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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

klokkenluiden

0431 politiek en openbare veiligheid

c_39046afb

trans-Atlantische betrekkingen

0806 internationale politiek

c_47ea173d

na de koude oorlog

0816 internationaal evenwicht

c_4e75f061

informatieoorlog

0816 internationaal evenwicht

c_7cbc24fd

naoorlogse periode

0816 internationaal evenwicht

c_959c23de

staatsopbouw

0816 internationaal evenwicht

c_99e6dc30

kwestie Cyprus

0816 internationaal evenwicht

c_9104c45f

handvuurwapens

0821 defensie

c_047e5912

Europese Bankautoriteit

1006 EU-instellingen en Europese overheid

c_4768a12e

Orgaan van Europese regelgevende instanties
voor elektronische communicatie

1006 EU-instellingen en Europese overheid

c_8a658bb0

Europees Agentschap voor het operationeel
beheer van grootschalige IT-systemen op het
gebied van vrijheid, veiligheid en recht

1006 EU-instellingen en Europese overheid

c_96124aaf

Europese Autoriteit voor effecten en markten

1006 EU-instellingen en Europese overheid

c_e9845504

Europese Bestuursschool

1006 EU-instellingen en Europese overheid

c_f5ed5adb

Europese Autoriteit voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen

1006 EU-instellingen en Europese overheid

c_70c441cc

omzettingsachterstand

1011 Recht van de Europese Unie

c_777eba81

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur 1011 Recht van de Europese Unie

c_1c478aa5

beperkende maatregel van de EU

1016 Opbouw van Europa

c_2212c2c4

multi-level governance

1016 Opbouw van Europa

c_2e08d60f

civiele missie van de EU

1016 Opbouw van Europa

c_6547ccb7

Oostelijk Partnerschap

1016 Opbouw van Europa

c_fd848a9f

Frans-Duitse betrekkingen

1016 Opbouw van Europa

c_4d5b6dbd

macrofinanciële bijstand

1021 Financiën van de EU

c_4e3beee2

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 1021 Financiën van de EU

c_7afb6cd4

common law

1206 rechtsbronnen en rechtstakken

c_471a61cf

digitaal contract

1211 burgerlijk recht

c_7546272f

identiteitsdiefstal

1216 strafrecht

c_0f3b8370

collectief verhaal

1221 rechtspraak

c_6496f5ea

overgangsjustitie

1221 rechtspraak

c_558c1e00

genderidentiteit

1236 rechten en vrijheden

c_b19d7503

gendermainstreaming

1236 rechten en vrijheden

c_2a1a9fdc

Europese territoriale samenwerking

1616 Regio en regionaal beleid

c_a62dbeba

collectieve goederen

2026 consumptie

c_f2c7a2f7

biologische certificering

2031 commercialisering

c_062f6587

Europees stabiliteitsmechanisme

2406 monetaire betrekkingen

c_20fde7af

interbancaire markt

2411 monetaire economie

c_2d0e694e

Economisch en Financieel Comité

2411 monetaire economie

c_6cfce4be

economische governance van de EU

2411 monetaire economie

c_d1f03d01

Eurosysteem

2411 monetaire economie

c_14d71455

private equity

2416 financiële instellingen en krediet

c_7f2d2214

icbe-fonds

2416 financiële instellingen en krediet

c_896e199b

kredietrating

2416 financiële instellingen en krediet

c_9ffe3bdc

hedgefonds

2416 financiële instellingen en krediet

c_dcc650ef

alternatieve beleggingsinstelling

2416 financiële instellingen en krediet
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_dd52c1e9

