor-zuzenbidea  
RT zuzenbide militarra [V4.2]  

zigor-zuzenbidea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zuzenbide kriminala  
NT1 nazioarteko zigor-zuzenbidea  

NT2 estradizioa  
NT2 kanporatzea

NT1 zigor-zuzenbide militarra  
RT akzio penala  
RT kriminologia
RT polizia judiziala
RT Zigor Kodea
RT zigor-jurisdikzioa  
RT zigor-prozedura

zigor-zuzenbidea, auzibidezko·—

USE zigor-prozedura (1221)  

zigor-zuzenbideko adin-nagusitasuna  

USE erantzukizun kriminala (1216) 

zigor-zuzenbideko adingabetasuna  

USE erantzukizun kriminala (1216) 

zigorgabetasuna  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
BT1 erantzukizun kriminala  

zigorra  

USE zigor-zehapena (1216)  

zigorra betetzea  

USE zigorraren betearazpena 
(1216)

zigorra etetea  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF baldintzapeko kondena  

baldintzapeko barkamena  
BT1 zigorraren betearazpena 

BT2 zigor-zehapena  

zigorra, diru-·—
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USE isuna (1216)

zigorraren barkamena  

USE zigorraren txikipena (1216)  

zigorraren betearazpena  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zigorra betetzea  
BT1 zigor-zehapena  
NT1 baldintzapeko askatasuna  
NT1 zigorra etetea  
NT1 zigorraren preskripzioa  
NT1 zigorraren txikipena  

zigorraren preskripzioa  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF amnistia  

barkamena emateko eskubidea  
espetxetik ateratzea  
barkamena  
indultua  
birgaikuntza

BT1 zigorraren betearazpena 
BT2 zigor-zehapena  

zigorraren txikipena  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zigorraren barkamena  
BT1 zigorraren betearazpena 

BT2 zigor-zehapena  
RT damutua
RT terrorismoa

zigortua  

USE espetxeratua (1216)  

zigortuen erregistroa  

USE zigor-erregistroa (1216)  

Zikladeak  

USE Hego Egeo [V4.2] (7211)  

ziklo ekonomikoa  
MT 1611 hazkunde ekonomikoa
NT1 abaguneko gorabeherak  
NT1 atzeraldi ekonomikoa  
NT1 egiturazko gorabeherak  
NT1 egonkortze ekonomikoa  
NT1 geraldi ekonomikoa  
NT1 gorabehera ekonomikoak  
NT1 inflazioa  
NT1 susperraldi ekonomikoa  

zikloia  
MT 5216 ingurumenaren narriadura
UF urakana  

tifoia  
tornadoa

BT1 hondamendi naturala 
BT2 ingurumenaren degradazioa  

ziklomotorra  

USE bi gurpileko ibilgailua (4816)  

zilarra  

MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 metal preziatua 

BT2 metala  

zilegia, akordio ez-·—

USE entente ez-zilegia (4031)  

Žilinako eskualdea [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Eslovakiako eskualdeak [V4.2]  

Zimbawe  
MT 7221 Afrika
UF Zimbaweko Errepublika

Hego Rhodesia  
BT1 Hegoaldeko Afrika  

Zimbaweko Errepublika  

USE Zimbawe (7221)  

zindinika  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
BT1 Lurraren zientziak  
RT arriskuen prebentzioa  
RT gizakiak eragindako 

hondamendia
RT hondamendi naturala

zinema  

USE zinematografia (2831)  

zinema-aretoa  

USE zinemaren industria (3226)  

zinema-ekoizlea  

USE arte-lanbidea (2831)  

zinema-ekoizpena  
MT 3226 komunikazioa
UF zinema-filma  
BT1 zinemaren industria 

BT2 komunikazioaren industria  
RT artegintza  
RT kultur salbuespena

zinema-filma  

USE zinema-ekoizpena (3226)  

zinema-zuzendaria  

USE arte-lanbidea (2831)  

zinemagilea  

USE arte-lanbidea (2831)  

zinemagintza  

USE zinemaren industria (3226)  

zinemaren industria  
MT 3226 komunikazioa
UF filmen banaketa  

zinema-aretoa  
zinemagintza  

BT1 komunikazioaren industria  
NT1 zinema-ekoizpena  

RT ikus-entzunezko agiria  
RT zinematografia  

zinematografia  
MT 2831 kultura eta erlijioa
UF zinema
BT1 ikus-arteak

BT2 arteak  
RT ikus-entzunezko materiala  
RT zinemaren industria  

zinka  
MT 6816 metalurgia eta siderurgia
BT1 burdinaz besteko metala 

BT2 metala  

zinpeko epaimahaia  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

zinpeko jagolea  

USE segurtasuna eta zaintza (6846) 

zinpeko kontu-azterlaria  

USE kontularia (4026)

zinpekoak  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

zinpekoen epaimahaia  

USE epaile ez-profesionala (1226)  

