
15353/11 BL/am 1
DG I SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 10 oktober 2011 (11.10)
(OR. en)

15353/11

ENV 765
ONU 132
DEVGEN 277
ECOFIN 672
ENER 321
FORETS 76
MAR 126
AVIATION 227

INFORMERANDE NOT
från: Generalsekretariatet
till: Delegationerna
Ärende: – Förberedelser inför den 17:e sessionen i partskonferensen (COP 17) för 

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och den 7:e 
sessionen i partsmötet för Kyotoprotokollet (CMP 7) (Durban, Sydafrika, 
den 28 november–9 december 2011)

– Rådets slutsatser

För delegationerna bifogas slutsatserna som antogs av rådet (miljö) den 10 oktober 2011.

___________



15353/11 BL/am 2
BILAGA DG I SV

BILAGA

Förberedelser inför den 17:e sessionen i partskonferensen (COP 17) för 

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) 

och den 7:e sessionen i partsmötet för Kyotoprotokollet (CMP 7) 

(Durban, Sydafrika, den 28 november–9 december 2011)

– Rådets slutsatser –

Europeiska unionens råd

1. PÅMINNER om sina slutsatser av den 14 oktober 2010, den 14 mars 2011 och 

den 4 oktober 2011,

2. BETONAR att det är angeläget att upprätta ett ambitiöst internationellt system för 

bekämpning av klimatförändringar som omfattar alla de stora ekonomierna, EFTERLYSER 

i detta sammanhang snarast möjligt en överenskommelse om en global och övergripande 

rättsligt bindande ram för att hålla ökningen av den globala temperaturen under 2 °C jämfört 

med den förindustriella nivån, vilken garanterar rättssäkerhet, förutsebarhet, ömsesidighet och 

jämförbarhet och sänder ut en stark politisk signal om vilja att agera från alla länder, och 

ERINRAR om FN:s säkerhetsråds oro för att klimatförändringar kan förvärra befintliga hot 

mot internationell fred och säkerhet,

3. VÄLKOMNAR de framsteg som har gjorts i år med att genomföra 

Cancúnöverenskommelserna, som utgör en solid grund för den fortsatta utvecklingen av det 

ovannämnda internationella systemet för bekämpning av klimatförändringar, UPPREPAR sin 

uppmaning till alla parter att fullt ut genomföra alla delar i Cancúnöverenskommelserna på ett 

väl avvägt sätt, även de kvantifierade målen för minskade utsläpp för ekonomin i dess helhet 

och de nationellt lämpliga begränsningsåtgärder som de hittills har lagt fram, genom att vidta 

nationella åtgärder för anpassning och begränsning, bland annat utarbetande av strategier eller 

planer för en utveckling med låga utsläpp så snart som möjligt, ÄR REDO att stödja 

utvecklingsländerna i denna process, i rimlig proportion till varje utvecklingslands förmåga, 

och KONSTATERAR att de åtaganden och åtgärder som hittills har lagts fram utgör ett 

viktigt steg mot 2 °C-målet men att ytterligare insatser behövs,
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4. UNDERSTRYKER det fortsatta behovet av en multilateral process som ett sätt att finna 

globala lösningar på globala problem, VÄLKOMNAR därför att Cancúnöverenskommelserna 

bekräftade styrkan i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och SER FRAM 

EMOT Durbankonferensen som ett ytterligare steg för att upprätthålla och stärka den 

regelbaserade multilaterala klimatordningen, KONSTATERAR att informella och öppna 

dialoger och partnerskap som omfattar alla bidrar till att underlätta diskussionerna om ett väl 

avvägt paket vid Durbankonferensen, UPPMANAR alla parter att vidareutveckla och skynda 

på det arbete som inleddes vid UNFCCC:s möten mellan sessionerna i juni 2011 i Bonn och i 

oktober 2011 i Panama, så att man vid Durbankonferensen kan nå ett ambitiöst och balanserat 

resultat, som innebär viktiga fortsatta framsteg och för världen närmare en global och 