pensioenfonds

2416 financiële instellingen en krediet

c_ee45cd99

staatsinvesteringsfonds

2416 financiële instellingen en krediet

c_18180cde

optiecontract

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_3e6af2e7

financiële stabiliteit

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_834b57c4

schaduwbankieren

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_8f89faac

financieel toezicht

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_a18525ab

afgeleid financieel instrument

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_a3b85311

Europees Comité voor systeemrisico's

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_e749c083

betalingssysteem

2421 vrij verkeer van kapitaal

c_10aa91c7

islamitisch bankieren

2426 investering en financiering

c_34242feb

onlinegame

2826 sociaal leven

c_67699417

medisch toerisme

2826 sociaal leven

c_d6ede0c7

EU-sportbeleid

2826 sociaal leven

c_e2de1ffd

digitaal spel

2826 sociaal leven

c_57946f1a

religieus symbool

2831 cultuur en godsdienst

c_e9ccc5a7

heraldiek

2831 cultuur en godsdienst

c_28750470

door voedsel overgedragen ziekte

2841 gezondheid

c_31da5694

e-gezondheid

2841 gezondheid

c_6f563894

weesgeneesmiddel

2841 gezondheid

c_7951978e

geneesmiddelresidu

2841 gezondheid

c_7dda56e2

antimicrobiële resistentie

2841 gezondheid

c_8c634c9b

EU-referentielaboratorium

2841 gezondheid

c_cbdf29ef

weesziekte

2841 gezondheid

c_243b7be2

open leermiddelen

3216 organisatie van het onderwijs

c_25ddd844

strip

3221 documentatie

c_40f54e0c

metagegevens

3221 documentatie

c_cdec6719

foto

3221 documentatie

c_25fe24f4

mobiele communicatie

3226 communicatie

c_324b44f1

sociale media

3226 communicatie

c_a17a2156

semantisch web

3226 communicatie

c_04ae3ba8

informatiebeveiliging

3236 Informatica en gegevensverwerking

c_406ad4cc

risicobeheer

4021 administratief beheer

c_0e4239f5

financiële audit

4026 financieel beheer

c_441fb0c4

conformiteitsaudit

4026 financieel beheer

c_b3d1a308

prestatiecontrole

4026 financieel beheer

c_2efea99f

balans tussen werk en privé

4416 arbeidsomstandigheden en -organisatie

c_9a27a573

loodswezen

4806 Vervoerbeleid

c_b3e9d826

licht voertuig

4816 vervoer over land

c_52792cef

gemeenschappelijk Europees luchtruim

4826 lucht- en ruimtevervoer

c_681e6d24

drone

4826 lucht- en ruimtevervoer

c_c8c80a5b

luchtvaartbeveiliging

4826 lucht- en ruimtevervoer

c_ea3f5ed2

aerostaat

4826 lucht- en ruimtevervoer

c_165899a6

milieu-industrie

5206 milieubeleid

c_98d1408a

waterbeleid

5206 milieubeleid

c_bb1a60eb

milieukosten

5206 milieubeleid

c_d8ba2fe4

politieke ecologie

5206 milieubeleid

c_0e092eaf

aquatisch ecosysteem

5211 natuurlijk milieu

c_1c2d26cf

Barentszzee

5211 natuurlijk milieu
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_25e0bb6d