zinta  
MT 6411 teknologia eta arau 

teknikoak
UF zumitza  
BT1 laua ez den produktua 

BT2 materialen teknologia  

zinta erabiligabea  

USE euskarri magnetikoa (3226)

zinta magnetikoa  

USE euskarri magnetikoa (3226)

zinta, audio-·—

USE audio-kasetea (3226)

ziozko erantzukizuna, 
produktuaren·—

USE fabrikatzailearen 
erantzukizuna (1211)  

ziozko erreklamazioa, dumping-
aren·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

ziozko eskumena, gaiaren·—

USE ratione materiae eskumena 
(1226)

ziozko gatazka, alokairuen·—

USE lan-gatazka (4426)  

ziozko heriotza-tasa, lanaren·—

USE lanbidearen ziozko heriotza-
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tasa (2816)

ziozko kalte-ordaina, heriotzaren·—

USE heriotzagatiko kalte-ordaina 
(2836)

ziozko kexa, dumping-aren·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

ziozko migrazioa, lanaren·—

USE lanbide-migrazioa (2811)  

ziozko ordainarazpena, 
erantzukidetasunaren·—

USE ekoizleen erantzukidetasuna 
(5611)

ziozko prozedura, diru-laguntzaren·—

USE diru-laguntzaren aurkako 
prozedura (4031)  

ziozko salaketa, ez-betetzearen·—

USE Batzordeari salaketa 
aurkeztea (1011)  

ziozko saria, joan-etorrien·—

USE bidaia-sariak eta gastuak 
(4421)

Zipre  
MT 7236 geografia politikoa
BT1 Europako Kontseiluko 

herrialdeak  

zirkonioa  

USE burdinaz besteko metala 
(6816)

zirkua

USE ikuskizunak (2831)  

zirkuitu integratua  

USE osagai elektronikoa (6826)

zirkuitua, banaketa-·—

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

zirkuitua, salmenta-·—

USE merkataritzako banaketa 
(2036)

zirkularra  
MT 0436 botere betearazlea eta 

herri-administrazioa
BT1 administrazio-egintza 

BT2 administrazio-zuzenbidea  

zirkulatzailea, kapital·—

USE aktibo zirkulatzailea (4026)  

zirkulazio askea  

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

zirkulazio askea, ondasunen·—

USE salgaien joan-etorri askea 

(2021)

zirkulazio askea, produktuen·—

USE salgaien joan-etorri askea 
(2021)

zirkulazio askea, zerbitzuen·—

USE zerbitzugintza askea (4406)  

zirkulazio askerako eskubidea  

USE zirkulazio-askatasuna (1236)  

Zirkulazio Askerako Taldea  

USE EB lankidetza-organoa (1016) 

Zirkulazio Kodea  
MT 4806 garraio-politika
BT1 zirkulazio-arauak  
RT ibilgailuen zirkulazioa  
RT zirkulazio-kodea haustea [V4.2] 

zirkulazio-arauak  
MT 4806 garraio-politika
UF zirkulazioari buruzko arauak  
NT1 abiadurari buruzko arauak  
NT1 aireko kontrola  
NT1 Europako gidabaimena  
NT1 gidabaimena
NT1 gidatzeko irakaskuntza  
NT1 nabigazio-baimena
NT1 nabigazio-kodea
NT1 seinaleak  
NT1 Zirkulazio Kodea  
NT1 zirkulazioaren kontrola  
RT hiriko zirkulazioa  

zirkulazio-askatasuna  
MT 1236 eskubideak eta 

askatasunak
UF zirkulazio askerako eskubidea  

mugimendu-askatasuna
zirkulazio askea  

BT1 norbanakoaren eskubidea  
RT Europako herritartasuna  
RT langileen joan-etorri askea  
RT nahitaezko migrazioa  
RT pertsonen joan-etorri askea  

zirkulazio-askatasuna, langileen·—

USE lanerako eskubidea (1236)

zirkulazio-kodea haustea [V4.2]  
MT 1216 zigor-zuzenbidea
UF zirkulazioari buruzko legea 

haustea
trafikoaren kodea haustea  

BT1 arau-haustea  
RT administrazio-zehapena  
RT errepideko segurtasuna  
RT Zirkulazio Kodea  

zirkulazio-seinalea  

USE seinaleak (4806)  

zirkulazio-tasa, ibilgailu astunen·—

USE ardatzeko tasa (4806)  

zirkulazio-zerga  
MT 2446 zerga-sistema
UF ibilgailuen zirkulazioaren 

gaineko zerga  
ibilgailu motordunen gaineko 
zerga  

BT1 kontsumoaren gaineko zerga  
RT ardatzeko tasa  

zirkulazio-ziurtagiria  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF igaro-txartela  
BT1 aduana-agiria 

