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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad leidiniuose apie ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, įskaitant ir leidinius internete, vartojama terminija yra neaiški ir gali tapti 
nesusipratimų priežastimi. Pavyzdžiui, CO2 pavadinti vietoj termino „anglies dioksidas“ 
dažnai vartojamas terminas „anglis“ (angl. carbon). Peticijos pateikėjas prašo pataisyti 
vartojamus terminus ir leidiniuose apie ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą vartoti 
nedviprasmišką terminiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Komisijos pastabos

Priemonė, kurią nurodo pareiškėjas, atitinkamame ES teisės akte (Direktyva 2003/87/EB1) 
įvardijama kaip „šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų leidimų sistema“. Minėtos 
direktyvos 3 straipsnyje ir II priede pateikiamos šioje direktyvoje ir kituose atitinkamuose 

                                               
1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB 
(OL L 275, 2003 10 25), p. 32.
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Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose vartojamų sąvokų apibrėžtys ir išvardijamos šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos. Remiantis direktyva, be kita ko, matyti, kad ši sistema taikoma 
prekybai leidimais, kurie suteikia teisę į atmosferą išleisti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, 
pavyzdžiui, anglies dioksidą (CO2). Kaip įprasta visiems ES teisės šaltiniams, šias apibrėžtis 
atidžiai patikrino atitinkamų sričių ekspertai, taip pat teisininkai ir kalbininkai.

Kiek tai susiję su galimybe gauti informaciją internete, Komisijos tarnybos kreipia ypatingą 
dėmesį į tai, kad pateikiama informacija būtų lengvai suprantama. Vienas svarbiausių aspektų, 
kuriais remiantis kuriami tekstai, yra perteikti informaciją piliečiams kuo palankesne forma. 
Nors dėl to dalykinė terminija kartais gali būti šiek tiek supaprastinta, taip pateikiamą 
informaciją yra lengviau suprasti. Tokiu atveju, be kita ko, labai svarbios sąvokos, kurios jau 
įsitvirtino plačiojoje visuomenėje, siekiant kuo paprasčiau perteikti sudėtingų sričių 
klausimus.

Išvados

Atsižvelgdama į tai, Komisija patvirtina, kad atitinkamuose teisės aktuose vartojama terminija 
kruopščiai tikrinama. Parinkdama formuluotes savo interneto svetainėms, Komisija ypač daug 
dėmesio skiria tam, kad informacija būtų kuo palankesnė piliečiams.


