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Suġġett: Petizzjoni 0043/2012, imressqa minn Tilman Kluge, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-terminoloġija mhux preċiża użata fil-pubblikazzjonijiet 
dwar l-Iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (SCEQE)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrimarka li t-terminoloġija użata fil-pubblikazzjonijiet– inklużi dawk fuq l-
Internet– dwar l-Iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (SCEQE) mhijiex preċiża u 
tista’ twassal għal nuqqasijiet ta’ ftehim. Għalhekk, biex wieħed jitkellem dwar is-CO2, it-
terminu Ingliż “carbon” huwa ta’ spiss użat minflok " carbon dioxide". Il-petizzjonant jitlob li 
t-termini użati jiġu korretti u li t-terminoloġija ma tkunx ambigwa fil-pubblikazzjonijiet dwar 
l-SCEQE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta' April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012.

Kummenti tal-Kummissjoni

Il-leġiżlazzjoni Ewropea korrispondenti (Direttiva 2003/87/KE1) tiddeskrivi l-istrument li 
għalih jirreferi l-petizzjonant bħala “skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra”. Fl-Artikolu 3 u fl-Anness II tad-Direttiva msemmija huma elenkati d-

                                               
1 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 
96/61/KE tal-Kunsill, ĠU L 275, 25.10.2003, p.32.
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definizzjonijiet tal-kunċetti u l-gassijiet b’effett ta’ serra determinanti għal tali direttiva, kif 
ukoll atti legali oħra relattivi tal-Unjoni Ewropea (UE). Fost affarijiet oħra, minn hawn joħroġ 
li s-sistema tirrigwarda l-iskambju ta’ kwoti, li jawtorizzaw l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ 
serra bħad-dijossidu tal-karbonju (CO2).  Kif inhi l-prattika fil-każ tas-sorsi legali tal-UE, 
dawn id-definizzjonijiet ġew imfassla b’attenzjoni kbira minn esperti, fosthom esperti 
ġuridiċi-lingwistiċi.

Għal dak li għandu x’jaqsam mad-dokumentazzjoni li tinsab fuq l-internet, is-servizzi tal-
Kummissjoni jagħtu attenzjoni partikolari għal spjegazzjoni tal-kontentut li tkun faċilment 
komprensibbli.  Wieħed mill-kriterji prinċipali li fuq il-bażi tiegħu jitfassal it-test huwa l-
preżentazzjoni tat-temi kemm jista’ jkun b’mod li jkun viċin iċ-ċittadini.  Filwaqt li kultant
dan jista’ jkollu l-konsegwenza li jissimplifika terminoloġija teknika, din it-tip ta’ 
preżentazzjoni tagħmilha iktar faċli biex it-test jinftiehem aħjar. F’dan ir-rigward, fost 
affarijiet oħra, hemm ċerti espressjonijiet ta’ importanza kbira, li stabbilixxew ruħhom fost il-
pubbliku ġenerali bħala rappreżentazzjoni simplifikata ta’ oqsma tematiċi kumplessi.

Konklużjonijiet

B’dan l-isfond, il-Kummissjoni temmen li t-terminoloġija użata fit-testi legali korrispondenti 
għandha tiġi sottoposta għal kontrolli stretti.  Fil-każ tat-termini użati fuq is-siti tal-internet, il-
Kummissjoni tattribwixxi importanza partikolari għal preżentazzjoni kemm jista’ jkun viċin 
iċ-ċittadini.