BT2 aduana-arauak  
RT aduana-frankizia  

zirkulazioa, bidaiarien·—

USE bidaiarien garraioa (4811)  

zirkulazioa, Erkidego barruko·—

USE Erkidego barruko garraioa 
(4811)

zirkulazioa, errepideko·—

USE ibilgailuen zirkulazioa (4816)  

zirkulazioa, hiri erdiko·—

USE hiriko zirkulazioa (4811)  

zirkulazioa, informazioaren·—

USE informaziorako irispidea 
(3231)

zirkulazioa, itsasoko·—

USE itsas garraioa (4821)  

zirkulazioa, mugaldeko·—

USE mugaz gaindiko garraioa 
(4811)

zirkulazioa, nazioarteko·—

USE nazioarteko garraioa (4811)  

zirkulazioa, trenbideko·—

USE trenbideko garraioa (4816)

zirkulazioaren gaineko zerga, 
ibilgailuen·—

USE zirkulazio-zerga (2446)  

zirkulazioaren kontrola  
SN Termino hau kasuan kasuko 

garraio motarekin batera 
erabiliko da.  

MT 4806 garraio-politika
BT1 zirkulazio-arauak  
RT bide nabigagarrietako garraioa  
RT ibilgailuen zirkulazioa  
RT itsas garraioa  

zirkulazioaren kontrola, aireko·—

USE aireko kontrola (4806)  
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zirkulazioari buruzko arauak  

USE zirkulazio-arauak (4806)  

zirkulazioari buruzko legea haustea  

USE zirkulazio-kodea haustea 
[V4.2] (1216)

zirkulu polar artikoa  

USE Artikoa (5211)  

zirkunzisioa  

USE sexu-mutilazioa (2826)  

Zisjordania  

USE Zisjordaniako arazoa (0816)  

Zisjordaniako arazoa  
MT 0816 nazioarteko oreka
UF Zisjordania

Zisjordaniako auzia  
BT1 nazioarteko arazoa  

Zisjordaniako auzia  

USE Zisjordaniako arazoa (0816)  

zisterna-kamioia  

USE industria-ibilgailua (4816)

zisterna-ontzia  
MT 4821 itsas eta ibai-garraioa
UF isurkari-ontzia

metano-ontzia
petrolio-ontzia  

BT1 itsasontzia 
BT2 itsas garraioa  

zitazioa  
MT 3221 dokumentazioa
BT1 agiria  

zitogenetika  

USE zitologia (3606)  

zitologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF zelula  

zitogenetika  
zelula-hazkuntza  
zelularen egitura  
zelularen morfologia  
zelularen kimika  

BT1 biologia
BT2 biologia-zientziak  

zitrikoa, azido·—

USE azido organikoa (6811)  

zitrikoa, fruitu·—

USE fruitu garratzak (6006)  

zitrikoak  

USE fruitu garratzak (6006)  

zitua  

USE uzta-bilketa (5621)  

ziurtagiria, eskola-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

ziurtagiria, esportazio-·—

USE esportatzeko lizentzia (2011)  

ziurtagiria, ikasketa-·—

USE ikasketa-titulua (3216)

ziurtagiria, inportazio-·—

USE inportatzeko lizentzia (2011)  

ziurtagiria, jatorri-deituraren·—

USE jatorri-deitura (2031)  

ziurtagiria, kalitate-·—

USE kalitate-marka (2031)  

ziurtapen-mekanismoa, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren ziurtapena 
(6411)

ziurtatuen tarifa, gutun·—

USE posta-tarifa (3226)  

Zlín [V4.2]  
MT 7211 EBko estatuetako 

eskualdeak
BT1 Txekiar Errepublikako 

eskualdeak [V4.2]  

zohikatza  
MT 6606 energia-politika
BT1 erregai fosila 

BT2 erregaia
BT3 energiaren industria  

zokoratzea

USE gizarte-bazterketa (2826)  

zoladura  

USE zoruaren estaldura (6831)

zolaketa  

USE eraikuntza-teknika (6831)  

zona aridoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 ingurune geofisikoa  
RT lehorreko laborantza  
RT lehortea

zona ekonomikoa  

USE eskualde ekonomikoa (1616)

zona ekuatoriala  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 zona klimatikoa 

BT2 klima  

zona epela  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 zona klimatikoa 

BT2 klima  

zona franko industriala  
MT 6806 industria-politika eta -

egitura
UF industria-hedapeneko eremua  

industria-garapeneko eremua  
industria kokatzeko 
lehentasunezko aldea  

BT1 industriaren kokapena 
BT2 industria-politika  

RT enplegu-sorkuntza
RT hazkunde-ardatza  
RT zerga-kenkaria  
RT zerga-pizgarria  
RT zerga-salbuespena
RT zona frankoa  

zona frankoa  
MT 2011 aduana-zergei buruzko 

politika
UF portu frankoa  

portu askea
aduana-zergarik gabeko area  

BT1 aduana-arauak  
RT zona franko industriala  

zona hezea  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 zona klimatikoa 

BT2 klima  

zona hotza  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 zona klimatikoa 

BT2 klima  

zona klimatikoa  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 klima  
NT1 zona ekuatoriala  
NT1 zona epela  
NT1 zona hezea  
NT1 zona hotza  
NT1 zona subtropikala  
NT1 zona tropikala  

zona subtropikala  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 zona klimatikoa 

