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Om: Andragende 0043/2012 af Tilman Kluge, tysk statsborger, om uklar terminologi i 
publikationer om det europæiske emissionshandelssystem (EU-ETS)

1. Sammendrag

Andrageren bemærker, at den terminologi, der anvendes i publikationer – også på internettet –
om det europæiske emissionshandelssystem, også kaldet EU Emissions Trading System (EU-
ETS), er uklar og kan give anledning til misforståelser. Således angives CO2 ofte med den 
engelske betegnelse "carbon" i stedet for "carbon dioxide". Andrageren anmoder om rettelse 
af de anvendte termer og brugen af utvetydig terminologi i publikationer om EU-ETS. 
Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”Kommissionens bemærkninger

Den relevante europæiske lovgivning (direktiv 2003/87/EF1) beskriver det instrument som 
andrageren henviser til som ”handel med kvoter for drivhusgasemissioner".. Direktivets 
artikel 3, bilag II, fastlægger de relevante definitioner og specifikke drivhusgasser, der er 
omfattet af direktivet og andre relevante EU-retsakter. Det anføres blandt andet, at ordningen 
vedrører handel med kvoter for drivhusgasemissioner som f.eks. kuldioxid (CO2).  Som det er 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter 
for drivhusgasemissioner i fællesskaber og ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EFTL L 275/32 af 25.10.2003.  



PE492.757v01-00 2/2 CM\907505DA.doc

DA

tilfældet med alle EU-retsakter, er disse definitioner blevet udarbejdet omhyggeligt af 
eksperter inden for det pågældende område samt juridiske og sproglige eksperter. 

Med hensyn til de oplysninger der står på Kommissionens hjemmesider, lægger 
Kommissionens afdelinger stor vægt på at gøre indholdet letforståeligt. Et af hovedmålene 
ved udarbejdelsen af teksterne er at sikre, at spørgsmålene så vidt muligt præsenteres på en 
”borgervenlig” måde. Selv om dette undertiden fører til en vis grad af forenkling, for så vidt 
angår terminologien, er det med til at sikre, at teksterne er nemmere at læse. I denne 
forbindelse anvendes der nøgleudtryk, som er blevet etableret i den brede offentlighed til 
forenklet fremstilling af komplicerede emner. 

Konklusioner

På denne baggrund bemærker Kommissionen, at den terminologi, der anvendes i de 
pågældende juridiske tekster, har været underkastet en grundig kontrol. Med hensyn til 
ordlyden, der anvendes på dens hjemmesider, lægger Kommissionen særlig vægt på at sikre 
en så ”borgervenlig” præsentation som muligt.”


