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A 
AAR – Additional Authorised Representative, extra behörigt ombud. Användarroll i unionsregistret, 

se Ombudsroller. 

AAU – Assigned Amount Unit, tilldelad utsläppsenhet. Enhetstyp med ursprung i Kyotoprotokollet. Se 

Enhetstyper. 

Ackrediterad kontrollör – Den som verifierar redovisade utsläpp från anläggningar och 

luftfartygsoperatörer i EU:s utsläppshandelssystem. Se Kontotyper.  

 

AH – Account Holder, kontoinnehavare. Den som innehar ett konto i unionsregistret. 

Anläggning – Den anläggning som innehar ett tillstånd att släppa ut växthusgaser. Se Utsläppshandel 

i EU. 

Annex I – Bilaga 1 till FN:s ramkonvention om klimatförändringar pekar ut vilka länder och andra 

parter till konventionen som har åtagit sig att begränsa utsläpp. Dessa kallas ofta för Annex I-länder. 

Annullering – Enheter i unionsregistret kan annulleras. De tas då bort och kan inte användas för 

utsläpp. Se Transaktioner och handel. 

Ansvarsfördelningsbeslutet – EU-beslut som ligger till grund för hanteringen av utsläpp inom 

unionen. Se Ansvarsfördelningsbeslutet. 

AO – Aircraft Operator, luftfartygsoperatör (eller flygoperatör).  

AR – Authorised representative, behörigt ombud. Se Ombudsroller. 

B 
Banking – Banking kallades den process som bytte ut alla utsläppsrätter giltiga i den andra 

handelsperioden till utsläppsrätter giltiga i den tredje handelsperioden. 

Behörigt ombud – Kontoinnehavarens företrädare på ett konto i unionsregistret. Se Ombudsroller. 

Bilateral transaktion – En privat transaktion mellan två parter, där information som rör 

transaktionen inte tillgängliggörs för utomstående. Faller även under begreppet OTC-handel (over-

the-counter). Se Transaktioner och handel. 

Borttagning – Enheter i unionsregistret kan tas bort och inte användas för utsläpp. Se Transaktioner 

och handel. 

C 
CAAT - Tabell i unionsregistret som innehåller tilldelningsbeslut för alla luftfartygsoperatörer. 

Ersattes i nuvarande handelsperiod av NAAT, National Aviation Allocation Table. 

Carry over – Benämning för process när en Kyotoenhet flyttas över från en åtagandeperiod till en 

annan.  

CCS – Carbon Capture and Storage. Engelskt begrepp för processer att samla in och lagra 

växthusgaser. 

CDM – Clean Development Mechanism. Flexibel mekanism under Kyotoprotokollet, se CDM och JI. 
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CDM-registret – Registret ansvarar för korrekt bokföring av transaktioner av enheter från CDM-

projekt.  

Central Administratör - Unionsregistrets centrala administratör utses av Europeiska Kommissionen 

och ansvarar bland annat för den tekniska plattformen och utfärdandet av alla utsläppsrätter. Idag är 

Europeiska Kommissionens klimatdirektorat (DG Clima) utsedd till central administratör. 

CER – Certified Emission Reduction. Enhetstyp med ursprung i CDM-projekt. Se Enhetstyper. 

CFC – Chlorofluorocarbon. Växthusgasen klorfluorkarbon, mer känd under handelsnamnet Freon. 

CITL - Community Independent Transaction Log. Föregångaren till EUTL och användes 2005 – 2012. 

Se EUTL.  

Commitment period – Åtagandeperiod. Se Åtagandeperiod. 

Compliance – Fullgörande. Se Fullgörande. 

CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Initiativ av ICAO för att 

minska utsläppen hos den globala luftfarten.  

CP – Commitment period, se Åtagandeperiod. 

D 

E 
ECAS - European Commission’s Authentication Service. Tidigare namn på tjänsten som hanterar 

inloggning till unionsregistret, EU Login. 

Enrolled – Användarstatus i unionsregistret. En användare måste ha status Enrolled för att ha 

fullständiga rättigheter i unionsregistret. 

Enrolment key – Behörighetsnyckel. Används för att aktivera användarens behörighet i 

unionsregistret. 

EPRTR – European Pollutant Release and Transfer Register. Stationära anläggningar med miljöfarlig 

verksamhet tilldelas en EPRTR-kod. Se Företagsuppgifter i registret. 

ERU – Emission Reduction Unit, internationell reduktionsenhet. Läs mer om Enhetstyper. 

ESD - Effort Sharing Decision, Ansvarsfördelningsbeslutet. Läs mer om Ansvarsfördelningsbeslutet. 

ESR – Effort Sharing Regulation, Ansvarsfördelningsförordningen. Se Lagar och referenser. 

ETS – Emission Trading System eller Scheme, engelska för utsläppshandelssystem. Läs mer Om 

utsläppshandel. 

EU ETS – European Union Emission Trading System. Europeiska Unionens utsläppshandelssystem. 

EU Login – Europeiska Kommissionens autentiseringsservice. Den IT-tjänst som bland annat hanterar 

inloggning till unionsregistret. 

