
CM\907505HU.doc PE492.757v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.6.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Tilman Kluge német állampolgár által benyújtott 0043/2012. számú petíció az 
EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréről (EU-ETS) szóló publikációkban 
használt nem egyértelmű terminológiáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy az EU kibocsátás-kereskedelmi 
rendszeréről (EU Emissions Trading System; EU-ETS) szóló – az interneten is megjelenő –
publikációkban használt terminológia nem egyértelmű, és félreértésekhez vezethet. Például a 
CO2 jelölésére az angol „carbon dioxide” helyett gyakran a „carbon” megnevezést használják. 
A petíció benyújtója a szakkifejezések kijavítását és az EU-ETS témában megjelenő 
publikációkban egyértelmű terminológia használatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Bizottság észrevételei

A vonatkozó uniós jogszabály (a 2003/87/EK irányelv1) a petíció benyújtója által hivatkozott 

                                               
1 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
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eszközt „az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei (…) kereskedelmi rendszerének” 
nevezi. Az említett irányelv 3. cikke és II. melléklete rögzíti az ezen irányelvre és a további 
vonatkozó uniós jogi aktusokra irányadó fogalommeghatározásokat és üvegházhatású 
gázokat. Ebből többek között kiderül, hogy a rendszer az üvegházhatású gázok, például szén-
dioxid (CO2) kibocsátására jogosító egységek kereskedelmét érinti. Amint az az összes uniós 
jogforrás esetében szokás, ezeket a fogalommeghatározásokat szakértők, valamint jogász-
nyelvészek szerkesztették kellő alapossággal.

Az internetes kínálat tekintetében a Bizottság szolgálatai külön odafigyelnek a tartalmak 
könnyen érthető formában történő közlésére. A megszövegezés során az egyik fő szempont a 
témák lehetőleg felhasználóbarát bemutatása. Ez a közlési mód egyes esetekben ugyan a 
terminológia bizonyos mértékű egyszerűsítését vonhatja maga után, egyidejűleg azonban 
hozzájárul a jobb olvashatósághoz. E tekintetben különös jelentőséggel bírnak a bonyolult 
témakörök leegyszerűsített bemutatása céljából a széles nyilvánosság körében már 
meggyökeresedett kifejezések.

Következtetések

A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a vonatkozó jogi szövegekben használt 
terminológia tekintetében alapos ellenőrzésre kerül sor. Az internetes oldalakon ugyanakkor a 
Bizottság különös hangsúlyt fektet a minél inkább felhasználóbarát megfogalmazásmódra.

                                                                                                                                                  
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).


