ე
GEO

RUS

ENG

ევოლუცია

evolution

эволюция

ევრატომი

Euratom

Евратом

ევროგაერთიანების კანონმდებლობა

Community law

законы Сообщества

ევროკავშირის ბიუჯეტი

Community budget

бюджет Сообщества

ევროკავშირის დირექტივა

EC directive

директива ЕС

ევროკავშირის დირექტივა ბიოციდების სესახებ

EC directive on biocides

директива ЕС по биоцидам

ევროკავშირის დირექტივა ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

EIA directive

директива ЕС по экологической экспертизе

ევროკავშირის დირექტივა ნარჩენების განადგურების შესახებ (თუ გამოყენების)? EC directive on waste disposal

директива ЕС по утилизации отходов

ევროკავშირის დირექტივა შეფუთვების შესახებ

директива ЕС по упаковке

EC directive on packaging

ევროკავშირის დირექტივა წყლის დაცვის შესახებ( ევროკავშირის დირექტივა წყლEC directive on water protection

директива ЕС по защите вод

ევროკავშირის ეკომარკირება

EC ecolabel

экологическая маркировка в ЕС

ევროკავშირის კანონი

Community act

закон ЕС

ევროკავშირის მინისტრთა საბჭო

EC Council of Ministers

Совет Министров ЕС (Совет Европейского Союза)

ევროკავშირის პოლიტიკა

EC policy

политика ЕС

ევროკავშირის საბჭო

EU Council

Совет ЕС

ევროკავშირის საერთაშორისო ხელშეკრულება

EC Treaty

"Римский Договор"

ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტი

EC regulation

постановление, нормативный документ ЕС

ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტი არსებული ქიმიკატების შესახებ

EC regulation on existing chemicals

постановление ЕС по известным химикатам

ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტი ეკომენეჯმენტისა და აუდიტის შესახებ

EC regulation on eco-management and audit

постановление ЕС об экоменеджменте и аудите

ევროკავშირის სასამართლო

Court of Justice of the European Communities

Суд Европейского Союза

ევროკავშირის ფინანსები

Community finance

финансы ЕС

ევროკაშირის საკანონმდებლო სისტემა

Community legal system

правовая система ЕС

ევროპა

Europe

Европа

ევროპის ბუნებრივი ნაკრძალი

European nature reserve

европейский природный заповедник

ევროპის გაერთიანება (ევროგაერთიანება)

European Union

Европейский Союз

ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტო

European Environment Agency

Европейское агентство по охране окружающей среды

ევროპის გარემოსდაცვითი საბჭო

European Environmental Council

Европейский Совет по охране окружающей среды

ევროპის კომისია (ევროკომისია)

European Commission

Европейская Комиссия

ევროპის პარლამენტი (ევროპარლამენტი)

European Parliament

Европейский Парламент

ევროპის სავალუტო ფონდი

European Monetary Fund

Европейский валютный фонд

ევროპის სასამართლო

European Court of Justice

Европейский Суд

ევროპული გაერთიანებები

European Communities

Европейские Сообщества

ევროპული მონეტარული სისტემა

European Monetary System

Европейская валютная система

ევროპული სტანდარტი

European standard

европейский стандарт

ევტროფიკაცია

eutrophication

эвтрофикация

ეთანოლი

ethanol

этанол

ეთერი

ether

эфир

ეთიკა

ethics

этика

ეთნოლოგია

ethnology

этнология

ეთოლოგია

ethology

этология

ეიმსის ტესტი

Ames test

тест Эймса

ეკვატორული კლიმატი

equatorial climate

экваториальный климат

ეკვივალენტური დოზა

equivalent dose

эквивалентная доза

ეკზოტიკური ჯიშები

exotic species

экзотический вид

ეკლესია

church

церковь

ეკო პედიატრია (ეკოპედიატრია)

eco-paediatrics

экопедиатрия

ეკობალანსი

eco-balance

экобаланс

ეკოგანვითარება

ecodevelopment

экоразвитие

ეკოზონა

ecozone

экозона

ეკოკატასტოფა

ecocatastrophe

экологическая катастрофа

ეკოლოგთა მოძრაობა

ecologist movement

движение экологов

ეკოლოგია

ecology

экология

ეკოლოგიურად სენსიტიური არე (ეკოლოგიურად არასტაბილური რაიონი)????? ecologically sensitive area

экологически нестабильный регион

ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმით ვაჭრობა

environmental stock exchange

торговля экологически чистыми товарами

ეკოლოგიური ადაპტაცია (ეკოლოგიური შეგუება)

ecological adaptation

экологическая адаптация

ეკოლოგიური ბალანსი

ecological balance

экологический баланс

ეკოლოგიური ბუღალტერია

ecological bookkeeping

бухгалтерский учет природоохранной деятельности

ეკოლოგიური ექსპერტიზა (ადგილობრივი)

EIA (local)

экологическая экспертиза (местн.)

