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Θέμα: Αναφορά 0043/2012, του Tilman Kluge, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την ασαφή ορολογία στις δημοσιεύσεις για το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στις δημοσιεύσεις και στο 
διαδίκτυο σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και το «EU Emissions Trading 
System» (ΣΕΔΕ της ΕΕ) είναι ασαφής και μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, χρησιμοποιείται συχνά για το CO2 ο αγγλικός όρος «άνθρακας» αντί του όρου 
«διοξείδιο του άνθρακα». Ο αναφέρων ζητεί τη διόρθωση των χρησιμοποιούμενων όρων και 
τη χρήση σαφούς ορολογίας στις δημοσιεύσεις σχετικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία 2003/87/ΕΚ1), ορίζει το σύστημα για το οποίο ο 
καταγγέλλων κάνει λόγο, ως ένα «σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου». Για την σύνταξη του άρθρου 3 και του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, 

                                               
1 Οδηγία 2003/87/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 275, 25.10.2003, σ. 32).
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όπως και για τη σύνταξη άλλων συναφών πράξεων της ΕΕ, χρησιμοποιούνται ορισμοί 
σχετικοί με αέρια θερμοκηπίων. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι το σύστημα αυτό αφορά 
την εμπορία εκπομπών αερίων θερμοκηπίων, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα, με άδεια. 
Όπως συμβαίνει για όλα τα νομικά κείμενα της ΕΕ, οι όροι αυτοί επιλέχθηκαν με προσοχή 
από εμπειρογνώμονες και γλωσσομαθείς νομικούς.

Όσον αφορά το διαδίκτυο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εστιάζουν ειδικά την προσοχή τους 
στην εύκολη κατανόηση του περιεχόμενου. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, 
σύμφωνα με τους οποίους συντάσσονται τα κείμενα, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη 
κατανόηση των αντικειμένων τους από τους πολίτες. Τούτο οδηγεί σε κάποια απλοποίηση 
της εξειδικευμένης ορολογίας, αλλά συνεισφέρει στην ευκολότερη ανάγνωση των κειμένων. 
Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν σημαντικές εκφράσεις, οι οποίες έχουν καθιερωθεί με σκοπό 
την απλούστερη παρουσίαση πολύπλοκων αντικειμένων στο ευρύ κοινό.

Συμπεράσματα

Βάσει τα παραπάνω, η Επιτροπή επιμένει ότι η ορολογία που εφαρμόζεται στα σχετικά 
νομικά κείμενα υπόκειται σε προσεκτικό έλεγχο. Η Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στην 
εύκολη κατανόηση των κειμένων των ιστοσελίδων της από τους πολίτες και για τον σκοπό 
αυτό εφαρμόζει ανάλογη διατύπωση.