EUA – European Union Allowance, allmän utsläppsrätt. Läs mer om Enhetstyper. 

EUAA – European Union Aviation Allowance, utsläppsrätt för luftfarten. Läs mer om Enhetstyper. 

EUTL – European Union Transaction Log. Fristående funktion som övervakar unionsregistret och 

registrerar alla transaktioner i EU:s utsläppshandelssystem. Läs mer om EUTL. 
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Excluded – Status för ett konto vars åtaganden i EU:s utsläppshandelssystem upphävts för ett eller 

flera år. 

Extra behörigt ombud – Användarroll i unionsregistret. Läs mer om Ombudsroller. 

F 
FO – Luftfartygsoperatör (Flygoperatör).  

Fullgörande – Den årliga processen för utsläppare som ingår i systemet. Fullgörandet innefattar 

redovisning och verifiering av utsläpp samt överlämnande av utsläppsrätter. 

Fungibilitet – Betyder ungefär utbytbarhet. Utsläppsrätter är fungibla, inte unika.  

G  
GHG – Greenhouse gas, växthusgas. Se Växthusgaser. 

H 
Handelsdirektivet – EU:s utsläppshandelssystem regleras genom ett särskilt direktiv, det s.k. 

handelsdirektivet, som omfattar alla EU:s medlemsländer och är implementerat i respektive lands 

nationella lagstiftning. Läs mer om Utsläppshandel i EU. 

Handelsperiod – Ett begränsat förutbestämt intervall i EU:s utsläppshandelsystem. Läs mer om 

Utsläppshandel i EU. 

HFC - Hydrogen fluorocarbons, fluorerade kolväten. Växthusgas. 

I 
ICE – International Credit Entitlement, engelskt begrepp för mängden internationella 

reduktionsenheter som anläggningar och luftfartygsoperatörer kan växla in mot utsläppsrätter. Se 

Inväxlingsgräns. 

Internationell reduktionsenhet – Samlingsnamn för utsläppsenheter med ursprung i 

Kyotoprotokollet. Läs mer om Enhetstyper. 

Inväxlingsutrymme – Den mängd internationella reduktionsenheter som anläggningar och 

luftfartygsoperatörer kan växla in mot utsläppsrätter (gäller fram till 30 april 2021). Se Inväxling av 

internationella reduktionsenheter. 

ITL – International Transaction Log.  Funktion som övervakar alla transaktioner i och mellan registren 

under Kyotoprotokollet. 

J 

K 
Koldioxidekvivalent - Ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika 

förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en 

viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut 

för att ge samma verkan på klimatet.   

Koldioxidläckage – Den term som används för verksamheter som om de skulle behöva betala fullt ut 

för alla utsläppsrätter som behövdes möjligen skulle flytta sin verksamhet till länder med mindre 

ambitiösa mål för utsläppsminskningar. 

Kontoombud – Kontoinnehavarens representant på ett konto i unionsregistret. 
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Kontoutdrag – Som kontoinnehavare i unionsregistret kan du skapa kontoutdrag som innehåller 

kontobalans och transaktioner utförda under en specifik period. 

Kyotoenhet – Samlingsnamn för utsläppsenheter med ursprung i utsläppshandel under 

Kyotoprotokollet. 

Kyotoregister – Register som administreras av de parter till Kyotoprotokollet som har åtagit sig att 

minska sina utsläpp. 

Kyotomekanism – Samlingsnamn för de tre marknadsbaserade utsläppsminskande mekanismer som 

finns tillgängliga under Kyotoprotokollet. Läs mer om mekanismerna hos UNFCCC. 

L 
LCER – Long term Certified Emission Reduction. Enhetstyp med ursprung i Kyotoprotokollet. Läs mer 

om Enhetstyper. 

LEI – Legal Entity Identifier. En identiferingskod för juridiska personer på den globala 

finansmarknaden. Se Företagsuppgifter i registret. 

Luftfartygsoperatör – En person som bedriver luftfartsverksamhet som ingår i EU:s 

utsläppshandelssystem. 

LULUCF – Land Use, Land-Use Change and Forestry. Övergripande term för lagring av växthusgaser 

genom förändring av landanvändning, t.ex. avskogning och återbeskogning.  

 

M 
Marknadsstabilitetsreserven - En mekanism som möjliggör leverans av utsläppsrätter för att svara 

på förändringar i efterfrågan och på så sätt bibehåller balansen i EU:s utsläppshandelssystem. Läs 

mer om Marknadsstabilitetsreserven. 

N 
N2O – Dikväveoxid, lustgas, växthusgas. 

NAAT – National Aviation Allocation Table. Tabell i unionsregistret som innehåller tilldelningsbeslut 

för alla luftfartygsoperatörer. Kallades tidigare för CAAT. 

NAP – National Allocation Plan, nationella tilldelningsplanen. Tidigare namn på tabellen i 

unionsregistret som innehåller tilldelningsbeslut för alla anläggningar. 

NAT – National Allocation Table, nationella tilldelningsplanen. Tabell i unionsregistret som innehåller 

tilldelningsbeslut för alla anläggningar. Kallades tidigare för NAP. 