BT2 klima  

zona tropikala  
MT 5211 natur ingurunea
BT1 zona klimatikoa 

BT2 klima  

zona, 12 miliako·—

USE jurisdikziopeko urak (1231)  

zona, 200 miliako·—

USE ekonomia-eremu esklusiboa 
(1231)

zona, baso-·—

USE eremu zuhaiztuna (5636)  
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zona, hizkuntza-·—

USE talde linguistikoa (2821)

zona, librekanbioko·—

USE merkataritza askeko eremua 
(2011)

zooa  

USE parke zoologikoa (2826)  

zoologia  
MT 3606 natur zientziak eta zientzia 

aplikatuak
UF entomologia

animalia-genetika  
BT1 biologia

BT2 biologia-zientziak  
RT animalia-ugalketa  
RT espezie babestua  
RT fauna

zoonosia  
SN Animaliek pertsonei kutsatu ahal 

dieten gaixotasun infekziosoa.  
MT 2841 osasuna
BT1 gaixotasuna
RT animalia-gaixotasuna  
RT zooteknia  

zooteknia  
SN Abereen hazkuntza aztertzen 

duen zientzia.
MT 5631 nekazaritza eta 

abeltzaintzako jarduera
UF etxe-animalien azterketa  

abere-ikerketa  
BT1 abere-hazkuntza  
RT abere-janaria  
RT ikerketa zientifikoa  
RT trazabilitatea  
RT zoonosia

zor kobraezina  

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

zor-agiria  

USE kreditu-titulua (2411)

zor-agiria, Altxorraren·—

USE Altxorraren bonua (2436)

zor-edukitzailea

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

zorduna  

USE zorra (1211)

zordunen kontua  

USE kobratzeko dauden kredituak 
(1211)

zorduntzea

USE zorpetzea (2416)  

zorian dagoen espeziea, galtzeko·—

USE espezie babestua (5211)  

zorpetzea  
MT 2416 finantza-erakundeak eta 

kreditua
UF zorduntzea
BT1 jesapena 

BT2 kreditua  
RT kaudimena
RT zorra

zorra  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF zorduna
BT1 betebeharren zuzenbidea 

BT2 zuzenbide zibila  
RT zorpetzea  

zorra, esportazioko aduana-·—

USE aduana-zorra (2011)  

zorra, inportazioko aduana-·—

USE aduana-zorra (2011)  

zorra, nazioarteko·—

USE kanpo-zorra (2406)  

zorraren amortizazioa  
SN Zorra itzultzea, egun jakin 

batean edo aldiroko ordainketen 
bidez.

MT 2436 herri-ogasuna eta 
aurrekontu-politika

BT1 herri-zorra  
RT amortizazioa  
RT zorraren txikipena  

zorraren finkapena  
SN Epe laburrerako zorraren zati bat 

epe luzerako zor bihurtzea.  
MT 2436 herri-ogasuna eta 

aurrekontu-politika
BT1 herri-zorra  

zorraren txikipena  
MT 2406 harreman monetarioak
BT1 kanpo-zorra

BT2 nazioarteko finantzak  
RT zorraren amortizazioa  

zortasunak  
SN Jabetza pribatu batek beste 

jabetza baten mesederako 
ezarrita dituen betebeharrei 
horrela deitzen zaie, batez ere 
bigarrena herri-onurakoa 
denean.  

MT 1211 zuzenbide zibila
UF sartzeko eskubidea  

igarotzeko eskubidea  
BT1 ondasunen jabetza

zoruaren estaldura  
MT 6831 eraikuntza eta herri-lanak
UF baldosa

lauza
zoladura  

BT1 eraikuntzako materiala 
BT2 eraikuntzaren industria  

zozketa

USE ausazko jokoa (2826)  

zubi hidraulikoa  

USE jasoketarako materiala (6821) 

zubi-garabia  

USE jasoketarako materiala (6821) 

zubia  

USE fabrika-obra (4806)  

zubibidea  

USE fabrika-obra (4806)  

zuhaitz erretxinaduna  

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

zuhaitz hostoerorkorra  
MT 5636 basogintza
UF urkia

zurzuria
haltza  
hosto erorkorreko zuhaitza  
makala
eukaliptoa
pagoa
zumarra
haritza  

BT1 zuhaitza 
BT2 basoa

zuhaitz hostoiraunkorra  
MT 5636 basogintza
UF izeia  

zuhaitz orratz-hostoduna  
hosto iraunkorreko zuhaitza  
zuhaitz erretxinaduna  
koniferoak  
pinua