ეკოლოგიური ინვენტარიზაცია

ecological stocktaking

экологическая инвентаризация

ეკოლოგიური ნიშა

ecological niche

экологическая ниша

ეკოლოგიური ომი

environmental warfare

экологическая война

ეკოლოგიური პარამეტრი

ecological parameter

экологический параметр

ეკოლოგიური სიუხვე

ecological abundance

экологическое изобилие

ეკოლოგიური ტევადობა

ecological carrying capacity

экологическая емкость

ეკოლოგიური უთანასწორობა

ecological inequality

экологическое неравенство

ეკოლოგიური ფაქტორი

ecological factor

экологический фактор

ეკოლოგიური შეფასება

ecological assessment

экологическая оценка

ეკომარკეტინგი

ecomarketing

экологическая торговля

ეკომარკირება

ecolabelling

экологическая маркировка

ეკომარკირება

ecolabel

экоэтикетка

ეკომუზეუმი

ecomuseum

экомузей

ეკონომია

economy

экономика

ეკონომიკა

economics

экономика (наука)

ეკონომიკის კონცენტრაცია

economic concentration

рыночная концентрация

ეკონომიკურ-ეკოლოგიური ეფექტურობა

economical-ecological efficiency

экономико-экологическая эффективность

ეკონომიკური ანალიზი

economic analysis

экономический анализ

ეკონომიკური განვითარება

economic development

экономическое развитие

ეკონომიკური გეგმა

economic plan

экономический план

ეკონომიკური გეოგრაფია

economic geography

экономическая география

ეკონომიკური დაგეგმვა

economic planning

экономическое планирование

ეკონომიკური ეკოლოგია (ეკონომიკური საქმიანობა)

economic activity

экономическая деятельность

ეკონომიკური ზონირება( მიწათგამოყენების ეკონომიკური დაგეგმვა)??????

