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Betreft: Verzoekschrift 0043/2012, ingediend door Tilman Kluge (Duitse
nationaliteit), over onduidelijke terminologie in publicaties over het Europese 
systeem van emissiehandel (EU-ETS)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener merkt op dat de terminologie die wordt gebruikt in publicaties - ook op het internet -
over het Europese systeem van emissiehandel ofwel EU Emissions Trading System (EU-ETS) 
onduidelijk is en aanleiding kan geven tot misverstanden. Zo wordt om CO2 aan te duiden 
vaak de Engelse term "carbon" gebruikt in plaats van "carbon dioxide". Indiener verzoekt om 
correctie van de gebruikte termen en het gebruik van ondubbelzinnige terminologie in 
publicaties over het EU-ETS. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Commentaar van de Commissie

In de relevante Europese wetgeving (Richtlijn 2003/87/EG1) wordt het instrument waar 

                                               
1 Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 
96/61/EG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
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indiener aan refereert omschreven als "regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten". 
Artikel 3 en bijlage II daarvan bevatten de definities en de broeikasgassen waarop de richtlijn
betrekking heeft en die ook relevant zijn voor andere wetgevingsinstrumenten van de 
Europese Unie (EU). Hieruit blijkt dat de regeling slaat op de handel in emissierechten voor 
broeikasgassen, zoals kooldioxide (CO2). Zoals gebruikelijk bij alle rechtshandelingen van de 
EU werden deze definities nauwgezet door vakspecialisten, juristen en taalkundigen 
geredigeerd.

Wat de publicaties op internet betreft, besteedt de Commissie veel zorg aan de 
begrijpbaarheid van de inhouden. De Commissie betracht bij de redactie van de teksten in de 
allereerste plaats een zo groot mogelijke burgervriendelijkheid. Dit kan weliswaar leiden tot
een zekere terminologische vereenvoudiging, maar de leesbaarheid gaat er in ieder geval op 
vooruit. Zeer belangrijk zijn hierbij onder meer termen die bij het grote publiek gangbaar zijn 
om complexe thema's op een eenvoudige wijze te behandelen.

Conclusies

In dat opzicht blijft de Commissie bij haar standpunt dat de terminologie die in de betrokken 
rechtshandelingen wordt gebruikt, aan een zorgvuldige controle wordt onderworpen. In haar 
internetpublicaties streeft de Commissie altijd naar een zo burgervriendelijk mogelijke 
voorstelling.

                                                                                                                                                  


