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Temats: Lūgumraksts Nr. 0043/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Tilman Kluge, 
par neprecīzu terminoloģiju, kas izmantota publikācijās par ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (ES ETS)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka terminoloģija, kas izmantota publikācijās, tostarp 
internetā, par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), ir neprecīza un var radīt 
pārpratumus. Tādējādi, rakstot par CO2, angļu valodas termina „carbon dioxide” (oglekļa 
dioksīds) vietā bieži tiek lietots termins „carbon” (ogleklis). Lūgumraksta iesniedzējs prasa, 
lai publikācijās par ES ETS izmantotie termini tiktu izlaboti un terminoloģija būtu 
nepārprotama.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemts 2012. gada 27. jūnijā

„Komisijas komentāri

Attiecīgais Eiropas Savienības tiesību akts (Direktīva 2003/87/EK1) apzīmē lūgumraksta 
iesniedzēja norādīto instrumentu kā „sistēmu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
tirdzniecībai”. Minētās direktīvas II pielikuma 3. pantā ir norādīti noteikumi par terminiem un 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 
(OV L 275, 32. lpp.).
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siltumnīcefekta gāzēm, kuri ir noteicoši attiecībā uz šo direktīvu uz citiem attiecīgiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem. Cita starpā no tā izriet, ka sistēma attiecas uz tirdzniecību ar 
kvotām, kuras dod tiesības emitēt siltumnīcefekta gāzes kā, piemēram, oglekļa dioksīdu 
(CO2). Kā tas ir raksturīgi visiem ES tiesību avotiem, šīs definīcijas rūpīgi ir pārbaudījuši 
nozares speciālisti, kā arī tiesību speciālisti un valodnieki.

Kas attiecas uz tīmekļa vietnē ievietoto informāciju, Komisijas dienesti īpašu uzmanību 
pievērš tam, lai saturs būtu sagatavots viegli saprotamā veidā. Galvenā uzmanība tiek 
pievērsta tam, lai tekstus sagatavotu tā, ka tēmas tiek atspoguļotas visiem pilsoņiem viegli 
uztveramā veidā. Tādējādi ir iespējams, ka tehniskā terminoloģija tiek vienkāršota, toties šāds 
izklāstīšanas veids uzlabo teksta uztveramību. Turklāt cita starpa ir ļoti svarīgi izmantot 
izteicienus, kuri ir ieviesušies plašā sabiedrībā, lai varētu vienkāršāk atspoguļot sarežģītas 
tēmas.

Secinājumi

Ņemot to vērā, Komisija neatkāpjas no apgalvojuma, ka atbilstošos tiesību aktu tekstos 
izmantotā terminoloģija tiek pakļauta rūpīgai pārbaudei.  Tomēr, kas attiecas uz tīmekļa 
vietnēs izmantojamo formulējumu, Komisija īpašu uzmanību pievērš tam, lai tēmas tiktu 
atspoguļotas pilsoņiem iespējami saprotamā veidā.”