 

NIR – National Inventory Report. Årlig standardiserad nationell rapport av antropogena utsläpp till 

UNFCCC. 

 

Notera utsläpp – Processen i unionsregistret för att registrera utsläpp för en anläggning eller 

luftfartygsoperatör. 

O 
Ombud - Kontoinnehavarens företrädare på ett konto i unionsregistret. Se Ombudsroller. 
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Opt in – Möjligheten för EU:s medlemsstater att i utsläppshandelssystemet inkludera anläggningar 

och växthusgaser som inte beskrivs i det s.k. handelsdirektivet.  

 

Opt out – Möjligheten för EU:s medlemsstater att exkludera vissa anläggningar från EU:s 

utsläppshandelssystem.  

OTC – Over-the-counter. Handel som sker direkt mellan två parter. Se Transaktioner och handel. 

P 
PFC – Perfluorinated Compounds, perfluorkolväten. Växthusgas. 

Process Initiator and Approver – Ombudsroll i unionsregistret från och med den fjärde 

handelsperioden (2021-2030). Se Ombudsroller. 

PRTR – Pollutant Release and Transfer Register. Se EPRTR.  

Q 

R 
Reduktionsfaktor – Den faktor med vilken utsläppstaket sänks årligen. 

Registered – Användarstatus i unionsregistret. En användare måste ha status Enrolled för att ha 

fullständiga rättigheter i unionsregistret. 

Registerförordningen – Den EU-förordning som reglerar unionsregistret. Läs mer om Lagar och 

referenser. 

RICE – Regulation on determining International Credit Entitlements. Förordning om fastställande av 

rätten till internationella reduktionsenheter. Läs mer om Lagar och referenser och Inväxling av 

internationella reduktionsenheter. 

RMU – Removal Unit. Utsläppsenhet med ursprung i Kyotoprotokollet. Läs mer om Enhetstyper. 

S 
SEF – Standard Electronic Format. Ett överenskommet format för att rapportera Kyotoenheter. 

SWEDAC – Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Ackrediterar kontrollörer i den svenska delen av 

EU:s utsläppshandelssystem. 

Surrender – Engelskt ord för överlämnade, se Överlämnande. 

 

T 
tCER – Temporary Certified Emission Reduction. Enhetstyp med ursprung i Kyotoprotokollet. Läs mer 

om Enhetstyper. 

Tilldelning – Gratis tilldelning av utsläppsrätter som sker årligen. Läs mer på Naturvårdsverkets webb 

om tilldelning för stationära anläggningar och flygoperatörer. 
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U 
UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change. Kan syfta på konventionen 

eller på själva FN-organet som strävar mot att uppnå konventionens mål. Läs mer om internationell 

utsläppshandel eller besök UNFCCC:s webbplats.  

Unenrolled – Användarstatus i unionsregistret. Statusen innebär att användaren inte längre har 

behörighet till unionsregistret. 

Unionsregistret – EU:s plattform för EU:s utsläppshandelssystem och medlemsländernas nationella 

register under Kyotoprotokollet. Se Så fungerar unionsregistret. 

URID - Unique Registry Identifier. Unikt användarID för användare i unionsregistret. ID-numret 

skapas när användaren skapas. 

Utfärdande – Processen för att skapa utsläppsrätter. Utfördes tidigare av medlemsstaterna, numera 

av Europeiska kommissionen i rollen som central administratör. 

Utsläppsrätt – Rätten att släppa ut 1 ton koldioxid eller ekvivalent mängd av annan växthusgas. 

 

V 
Validated – Användarstatus i unionsregistret. Statusen innebär att användaren behöver aktivera sin 

behörighet genom att ange sin behörighetsnyckel i unionsregistret. 

VER – Voluntary Emission Reduction. Utsläppsenhet skapad i ett projekt som inte kvalificerar sig 

under JI eller CDM men som har granskats av en oberoende och ackrediterad instans. Enheterna kan 

inte användas i EU:s utsläppshandelssystem eller under Kyotoprotokollet. 

Verifiera utsläpp – Delen i fullgörandeprocessen där en kontrollör granskar och godkänner en 

anläggnings utsläpp 

Verifierare – Annat ord för kontrollör eller ackrediterad kontrollör. 

Verksamhetsutövare – Den organisation som innehar en anläggning som ingår i EU:s 

utsläppshandelssystem. Läs mer om Utsläppshandel i EU. 

VU – Verksamhetsutövare. 

Växthusgaser - Gaser som skapar global uppvärmning och klimatförändringar. Gaserna finns i bilaga 

A till Kyotoprotokollet.  

 

W 

X 

Y 

Z 

Å 
Åtagandeperiod – En begränsad period för vilken en Annex I-part till Kyotoprotokollet måste visa 

uppfyllnad gentemot sina utsläppsmål. 
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Ä 

Ö 
Överlämnande - Delen i fullgörandeprocessen där verksamhetsutövaren överlämna utsläppsrätter 

motsvarande utsläpp för en anläggning. 

Övertilldelning – En anläggning som fått tilldelat fler utsläppsrätter än det nuvarande värdet i den 

nationella tilldelningsplanen.  

 

 