BT1 zuhaitza 
BT2 basoa

RT erretxina  

zuhaitz orratz-hostoduna  

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

zuhaitz-landaketa  

USE baso-berritzea (5636)  

zuhaitz-landarea  

USE mintegia (5626)  

zuhaitza  
MT 5636 basogintza
BT1 basoa
NT1 zuhaitz hostoerorkorra  
NT1 zuhaitz hostoiraunkorra  
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RT arbolazaintza  
RT zurezko produktua  

zuhaitza, hosto erorkorreko·—

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

zuhaitza, hosto iraunkorreko·—

USE zuhaitz hostoiraunkorra 
(5636)

zuhaitzen gaitza  

USE landare-gaitza (5631)  

zuhurtziarako ahalmena  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 botere politikoa  
RT herri-administrazioa  

zuku kontzentratua, fruta-·—

USE fruta-zukua (6021)

zulagailua, eskuko·—

USE brikolaje-erreminta (6846)

zulaketa  
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF putzu-zulaketa  
BT1 mearen ustiapena 

BT2 meatzaritza  

zulaketa sakonetarako materiala
MT 6611 ikatzaren industria eta 

meatzaritza
UF meategiko materiala  
BT1 mearen ustiapena 

BT2 meatzaritza  

zulaketa, putzu-·—

USE zulaketa (6611)  

zulaketa-plataforma  

USE itsasoko instalazioa (6616)  

zumarra  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

zumitz-trena  

USE siderurgiako makina (6816)  

zumitza  

USE zinta (6411)  

zundaketa  
SN Biztanleria batetik hartutako 

lagin adierazgarri bat aztertzea 
haren ezaugarriak zehazteko.  

MT 1631 analisi ekonomikoa
UF zundaketa bidezko inkesta
BT1 estatistika  
NT1 laginketa  
RT iritzi-zundaketa  

zundaketa bidezko inkesta  

USE zundaketa (1631)

zuntz akrilikoa  

USE ehunki sintetikoa (6841)

zuntz artifiziala  

USE ehunki sintetikoa (6841)

zuntz kimikoa  

USE ehunki sintetikoa (6841)

zuntz optikoa  

USE telekomunikazioetako 
materiala (3226)  

zuntz sintetikoa  

USE ehunki sintetikoa (6841)

zuntz-landarea  

USE ehungintzarako landarea 
(6006)

zuntzezko material konposatua  

USE material konposatua (6411)  

zuntzezko ohola  

USE zur-zuntza (6836)  

zur aglomeratua  
MT 6836 zuraren industria
UF zur artifiziala  

zur berrosatua  
aglomeratuzko ohola  

BT1 zurezko produktua 
BT2 zuraren industria  

zur artifiziala  

USE zur aglomeratua (6836)  

zur berrosatua  

USE zur aglomeratua (6836)  

zur biribila  

USE eraikuntzarako zura (6836)  

zur tropikala  
MT 6836 zuraren industria
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

zur-ekoizpena  
MT 5636 basogintza
BT1 baso-ekonomia
RT zuraren industria  

zur-erretxina

USE erretxina (6836)  

zur-hondakina  
MT 6836 zuraren industria
UF zerrautsa  
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  
RT hondakinen birziklapena  
RT nekazaritzako hondakina  

zur-industria

USE zuraren industria (6836)

zur-zuntza  
MT 6836 zuraren industria
UF zuntzezko ohola  
BT1 zurezko produktua 

BT2 zuraren industria  

zura  

USE zurezko produktua (6836)  

zuraren industria  
MT 6836 zuraren industria
UF zur-industria

zuraren tratamendua  
NT1 altzarigintza  
NT1 arotzeria  
NT1 paper-orearen eta paperaren 

industria
NT2 kartoia
NT2 papera

NT1 zerrategia  
NT1 zurezko produktua  

NT2 artelazkia  
NT2 egur-ikatza
NT2 egurra
NT2 eraikuntzarako zura  
NT2 erretxina  
NT2 txapola
NT2 zelulosa  
NT2 zur aglomeratua  
NT2 zur tropikala  
NT2 zur-hondakina  
NT2 zur-zuntza  

RT baso-ustiategia
RT basozaintza  
RT zur-ekoizpena  

zuraren tratamendua  

USE zuraren industria (6836)

zurezko produktua  
MT 6836 zuraren industria
UF zura
BT1 zuraren industria  
NT1 artelazkia  
NT1 egur-ikatza
NT1 egurra
NT1 eraikuntzarako zura  
NT1 erretxina  
NT1 txapola
NT1 zelulosa  
NT1 zur aglomeratua  
NT1 zur tropikala  
NT1 zur-hondakina  
NT1 zur-zuntza  
RT basoa
RT zuhaitza

zurgintza

USE arotzeria (6836)  

zuria, ezkontza·—
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USE itxurazko ezkontza (1231)  

zurraketaren industria, larru-·—

USE larruaren industria (6841)  

zurztasun-pentsioa  

USE bizirik dirautenentzako 
prestazioa (2836)  

zurzuria  

USE zuhaitz hostoerorkorra (5636) 

zuzenbide alderatua  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  

zuzenbide atomikoa  

USE zuzenbide nuklearra (6606)  

zuzenbide autonomikoa  

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

zuzenbide budista  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 erlijioen barne-zuzenbidea 

BT2 zientzia juridikoa  
RT budismoa

zuzenbide eratorria  
SN Erkidegoko erakundeek Itunetan 

oinarriturik sortutako 
zuzenbidea.  

MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF EE zuzenbide eratorria  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea  

zuzenbide eratorria, EE·—

USE zuzenbide eratorria (1011)  

zuzenbide erkidea  

USE zuzenbide zibila (1211)  

zuzenbide erregistrala, higiezinen 
gaineko·—

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

zuzenbide erromatarra  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  

zuzenbide fiskala  

USE zerga-zuzenbidea (2446)  

zuzenbide hebrearra  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 erlijioen barne-zuzenbidea 

BT2 zientzia juridikoa  
RT judaismoa

zuzenbide hindua  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak

BT1 erlijioen barne-zuzenbidea 
BT2 zientzia juridikoa  

RT hinduismoa

zuzenbide islamikoa  

USE zuzenbide musulmana (1206)  

zuzenbide kanonikoa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 erlijioen barne-zuzenbidea 

BT2 zientzia juridikoa  
RT anglikanismoa  
RT katolizismoa
RT ortodoxia

zuzenbide kriminala  

USE zigor-zuzenbidea (1216)  

zuzenbide militarra [V4.2]  
MT 0821 defentsa
UF kode militarra  
BT1 armada
RT jurisdikzio militarra  
RT zigor-zuzenbide militarra  
RT zuzenbide publikoa  

zuzenbide musulmana  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF zuzenbide islamikoa  
BT1 erlijioen barne-zuzenbidea 

BT2 zientzia juridikoa  
RT islamismoa  

zuzenbide naturala  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  

zuzenbide nazionala, hauteskunde-·—

USE hauteskunde-zuzenbidea 
(0416)

zuzenbide nuklearra  
MT 6606 energia-politika
UF zuzenbide atomikoa  
BT1 energia-zuzenbidea 

BT2 energia-politika  
RT segurtasun nuklearra
RT teknologia nuklearra  
RT zentral nuklearra  

zuzenbide politikoa  

USE konstituzio-zuzenbidea (1206) 

zuzenbide pribatua  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  
RT familia-zuzenbidea  
RT gaitasun juridikoa  
RT ugalketa artifiziala  
RT zuzenbide zibila  

zuzenbide prozesal zibila  

USE prozedura zibila (1221)  

zuzenbide publiko ekonomikoa  
SN Pertsona publikoek ekonomian 

egiten dituzten esku-hartzeei eta 
esku-hartze horien ardura duten 
erakundeei aplikatzen zaien 
zuzenbidea.  

MT 0436 botere betearazlea eta 
herri-administrazioa

BT1 administrazio-zuzenbidea  
RT enpresa publikoa  
RT esku hartzeko politika  
RT herri-erakundea  
RT herri-ogasuna

zuzenbide publikoa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  
RT administrazio-zuzenbidea  
RT zuzenbide militarra [V4.2]  

zuzenbide publikoko erakundea  

USE herri-erakundea (0436)  

zuzenbide zibila  
MT 1211 zuzenbide zibila
UF zuzenbide erkidea  
NT1 agintekeria  
NT1 betebeharren zuzenbidea  

NT2 kobratzeko dauden kredituak 
NT2 zorra

NT1 erantzukizuna  
NT2 erantzukizun zibila  
NT2 fabrikatzailearen 

erantzukizuna  
NT2 kalte-galerak  
NT2 kalte-ordaina  
NT2 kaltea  
NT2 kontratuzko erantzukizuna  

NT1 estatutu juridikoa  
NT2 egoera zibila

NT3 erregistro zibila  
NT2 eskubideen gozamena  
NT2 Europako estatutu juridikoa  
NT2 gaitasun juridikoa  

NT3 adin-nagusitasun zibila  
NT3 adingabetasun zibila  
NT3 gozamenerako gaitasuna  
NT3 jarduteko gaitasuna
NT3 kontratatzeko gaitasuna  

NT2 legezko helbidea  
NT2 pertsona fisikoa  
NT2 pertsona juridikoa  

NT1 kontratua  
NT2 bermea  

NT3 kaudimena
NT2 hipoteka  
NT2 kontratu-hutsalketa  
NT2 kontratu-klausula  

NT3 abusuzko klausula
NT3 konpromiso-klausula
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NT2 mandatua
NT1 zuzenbide-abusua  
RT jurisdikzio zibila  
RT Kode Zibila  
RT prozedura zibila  
RT zuzenbide pribatua  

zuzenbide zibila, auzibidezko·—

USE prozedura zibila (1221)  

zuzenbide zibila, nazioarteko·—

USE nazioarteko zuzenbide 
pribatua (1231)

zuzenbide-abusua  
MT 1211 zuzenbide zibila
BT1 zuzenbide zibila  

zuzenbidea  

USE zientzia juridikoa (1206)  

zuzenbidea haustea, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

zuzenbidea urratzea, Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea ez 
betetzea (1011)  

zuzenbidea, aireko·—

USE aeronautikako zuzenbidea 
(1231)