economic zoning

экономическое районирование

ეკონომიკური ზრდა

economic growth

экономический рост

ეკონომიკური თეორია

economic theory

экономическая теория

ეკონომიკური კონკურენცია

economic competition

экономическая конкуренция

ეკონომიკური მართვის საშუალებები

economic management instrument

инструмент экономического управления

ეკონომიკური მონაცემები

economic data

экономические данные

ეკონომიკური მხარდაჭერა

economic support

экономическая помощь

ეკონომიკური პოლიტიკა

economic policy

экономическая политика

ეკონომიკური პროგნოზირება

economic forecasting

экономическое прогнозирование

ეკონომიკური რეგიონი

economic region

экономический регион

ეკონომიკური საშუალებები

economic instrument

экономический инструмент

ეკონომიკური სექტორი

economic sector

экономический сектор

ეკონომიკური სისტემა

economic system

экономическая система

ეკონომიკური სიტუაცია

economic situation

экономическая ситуация

ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა

economic viability

экономическая жизнеспособность

ეკონომიკური სტიმული

economic incentive

экономический стимул

ეკონომიკური სტრუქტურა

economic structure

экономическая структура

ეკონომიკური ტენდენცია

economic trend

экономическая тенденция

ეკონომიკური უფლებები

economic rights

экономические права

ეკოსისტემა

ecosystem

экосистема

ეკოსისტემის ანალიზი

ecosystem analysis

анализ экосистем

ეკოსისტემის დაშლა

ecosystem degradation

деградация экосистем

ეკოსისტემის კვლევა

ecosystem research

исследования экосистем

ეკოსისტემის ტიპი

ecosystem type

тип экосистемы

ეკოსისტემის შეფასებული კომპონენტი

valued ecosystem component

ценный компонент экосистемы

ეკოტიპი

ecotype

экотип

ეკოტოქსიკოლოგია

ecotoxicology

экотоксикология

ეკოტოქსიკურობა

ecotoxicity

экотоксичность

ეკოტოქსიკურობის შეფასება

ecotoxicological evaluation

экотоксикологическая оценка

ეკოტურიზმი

ecotourism

экотуризм

ეკოფიზიოლოგია

ecophysiology

экофизиология

ელექტროგენერაცია

electricity generation

производство электроэнергии

ელექტროგენერაციის ხარჯი

electricity generation cost

стоимость производства электроэнергии

ელექტროენერგეტიკული მრეწველობა

energy industry

производство энергии

ელექტროენერგია

electric power

сила тока

ელექტროენერგიით მომარაგება

electric power supply

обеспечение электроэнергией

ელექტროენერგიის დაგროვების მოწყობილობა

electrical storage device

устройство для аккумулирования энергии

ელექტროენერგიის მოხმარება

electricity consumption

потребление электричества

ელექტროენერგიის მრეწველობა

electrical industry

производство электроэнергии

ელექტროკინეტიკა

electrokinetics

электрокинетика

ელექტროკომპანია

electricity company

электроэнергетическая компания

ელექტროლიზი

electrolysis

электролиз

ელექტრომმარაგებელი მრეწველობა (ენერგეტიკა)

electricity supply industry

электроэнергетика

ელექტრომობილი

electric vehicle

электромобиль

ელექტრონიკა

electronics

электроника

ელექტრონიკაში გამოყენებული მასალა (ელექტრონული მასალა)

electronic material

материал, используемый в электронике

ელექტრონულ განცხადებათა სისტემა

bulletin board system

электронная доска объявлений

ელექტრონული ნარჩენები

electronic scrap

отходы электронной промышленности

ელექტრონული ნარჩენების მართვა

electronic scrap regulation

нормативный документ, регулирующий утилизацию отходов электронной
промышленности

ელექტრონული საინფორმაციო ქსელი

electronic information network

электронная информационная сеть

ელექტროობა(ელექტრობა)

electricity

электричество

ელექტროსადგური

electric power plant

электростанция

ელექტროსადგური

power station

электростанция

ელექტროსადგურის გათიშვა

power station derating

отключение электростанции

ელექტროსაქონლის წარმოება

electrical goods industry

производство электротехнических изделий

ელექტროსმოგი

electrosmog

электросмог

ელექტროტექნიკა

electrical engineering

электротехника

ელექტროტექნიკური აღჭურვილობა

electrotechnical equipment

электротехническое оборудование

ელექტროტექნიკური მრეწველობა

electrotechnical industry

электротехническая промышленность

ელექტროფოსტა

electronic mail

электронная почта

ელექტროხაზები

electric line

линия электропередачи

ელექტრული ბატარეა

electric battery

аккумулятор

ელექტრული მონაცემების ურთიერთგაცვლა(ელექტრონული მონაცემების ურთი interchange of electronic data

обмен электронными данными

ემანსიპაცია

emancipation

эмансипация

ემბრიოგენეზი

embryogenesis

эмбриогенез

ემულსია

emulsion

эмульсия

ემულსირება

emulsification

образование эмульсии

ენდემური ჯიშები

endemic species

эндемические виды

ენდოკრინოლოგია

endocrinology

эндокринология

ენდოკრინული სისტემა

endocrine system

эндокринная система

ენერგეტიკა

energy economics

энергетика

ენერგეტიკული ბალანსი

energy balance

энергетический баланс

ენერგეტიკული კომპანია(ენერგოკომპანია)

power company

электрическая компания

ენერგეტიკული პოლიტიკა

energy policy

энергетическая политика

ენერგეტიკული პროცესი

energy process

энергетический процесс

ენერგეტიკული ტექნოლოგია

energy technology

энергетическая технология

ენერგია

energy

энергия

ენერგიის კანონმდებლობა (ენერგიის გამოყენების კანონმდებლობა)

energy legislation

законодательство в области использования энергии

ენერგიის არაგანახლებადი წყარო

non-renewable energy resource

невозобновляемый источник энергии

ენერგიის არადამბინძურებელი წყარო

non-polluting energy source

источник энергии, не загрязняющий окружающую среду

ენერგიის აღდგენა (ენერგიის გარდაქმნა)