thermaal water

5211 natuurlijk milieu

c_3897ba70

zoetwaterecosysteem

5211 natuurlijk milieu

c_9055e9e1

ondergronds ecosysteem

5211 natuurlijk milieu

c_93670e37

karstgebied

5211 natuurlijk milieu

c_d701b19c

plaagorganisme

5211 natuurlijk milieu

c_be0de7b7

blootstelling aan straling

5216 Aantasting van het milieu

c_623f2583

tweekleppig weekdier

5641 visserij

c_8702d5f7

duurzame visserij

5641 visserij

c_cb1ce6ff

inkomsten uit de visserij

5641 visserij

c_16b63d4f

functionele voeding

6026 voedingsproducten

c_315af034

scheepsbrandstof

6616 aardolie-industrie

c_ece9dd5b

schaliegas

6616 aardolie-industrie

c_804a9afe

vergunning voor industriële exploitatie

6806 industriebeleid en -structuur

c_b9c60592

zeldzaam aardmetaal

6811 chemie

c_049691c5

provincie Sisak-Moslavina

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_070e15e7

provincie Brod-Posavina

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_095c8a84

provincie Požega-Slavonia

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_14e0ae65

provincie Split-Dalmatia

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_23635024

provincie Zagreb

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_412ed48a

provincie Karlovac

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_46e54685

Adriatisch-Kroatië

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_496cee2d

provincie Virovitica-Podravina

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_6acbfd25

regio's van Kroatië

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_7a080afd

provincie Istra

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_7d7c383b

provincie Šibenik-Knin

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_82778b62

provincie Varaždin

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_a5c15adc

provincie Vukovar-Srije

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_b4cffbee

provincie Primorje-Gorski Kotar

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_cf9e250b

provincie Osijek-Baranja

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_d3db05e6

Stad Zagreb

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_d4ca9a6c

Continentaal-Kroatië

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_dffba30e

provincie Krapina-Zagorje

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_e300778f

provincie Dubrovnik-Neretva

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_e4bfb3bb

provincie Međimurje

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_eb3ada47

provincie Lika-Senj

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_ec0f4970

provincie Bjelovar-Bilogora

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_f9143718

provincie Koprivnica-Križevci

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_fee7acae

provincie Zadar

7211 regio's van de EU-lidstaten

c_964c9649

BRICS-landen

7231 economische geografie

c_6e703074

Arabische wereld

7236 politieke geografie

c_789ead37

wereld

7236 politieke geografie

c_b605a1d4

Mensenrechtenraad

7606 Verenigde Naties

c_acf7832d

Cariforum

7616 regionale organisaties buiten Europa

c_ce38fff4

Unie van Zuid-Amerikaanse Naties

7616 regionale organisaties buiten Europa

c_7bf10a38

Internationaal Agentschap voor hernieuwbare
energie

7621 wereldwijde organisaties

c_9fe65404

Internationale Academie voor corruptiebestrijding 7621 wereldwijde organisaties

c_a02d5941

G20

7621 wereldwijde organisaties
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2. Update of preferred terms
URI

Old value

171
1850
2700
2941
3335
3666
3751
3980
4074
4281
4492
452085
5118

overheidstoezicht
monetair interventiemechanisme
disciplinaire procedure
beroep wegens onvermogen
speelhuis
Europees merk
ouderdomsverzekering
prejudicieel beroep EG
risicopreventie
communautaire voorraad
bedrijfsverplaatsing
Het Europees Visserijfonds
plaatselijk verkozene

5157
5653
5726
5762
5788

risicodragend kapitaal
zigeuner
EG-conformiteitsmerk
besluitvormend orgaan
GBVB

5824

project van Europees belang

5837
5930

vordering tot nietigverklaring
Palestijnse Autonome Gebieden

6052
6128

additief voor levensmiddelen
Harmonisatiebureau voor de interne markt

6709

EVDB

6902
8279
8280
8281
8282
8283
950

startkapitaal
Hovedstaden
Midden-Jutland
Noord-Jutland
Seeland
Zuid-Denemarken
uitwijzing

New value

Microthesaurus

administratief toezicht
0436
Wisselkoersmechanisme
2406
tuchtprocedure
0436
beroep wegens nalatigheid
1221
speelhal
2826
merk van de EU
6416
pensioenregeling
2836
prejudicieel verzoek (EU)
1221
preventie van milieurisico's
5206
EU-voorraad
6406
bedrijfsovername
4006
Europees Visserijfonds
1021
vertegenwoordiger van lokale of 0436
regionale autoriteit
durfkapitaal
2421
Roma
2821
CE-conformiteitsmerk
6411
besluitvormend orgaan (EU)
1006
gemeenschappelijk buitenlands 1016
en veiligheidsbeleid
project van gemeenschappelijk 1016
belang
beroep tot nietigverklaring (EU) 1221
Palestina
7226
7231
levensmiddelenadditief
6036
Bureau voor intellectuele
1006
eigendom van de Europese Unie
gemeenschappelijk veiligheids- 1016
en defensiebeleid
eerste-fasekapitaal
2426
Hovedstaden (regio)
7211
Midden-Jutland (regio)
7211
Noord-Jutland (regio)
7211
Seeland (regio)
7211
Zuid-Denemarken (regio)
7211
verwijdering
1216

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

financiering op lange termijn

1123
115

kernfusie
raad van bestuur

1252

homologatie

1410

mechanische industrie

1464
1501
1696

Europese integratie
Iran
computerprogramma

New value

Microthesaurus

Eltif
2426
Europese
langetermijnbeleggingsinstelling
investering op de lange termijn
langetermijninvesteringsfonds
kernfusiereactie
6621
raad van beheer
4006
rvb
directie
certificaat van echtheid
6411
conformiteitscertificaat
kwaliteitscertificatie
kwaliteitscertifiëring
kwaliteitscertificaat
machineontwerp
6821
mechanisch ontwerp
Europese convergentie
1016
Islamitische Republiek Iran
7236
softwareontwerp
3236
softwareontwikkeling
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URI