zuzenbidea, auzibidezko·—

USE prozedura judiziala (1221)  

zuzenbidea, auzibidezko zigor-·—

USE zigor-prozedura (1221)  

zuzenbidea, barruko·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

zuzenbidea, baso-·—

USE baso-legeria (5636)  

zuzenbidea, diziplina-·—

USE diziplina-prozedura (0436)  

zuzenbidea, Erkidegoaren zuzenbidea/ 
barruko·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

zuzenbidea, Erkidegoko hauteskunde-
·—

USE Europako hauteskunde-
sistema (0416)  

zuzenbidea, estatu-·—

USE nazio-zuzenbidea (1206)  

zuzenbidea, Europako·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea 
(1011)

zuzenbidea, foru-·—

USE eskualde-zuzenbidea (1206)  

zuzenbidea, higiezinen gaineko·—

USE ondasun higiezinen jabetza 
(1211)

zuzenbidea, higigarrien gaineko·—

USE ondasun higigarrien jabetza 
(1211)

zuzenbidea, hipoteka-·—

USE hipoteka (1211)

zuzenbidea, hirigintzako·—

USE hirigintza-arauak (2846)  

zuzenbidea, ingurumenaren·—

USE ingurumen-zuzenbidea (5206) 

zuzenbidea, jabetza-·—

USE ondasunen jabetza (1211)  

zuzenbidea, kontratu-·—

USE kontratua (1211)

zuzenbidea, lanaren·—

USE lan-zuzenbidea (4426)  

zuzenbidea, nazio-zuzenbidea/ 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

zuzenbidea, nazio-zuzenbidea/ 
nazioarteko·—

USE nazioarteko zuzenbidea / 
barruko zuzenbidea (1231)  

zuzenbidea, nazioarteko ekonomia-·—

USE nazioarteko zuzenbide 
ekonomikoa (1231)

zuzenbidea, nazioarteko itsas·—

USE itsasoari buruzko zuzenbidea 
(1231)

zuzenbidea, ondare-·—

USE ondasunen jabetza (1211)  

zuzenbidea, osasun-arloko·—

USE medikuntza-zuzenbidea (2841) 

zuzenbidea, prentsa-·—

USE informazio-zuzenbidea (3231) 

zuzenbidea, probintzia-·—

USE toki-legeria (1206)  

zuzenbidea, toki-·—

USE toki-legeria (1206)  

zuzenbidea, udal·—

USE toki-legeria (1206)  

zuzenbidea/ barruko zuzenbidea, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

zuzenbidea/ Erkidegoaren zuzenbidea, 
nazio-·—

USE Erkidegoaren zuzenbidea / 
nazio-zuzenbidea (1011)  

zuzenbidea/ nazioarteko zuzenbidea, 
nazio-·—

USE nazioarteko zuzenbidea / 
barruko zuzenbidea (1231)  

zuzenbidearen aurkako delitua, 
nazioarteko·—

USE gizateriaren aurkako krimena 
(1236)

zuzenbidearen filosofia  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF zuzenbidearen teoria  
BT1 zientzia juridikoa  

zuzenbidearen historia  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  

zuzenbidearen interpretazioa  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
UF analogia juridikoa  

legearen interpretazioa  
epailearen interpretazioa  

BT1 zientzia juridikoa  
RT EE judizio aurreko erabakia 

eskatzea  
RT Erkidegoaren zuzenbidearen 

nagusitasuna

zuzenbidearen iturriak  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
NT1 autorregulazioa  
NT1 doktrina juridikoa  
NT1 jurisprudentzia
NT1 kode juridikoa  

NT2 administrazio-kodea  
NT2 Kode Zibila  
NT2 Zigor Kodea

NT1 konstituzioa  
NT2 konstituzioaren berrikuspena 
NT2 konstituzionaltasunaren 

kontrola
NT1 legeria  

NT2 administrazio-erregelamendua 
NT3 administrazio-xedapena
NT3 dekretua  
NT3 erabakia  
NT3 zuzentaraua  

NT2 eskualde-zuzenbidea  
NT2 eskuratutako eskubideak  
NT2 legea

NT3 harmonizazio-legea  
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NT3 lege organikoa  
NT3 legearen aplikazioa  

NT4 zuzenbidearen 
nagusitasuna

NT3 legearen atzeraeragina  
NT3 oinarrien legea

NT2 nazio-zuzenbidea  
NT2 ordenantza
NT2 toki-legeria  

NT1 legeriaren sinplifikazioa  
NT1 ohiturazko zuzenbidea  
NT1 zuzenbidearen printzipio 

orokorra
RT EE Ituna  
RT Erkidegoaren egintza  
RT nazioarteko akordioa  

zuzenbidearen nagusitasuna  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 legearen aplikazioa 