energy recovery

вторичное использование энергии

ენერგიის ბაზარი

energy market

рынок энергоресурсов

ენერგიის განაწილების სისტემა

energy distribution system

система распределения энергии

ენერგიის განახლებადი წყარო

renewable energy source

возобновляемый источник энергии

ენერგიის გარდაქმნა

energy conversion

преобразование энергии

ენერგიის დაზოგვა

energy saving

экономия энергии

ენერგიის დანაკარგები

energy dissipation

потеря энергии

ენერგიის მარაგი

energy storage

запасы энергии

ენერგიის მართვა

energy management

управление в области производства энергии

ენერგიის მიწოდება(ენერგომომარაგება)

energy supply

снабжение энергией

ენერგიის მოთხოვნილება

energy demand

потребности в энергии

ენერგიის მოხმარება

energy consumption

потребление энергии

ენერგიის მოხმარება

energy utilisation

использование энергии

ენერგიის მოხმარების სახე

energy utilisation pattern

структура использования энергии

ენერგიის პირველადი მოხმარება

primary energy consumption

первичное потребление энергии

ენერგიის ტიპი

energy type

тип энергии

ენერგიის შენახვა

energy conservation

сохранение энергии

ენერგიის წარმოება

energy production

производство энергии

ენერგიის წარმოების ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of energy

воздействие производства энергии на окружающую среду

ენერგიის წყარო

energy source

источник энергии

ენერგოეფექტურობა

energy efficiency

эффективность использования энергии

ენერგომატარებელი( ენერგიამატარებელი)

energy source material

энергоноситель

ენერგორესურსები

energy resource

энергетический ресурс

ენზიმი

enzyme

энзим

ენტეროვირუსი

enterovirus

энтеровирус

ენციკლოპედია

encyclopaedia

энциклопедия

ეპიდემია

epidemic

эпидемия

ეპიდემიოლოგია

epidemiology

эпидемиология

ერგონომიკა

ergonomics

эргономика

ერთეული ეკონომიკური ბიზნესის მიზანი(ბიზნესის ეკონომიკური მიზანი)

goal of individual economic business

цель деятельности хозяйствующей единицы

ერთიანი განხორციელება (რიოს კონფერენციის)(ერთობლივი განხორციელება( joint implementation (Rio Conference)

совместное исполнение (решений Конференции в Рио-де-Жанейро)

ერთიანი დაწვა{ნარჩენი პროდუქტების ერთდროული წვა}

co-incineration

одновременное сжигание отходов

ერთიანი ეროვნული პროდუქტი

gross national product

валовый национальный продукт

ერთიანი კომერციული პოლიტიკა

common commercial policy

единая политика в области коммерческой деятельности

ერთიანი მოვალე???

joint debtor

коллективный должник

ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა

common agricultural policy

"Единая сельскохозяйственная политика"

ერთიანი სატარიფო პოლიტიკა

common tariff policy

единая тарифная политика

ეროვნული გარემოსდაცვითი ბუღალტერია

national environmental accounting

финансовая оценка национальных экологических проблем

ეროვნული დაგეგმვა

national planning

национальное планирование

ეროვნული ეკონომიკა

national economy

национальная экономика

ეროვნული კანონმდებლობა

national legislation

национальное законодательство

ეროვნული ნაკრძალი

national reserve

национальный заповедник

ეროვნული პარკი

national park

национальный парк

ეროვნული საბუღალტრო სისტემა

national accounting

национальная система бухгалтерского учета

ეროვნული ფინანსური ხარჯები

national economic costs

национальные экономические расходы

ეროზია

erosion

эрозия

ეროზიის კონტროლი

erosion control

контроль за эрозией

ესთეტიკა

aesthetics

эстетика

ესტუარი

estuary

эстуарий

ესტუარის ბიოლოგია

estuarine biology

биология эстуариев

ესტუარის დაბინძურება

estuary pollution

загрязнение эстуария

ესტუარის დაცული ტერიტორია

estuarine conservation area

охраняемые территории эстуариев

ესტუარის ეკოსისტემა

estuarine ecosystem

экосистемы эстуариев

ესტუარის ოკეანოგრაფია

estuarine oceanography

океанография эстуариев

ეფექტურობის გაუმჯობესება

improvement of efficiency

повышение эффективности

ექსპერიმენტები (ცდები) ცხოველებზე

animal experiment

эксперименты над животными

ექსპერიმენტი

experiment

эксперимент

ექსპერიმენტული შესწავლა

experimental study

экспериментальное изучение

ექსპორტი

export

экспорт

ექსპორტის ლიცენზია

export licence

экспортная лицензия