Preferred terms

1787

termijnmarkt

1790
1799
1810
1846

contantmarkt
wisselmarkt
overheidsopdracht
werktuigbouwkunde

1850

Wisselkoersmechanisme

1856
1971

diergeneeskunde
elektronisch betaalmiddel

2008

Europese beweging

2098

obligatie

2173

gemeenschappelijke marktordening

2220

betaling binnen de EU

227

coöperatie

2492
2531

archief
verontreiniging van voedingsmiddelen

2588
2700

overheid
tuchtprocedure

272

kosten door verontreiniging

2785
2894

veterinair product
verslag over de werkzaamheden

2929

sociaal ziekenfonds

294

swap

3027

computercriminaliteit

3033
3059

computerpiraterij
stemming via afvaardiging

3080

jong industrieland

3140

toezicht op het milieu

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

termijncontract
2421
futures
contante markt
2421
forexmarkt
2411
overheidscontract
2006
reparatie en onderhoud van
6821
voertuigen
ERM
2406
monetair interventiemechanisme
WKM
veterinaire geneeskunde
5631
bankpas
2411
chipknip
debetkaart
e-geld
elektronisch geld
pinpas
elektronische portemonnee
Europees denken
1016
Europees federalisme
Europese belangengroepering
Pan-Europese beweging
obligatiemarkt
2421
obligatielening
integrale GMO
5606
integrale gemeenschappelijke
marktordening
GMO
TARGET-systeem
2411
TARGET2
betaling binnen de
Gemeenschap
betaling binnen het Eurosysteem
betalingen binnen de
Gemeenschappen
transactie binnen het
Eurosysteem
coöperatieve onderneming
4016
coöperatieve vereniging
archiefbeheer
3221
voedselbesmetting
5216
besmetting van de
voedingswaren
gestelde macht
0406
disciplinaire procedure
0436
disciplinaire maatregel
kosten van gezondheidsschade 5206
kosten van milieuschade
veterinair produkt
2841
jaarlijks activiteitenverslag
3221
overzicht van activiteiten
ziekenfonds
2836
onderlinge zorgverzekering
deviezenswap
2421
valutaswap
digitale criminaliteit
3236
cyberdelict
softwarepiraterij
3236
stemming via het systeem van 0426
afvaardiging
overdracht van stemrecht
nieuwe industrielanden
1611
opkomende economie
pas geïndustrialiseerde landen
opkomende groeimarkten
EMAS
5206
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URI

Preferred terms

3238
3248

financiering met zeer korte looptijd
elektronische bankhandeling

3299

interne markt

3319
3335

inkomensverdeling
speelhal

3336

speelautomaat

3449
3477
3666

deviezenreserve
schadeverzekering
merk van de EU

3667

proefneming met dieren

3674
3751
3862

inkomsten uit investeringen
pensioenregeling
administratieve sanctie

3866

sanctie (EU)

3913

gelijke behandeling van man en vrouw

3980

prejudicieel verzoek (EU)

4061

geschiedenis van Europa

4075
4195

natuurlijk risico
beleggingsmaatschappij

4281

EU-voorraad

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

milieubeheer- en
milieuauditsysteem
financiering op zeer korte termijn 1021
internetbankieren
2416
online bankieren
eengemaakte markt van de EU 1016
interne markt van de EU
inkomensdistributie
1626
gokhal
2826
speelhuis
automatenhal
eenarmige bandiet
2826
fruitautomaat
gokautomaat
valutareserve
2406
inboedelverzekering
2431
Gemeenschapsmerk
6416
Uniemerk
merk van de Europese Unie
Europees merk
proefdieren
6416
dierproeven
winst op geïnvesteerd vermogen 2426
ouderdomsverzekering
2836
administratieve boete
0436
bestuursrechtelijke sanctie
EU-boetebeleid
1011
door de EU opgelegde
dwangsom
geldboete van de EU
geldelijke sanctie van de EU
gelijke behandeling van vrouwen 1236
en mannen
gelijkheid van vrouwen en
mannen
gendergelijkheid
prejudiciële procedure
1221
verzoek om een prejudiciële
beslissing (EU)
prejudicieel beroep EG
Schumanverklaring
1016
geschiedenis van de EG
Schumanplan
natuurramprisico
5206
CEF
2416
beleggingsfonds
beleggingsonderneming
beleggingstrust
closed-end
beleggingsmaatschappij
closed-end fonds
collectief deposito
fondsbeheerder
gemeenschappelijk
beleggingsfonds
gepoold fonds
gesloten beleggingsfonds
gesloten fonds
open beleggingsfonds
open-end beleggingsfonds
open-end
beleggingsmaatschappij
società di gestione degli
investimenti
vermogensbeheerder
closed-end beleggingsfonds
voorraden in de Europese Unie 6406
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URI

Preferred terms

433

deviezen

441001

uitvoerend agentschap

4463

kredietbrief

447
4492

bedrijfsleiding
bedrijfsovername

451486

Zuid-Sudan

451912

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

4605

preferentiële overeenkomst

4642

beurswaarde

4646
4669

effecten
directe verkoop

4731
4791
4795
4834
5118
5153

overschrijving
exclusieve economische zone
investeringsbank
openbaar gebouw
vertegenwoordiger van lokale of regionale
autoriteit
speculatiekapitaal