BT2 legea 
BT3 legeria 

BT4 zuzenbidearen iturriak  
RT Erkidegoaren zuzenbidearen 

nagusitasuna
RT zuzenbidezko estatua  

zuzenbidearen printzipio orokorra  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zuzenbidearen iturriak  

zuzenbidearen soziologia  
MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 

adarrak
BT1 zientzia juridikoa  

zuzenbidearen teoria  

USE zuzenbidearen filosofia (1206) 

zuzenbidearen transposizioa, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

zuzenbideko adin-nagusitasuna, zigor-
·—

USE erantzukizun kriminala 
(1216)

zuzenbideko adingabetasuna, zigor-
·—

USE erantzukizun kriminala (1216) 

Zuzenbideko exentzioa, 
Erkidegoaren·—

USE Erkidegoaren zuzenbideko 
salbuespena (1011)  

zuzenbideko oinarriak  

USE oinarri juridikoa (1011)

zuzenbidezko estatua  
MT 0406 esparru politikoa
BT1 Estatua  

RT zuzenbidearen nagusitasuna  

zuzendari kudeatzailea  

USE enpresa-zuzendaria (4006)  

zuzendaria  

USE administrazio-koadroa (4006) 

zuzendaria, nekazaritzako 
ustiategiko·—

USE nekazaria (5616)  

zuzendaria, zinema-·—

USE arte-lanbidea (2831)  

zuzendariek enpresa erostea  

USE enpresa-erosketa (4006)  

zuzendaritza-kontseilua  

USE enpresaren zuzendaritza 
(4006)

zuzendaritza-organoa, EBZko·—

USE EB organo erabakitzailea 
(1006)

zuzendaritzako idazkaria  

USE idazkaritzako langileak (4006) 

zuzeneko adjudikazioa  

USE zuzeneko kontratazioa (2006)  

zuzeneko aplikagarritasuna  
MT 1011 Erkidegoaren zuzenbidea
UF zuzeneko ondorioa  
BT1 Erkidegoaren zuzenbidea / 

nazio-zuzenbidea 
BT2 Erkidegoko ordena juridikoa  

RT IAEE erabaki orokorra  

zuzeneko demokrazia  

USE demokrazia (0406)  

zuzeneko hautapena  

USE sufragio unibertsala (0416)

zuzeneko hautapeneko ganbera  
MT 0421 parlamentua
UF Beheko Ganbera  

diputatuen kongresua  
BT1 bi ganberako sistema 

BT2 parlamentu-ganbera 
BT3 Parlamentuaren osaera  

RT sufragio unibertsala  

zuzeneko inbertsioa  
MT 2426 finantzaketa eta inbertsioa
BT1 inbertsioa  

zuzeneko kontratazioa  
SN Salbuespenezko kontratazio-

sistema. Kontratua 
adjudikatzeko orduan 
Administrazioak ez ditu kontuan 
hartzen publizitatearen eta 
lehiaren printzipioak.  

MT 2006 merkataritza-politika
UF zuzeneko adjudikazioa  
BT1 administrazio-kontratazioa  

zuzeneko kostua  
MT 4026 kontabilitate-kudeaketa
BT1 kostuen kalkulua 

BT2 kontabilitate-kudeaketa  

zuzeneko ondorioa  

USE zuzeneko aplikagarritasuna 
(1011)

zuzeneko salmenta  
MT 2031 merkaturatzea
BT1 salmenta 

BT2 merkataritzako egintza  

zuzeneko sufragioa  

USE sufragio unibertsala (0416)

zuzeneko ustiapena  
SN Jabeak berak lurra ustiatzea.  
MT 5616 nekazaritzako ustiapen-

sistema
BT1 ustiapen-araubidea  

zuzeneko zerga  
MT 2446 zerga-sistema
BT1 zerga  
RT errentaren gaineko zerga  
RT kapitalaren gaineko zerga  

zuzenketa  
MT 0426 parlamentu-lanak
UF Parlamentuaren betoa  
BT1 legegintzako prozedura  

zuzenketa kimikoa, lurraren·—

USE lurra ongarritzea (5621)  

zuzentaraua  
SN Zein helburu lortu behar diren 

adierazteko estatuburu edo 
gobernuburuak ezartzen dituen 
ildo edo jarraibideen multzoa.  

MT 1206 zuzenbidearen iturriak eta 
adarrak

UF jarraibidea  
BT1 administrazio-erregelamendua 

BT2 legeria 
BT3 zuzenbidearen iturriak  

zuzentaraua, Batzordearen·—

USE EE zuzentaraua (1011)  

zuzentaraua, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren·—

USE EE zuzentaraua 
(1011)

zuzentaraua, hornidurei buruzko·—

USE hornidura-kontratua (2006)  

zuzentaraua, Kontseiluaren·—

USE EE zuzentaraua (1011)  
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zuzentaraua, obrei buruzko·—

USE obra-kontratua (2006)  

zuzentarauen transposizioa, EE·—

USE Erkidegoaren legeriaren 
transposizioa (1011)  

[V4.2], Panevežys ·—

USE Panevežys [V4.2] (7211)  

[V4.2], Zemgale ·—

USE Zemgale [V4.2] (7211)  


