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Przedmiot: Petycja 0043/2012, którą złożył Tilman Kluge (Niemcy) w sprawie 
nieprecyzyjnej terminologii stosowanej w publikacjach dotyczących systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na to, że terminologia stosowana w publikacjach – także 
internetowych – dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest 
nieprecyzyjna, co może prowadzić do nieporozumień. Dla przykładu, gdy mowa o CO2, 
angielski termin „carbon” („węgiel”) jest często używany zamiast terminu „carbon dioxide” 
(„ditlenek węgla”). Składający petycję domaga się, aby użyte terminy zostały poprawione i 
aby terminologia w publikacjach dotyczących ETS nie była wieloznaczna.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komentarz Komisji

Odnośne ustawodawstwo europejskie (dyrektywa 2003/87/WE1) określa instrument, na który 
powołuje się składający petycję, jako „system handlu uprawnieniami do emisji”. Art. 3 oraz 
załącznik II do wymienionej dyrektywy zawierają definicje pojęć i gazów cieplarnianych, 

                                               
1 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE, Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32
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które są kluczowe dla tej dyrektywy oraz innych odnośnych aktów prawnych UE. Wynika z 
tego między innymi, że system dotyczy handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych takich jak ditlenek węgla (CO2). Podobnie, jak w przypadku wszystkich źródeł 
prawa UE definicje te zostały dokładnie zredagowane przez ekspertów oraz prawników 
lingwistów.

Służby Komisji przykładają szczególną uwagę do tego, aby treści prezentowane na stronach 
internetowych były łatwo zrozumiałe. Podczas przygotowywania tekstów kładzie się nacisk 
głównie na to, aby tematy przedstawione były w sposób możliwie przyjazny dla obywatela. 
Ten sposób przedstawienia informacji może doprowadzić do pewnego uproszczenia 
specjalistycznej terminologii, z drugiej strony jednak przyczynia się to do zwiększenia 
czytelności przedstawionych tematów. Dużą rolę odgrywają przy tym między innymi 
wyrażenia, które utrwaliły się wśród ogółu społeczeństwa i służą uproszczonej prezentacji 
kompleksowych tematów.

Wnioski

W tej sytuacji Komisja uważa, że w terminologia stosowana w odnośnych tekstach prawnych 
podlega dokładnej weryfikacji. Przy sformułowaniach stosowanych na swoich stronach 
internetowych Komisja kładzie największy nacisk na przedstawienie tematów w sposób jak 
najbardziej przyjazny obywatelom.


