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TŁUMACZENIE: JĘZYK KLIMATYCZNY PO POLSKU
IET, International Emission
Trading
CDM, Clean Development
Mechanizm
JI, Joint Implementation
Net emission
Offsetowanie
Assigned Amount Units –
AAUs

- System Międzynarodowego Handlu Emisjami (Art. 17 KP)
- Międzynarodowy handel emisjami
- Międzynarodowy handel emisjami dwutlenku wegla
Mechanizm Czystego Rozwoju (Art. 12 KP)
Wspólne Wdrożenia (Art. 6 KP)
Emisje netto
- Neutralizacja,
- Rekompensata,
- Kompensowanie emisji państw uprzemysłowionych
1 AAU = 1 t CO2 eq
- Kredyty węglowe
- Jednostki przyznanej emisji
- Jednostki przydzielonej emisji
Liczba jednostek emisji, którą otrzymują kraje z Aneksu I UNFCCC,
odpowiadaja wielkości dopuszczalnej emisji w pierwszym okresie
zobowiązań w latach 2008 – 2012. AAU mogą być przedmiotem handlu
międzynarodowego (w ramach IET).

ERU (Emission Reduction Unit) - Jednostki redukcji emisji
[JI]
Uzyskiwane jako efekt realizacji projektów w ramach mechanizmu
Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation, JI).
CER (Certified Emission
- Jednostki poświadczonej redukcji emisji
Reduction)[CDM]
Uzyskiwane jako efekt realizacji projektów ramach mechanizmu czystego
rozwoju (Clean Development Mechanizm, CDM).
EIT (Economy in Transition)
- Gospodarka w okresie przejściowym
- Kraje o gospodarkach w okresie przejściowym

No loose target
EUAs (European Union
Allowances)

Kraje byłego bloku komunistycznego.
- Cele premiujące obniżenie emisji ale bez kar za brak realizacji
- Cele redukcyjne bez możliwości poniesienia strat
- Uprawnienia do emisji CO2
- Uprawnienia do emisji
Przyznawane w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do
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EU ETS (European Union
Greenhouse Gas Emission
Trading System)
Negative and zero-cost (“no
regret”) measures
MRV

emisji (EU ETS).
- Europejski / Wspólnotowy / System handlu uprawnieniami do emisji
- Europejski / Wspólnotowy / System handlu emisjami
Pierwszy na świecie międzynarodowy rynek dla emisji dwutlenku węgla.
- Działania, które nie wymagają nakładów finansowych
- System pomiaru, monitoringu i weryfikacji

Carbon market mechanism

- Elastyczne mechanizmy redukcji emisji
- Mechanizmy elastyczności
- Mechanizmy z Kioto
- Rynkowe mechanizmy redukcji emisji

Cap and trade

- limit i handel
- ograniczenie-handel

NAP (National Allocation
Plans)

Marginal abatement cost
Hot air
Command-and-control system
No lose target sectoral crediting
mechanism

Popularna nazwa mechanizmu handlu emisjami - oznacza przyznanie
źródłom emisji pewnej puli uprawnień do emisji i zgoda na ich obrót na
rynku
Krajowe Plany Alokacji
Wszystkie państwa członkowskie EU ETS musiały przygotować w 2004
roku.
- Krańcowe koszty redukcji emisji (termin ekonomiczny)
- Redukcja emisji uzyskana przez niektóre kraje (przede wszystkim
postkomunistyczne) jako efekt transformacji społeczno - gospodarczej, a nie
jako efekt wdrożenia programów ochrony klimatu.
- Instrumenty nakazowo - kontrolne (mechanizmy prawne, nakazy,
standardy)
Mechanizm ustanawiający cele redukcyjne w określonych gałęziach
przemysłu premiujące obniżenie emisji, bez kar za ich niewypełnienie.

Transakcje oparte na limitach emisji – jednostki emisji oferujące ‘prawo do zanieczyszczania’, które
wprowadzane są przez ciała regulujące w ramach projektów typu cap-and-trade. (EU ETS)
Transakcje oparte na projektach – offsetowe jednostki emisji, których celem jest niwelowanie lub
neutralizacja emisji gazów cieplarnianych w jednym miejscu poprzez uniknięcie takiej emisji w innym
miejscu. (CDM i JI)
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