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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0043/2012, внесена от Tilman Kluge, с германско гражданство, 
относно неточна терминология, използвана в публикациите в схемата за 
търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че терминологията, използвана в публикациите —
включително в Интернет — в схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) е 
неточна и че може да доведе до недоразумения. Така, когато става дума за CO2, често 
се използва терминът „въглерод“ вместо „въглероден двуокис“. Вносителят на 
петицията приканва използваните термини да бъдат поправени и терминологията в 
публикациите на СТЕ на ЕС да не бъде двусмислена.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Коментари на Комисията

Съответното европейско законодателство (Директива 2003/87/ЕО1) посочва 
инструмента, на който се позовава заявителят, като „схема за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове”. В член 3 и Приложение II на посочената директива са 

                                               
1 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване 
на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на
Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
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посочени съответните определения и парникови газове, които са релевантни с оглед на 
директивата и други правни актове на Европейския съюз. От това следва, наред с 
другото, че схемата се отнася до търговията със сертификати, които позволяват 
емисиите на парникови газове, като например въглероден диоксид (CO2). Както при 
всички други правни източници на ЕС, тези определения са въведени от специалисти, 
както и юристи и лингвисти.

По отношение на предлаганото в интернет съдържание, службите на Комисията 
отдават специално внимание на това, то да бъде лесно разбираемо. Един от основните 
аспекти, според които се съставят текстовете, е възможно най-лесно понятното за 
гражданите представяне на темите. Това води до определено опростяване на 
терминологията, но допринася за по-лесна четимост. Това се отнася и до изрази от 
голяма релевантност, които са се установили сред широката общественост с цел 
опростено представяне на сложни тематични области.

Заключения

С оглед на това Комисията констатира, че в съответните правни текстове използваната 
терминология подлежи на внимателен преглед. По отношение на формулировките, 
използвани в рамките на интернет страниците, Комисията отдава особено значение на 
изразяване, което е лесно разбираемо за гражданите.


