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1. Rezumatul petiției

Petiționarul observă că termenii utilizați în publicațiile privind schema UE de comercializare 
a certificatelor de emisii (EU ETS) – inclusiv pe internet – sunt vagi și pot cauza neînțelegeri. 
Astfel, se utilizează deseori termenul englezesc „carbon” în locul termenului „carbon dioxide” 
pentru a face referire la CO2. Petiționarul solicită ca termenii utilizați să fie corectați și să se 
utilizeze o terminologie neechivocă în publicațiile privind EU ETS.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Observațiile Comisiei

Legislația europeană relevantă (Directiva 2003/87/CE1) descrie instrumentul la care face 
referire petiționarul ca fiind un „sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect 
de seră”. Articolul 3 și anexa II la directiva în cauză cuprind definițiile și lista gazelor cu efect 
de seră care se aplică atât directivei menționate anterior, cât și altor acte juridice relevante ale 

                                               
1 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului, JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
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Uniunii Europene (UE). Din aceasta rezultă, printre altele, că sistemul se referă la 
comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon 
(CO2). La fel ca în cazul tuturor izvoarelor dreptului UE, aceste definiții au fost redactate 
minuțios de către specialiști, cum ar fi experții juriști-lingviști. 

În ceea ce privește activitățile pe internet, serviciile Comisiei acordă atenție specială redactării 
conținutului într-un mod ușor de înțeles. Unul dintre cele mai importante criterii de care se 
ține seama la redactarea textelor este prezentarea temelor într-un mod cât mai accesibil pentru 
cetățeni. Deși uneori se ajunge la simplificarea, într-o anumită măsură, a terminologiei de 
specialitate, textele astfel prezentate sunt mai inteligibile. În acest sens, printre altele, 
expresiile consacrate în rândul publicului larg pentru a oferi o prezentare simplificată a unor 
domenii tematice complexe sunt foarte importante. 

Concluzii

În acest context, Comisia consideră că terminologia utilizată în textele juridice 
corespunzătoare a fost supusă unei verificări minuțioase. În ceea ce privește formulările 
utilizate pe site-urile de internet, Comisia acordă o importanță deosebită unei prezentări cât 
mai accesibile cetățenilor. 