5157

durfkapitaal

5159

moederschap

5166
5181

pretpark
gegevensbescherming

528
5312

gewoonterecht
Europees symbool

55

algemene boekhouding

5511
5573

comitologie
benaming van een product

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

communautaire voorraad
buitenlandse valuta
2411
vreemde valuta
Chafea
1006
Easme
INEA
Uitvoerend Agentschap voor
consumenten, gezondheid,
landbouw en voeding
Uitvoerend Agentschap voor
kleine en middelgrote
ondernemingen
Uitvoerend Agentschap innovatie
en netwerken
kasbon
2411
schuldpapier
schuldtitel
directie
4006
MBO
4006
uitkoop door het management
managementbuy-out
Republiek Zuid-Sudan
7236
7616
Caribisch Nederland
7216
BES
7241
preferentiële
2006
handelsovereenkomst
beurskapitalisatie
2421
effectieve waarde
marktwaarde
marktkapitalisatie
verhandelbaar effect
2421
huis-aan-huisverkoop
2031
thuisverkoop
verkoop aan huis
verkoopparty
colportage
overboeking
2411
EEZ
1231
zakenbank
2416
publiek gebouw
2846
plaatselijk verkozene
0436
speculatiemarkt
"hot money"
durfkapitaalfonds
risicodragend kapitaal
durfinvesteerder
bevalling
zwangere vrouw
zwangerschap
kraamvrouw
speeltuin
databeveiliging
gegevensbeveiliging
beveiliging van gegevens
gewoonte en gebruik
Europees embleem
Europees volkslied
Europese vlag
Europese postzegel
handelsboekhouding
financiële boekhouding
comitéprocedure
productaanduiding
productidentificatie
stofidentificatie

2421
2421

2806

2826
3236

1206
1016

4026
1011
2026
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URI

Preferred terms

5580
5653

structurele uitgave
Roma

5682

economisch instrument voor het milieu

5734

veterinair geneesmiddel

5751
5762

gecombineerde nomenclatuur
besluitvormend orgaan (EU)

5788

gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid
project van gemeenschappelijk belang
promotie van de Europese gedachte
beroep tot nietigverklaring (EU)
Palestina

5824
5826
5837
5930
5969
602
6048

6052

61

6128

6151
6155
616
6396
6557
6709
6753

6775
6789
6902
6905
73

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

productnaam
uitgave voor het structuurfonds
Boyash
woonwagenbewoners
zigeuner
Ashkali
economisch instrument ter
bescherming van het milieu
diergeneesmiddel
geneesmiddel voor
diergeneeskundig gebruik
GN
directie (EU)
Raad van gouverneurs (EU)
GBVB

1021
2821

5206
2841

2011
1006
1016

project van Europees belang
1016
Europa-promotie
1016
vordering tot nietigverklaring
1221
Palestijnse Autonome Gebieden 7226
7231
China
Volksrepubliek China
7231
zoet water
zoetwateromgeving
5211
zoetwatermilieu
EU-landbouwcomité
Comité van beheer voor de
5606
gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten
Beheerscomité voor de
gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten
levensmiddelenadditief
additief voor levensmiddelen
6036
sensorieel toevoegingsmiddel
technisch additief
rekening
financiële rekening
4026
kapitaalrekening
productierekening
Bureau voor intellectuele eigendom van de
EUIPO
1006
Europese Unie
Harmonisatiebureau voor de
interne markt
eurozone
eurogebied
2406
TARIC
geïntegreerd tarief van de
2011
Europese Unie
uitwisseling van informatie
informatie-uitwisseling
3231
informatie-overdracht
milieueconomie
ecologische economie
5206
huiselijk geweld
partnergeweld
2826
intrafamilaal geweld
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleidEVDB
1016
GVDB
company buy-out
Bedrijfsovername door managers 4006
managementbuy-in
managementbuy-out
managers buy-out
bedrijfsovername door de
werknemers
internetsite
webpagina
3226
internetpagina
voedingssupplement
aanvullende voeding
6026
voedselsupplement
eerste-fasekapitaal
startkapitaal
2426
aanloopinvestering
voortijdige schoolverlating
voortijdige schoolverlater
3206
financiële steun
opheffing van de financiële steun 1021
steun op middellange termijn
verlening van financiële steun
verzoek om financiële steun
betalingsbalanssteun
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Preferred terms

7363

grafische illustratie

8409

euroscepsis

8453

computerbewijs

926

landbouwoverschot

933

begrotingsjaar

950

verwijdering

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

stripverhaal
grafische voorstelling
eurofobie
euroscpticus
digitaal bewijs
digitaal forensisch onderzoek
handelsoverschot in
landbouwproducten
overtollige landbouwproducten
boekjaar
financieel jaar
uitwijzing
uitzetting

3221
1016
1221
5611

2441
1216
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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