övergripande rättsligt bindande ram, samt BETONAR i detta sammanhang att 

Durbankonferensen bör innebära att Cancúnöverenskommelserna genomförs, att kvarstående 

viktiga frågor behandlas och att frågan om den rättsliga formen för en framtida ram efter 2012 

förs framåt, inbegripet en tidsfrist för att uppnå den,

5. FRAMHÅLLER sin fasta föresats att tillsammans med andra länder fortsätta arbetet för att 

stärka och skapa samförstånd inom UNFCCC-processen och FRAMFÖR i detta sammanhang 

sitt fulla stöd till de nuvarande och kommande ordförandena för COP16/CMP6 och 

COP17/CMP7 vid alla nödvändiga initiativ inför klimatkonferensen i Durban,

6. BETONAR inom ramen för en stegvis metod behovet av att se balanserade framsteg och 

handfasta resultat såväl mellan som inom Kyotoprotokollet och konventionen vid 

Durbankonferensen, BEKRÄFTAR samtidigt att man skulle föredra ett enda globalt och 

övergripande rättsligt bindande instrument men är öppen för en andra åtagandeperiod enligt 

Kyotoprotokollet som en del i en övergång till en bredare rättsligt bindande ram, under 

förutsättning att

– de centrala delarna av Kyotoprotokollet bibehålls, dess miljöintegritet garanteras och 

dess struktur förstärks ytterligare, bland annat avseende markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk (LULUCF), överskott av tilldelade utsläppsenheter och 

marknadsbaserade mekanismer i enlighet med vad som anges nedan,
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– man inom ramen för konventionen tar upp viktiga kvarstående frågor och fastställer

en färdplan, inbegripet en tidtabell med ett slutdatum och ett tillvägagångssätt som 

beaktar översynen 2013–2015, vilken inbegriper alla resultat som kan uppnås genom 

konventionen i en multilateral, regelbaserad rättsligt ram för samtliga parter för 

konvergens med Kyotoprotokollet efter en andra åtagandeperiod, BETONAR att en 

sådan ram bör innehålla begränsningsåtaganden från i synnerhet samtliga stora 

ekonomier, i enlighet med principen om gemensamt men differentierat ansvar och 

insatser efter förmåga,

7. ERINRAR om vikten av ett omedelbart och kontinuerligt genomförande av allt som har 

överenskommits i både Kyotoprotokollet och konventionen, UNDERSTRYKER att endast 

globala åtgärder kan leda till de utsläppsminskningar som krävs för att nå 2 °C-målet, och 

BETONAR att en eventuell andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet inte bör vara längre än 

till 2020 och bör tidsmässigt vara förenlig med tidtabellen för utvecklingen och 

ikraftträdandet av en framtida global och övergripande rättsligt bindande ram för samtliga 

parter,

(Kyotoprotokollet)

8. BETONAR att en andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet mot bakgrund av 

tillkännagivanden från flera bilaga I-parter sannolikt inte kommer att omfatta mer än 16 % av 

de globala utsläppen, UNDERSTRYKER att detta är otillräckligt för att hålla ökningen av 

den globala temperaturen under 2 °C jämfört med den förindustriella nivån, och BETONAR 

behovet av mer ambitiösa begränsningsåtaganden och -åtgärder från alla parter inom ramen 

för UNFCCC,

9. UPPREPAR att överskottet av tilldelade utsläppsenheter kan inverka på protokollets 

miljöintegritet om det inte åtgärdas på lämpligt sätt, BETONAR att denna fråga måste 

hanteras på ett icke-diskriminerande sätt, så att EU-länder och icke-EU-länder behandlas lika, 

och FÖRESLÅR i detta sammanhang att de alternativ som analyserats och överenskommits

inom EU läggs fram för partsmötet, för att erbjuda en lösning för användningen och 

överföringen av tilldelade utsläppsenheter under en andra åtagandeperiod enligt 

Kyotoprotokollet, som bibehåller en ambitiös nivå på miljöintegritet och bevarar incitamenten 

för att överträffa målen,
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10. BETONAR behovet av att en robust LULUCF-redovisningsram antas vid 

Durbankonferensen, UPPREPAR sin ståndpunkt om en LULUCF-redovisningsram i enlighet 

med sina slutsatser från mars 2011 och i enlighet med vad EU framförde till UNFCCC om 

referensnivåer för skogsförvaltning den 17 maj 2011 och VÄLKOMNAR resultatet av 

UNFCCC-översynen av de referensnivåer för skogsförvaltning som parterna har lagt fram,

11. UNDERSTRYKER vikten av att se till att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer finns kvar, 

samtidigt som de förbättras, och av att nya sektoriella eller andra utvidgade marknadsbaserade 

mekanismer inrättas vid Durbankonferensen för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå 

ambitiösa mål för globala begränsningar och för att främja koldioxidsnåla investeringar, 

samtidigt som man säkerställer miljöintegritet och bidrar till en hållbar utveckling,

(konventionen)

12. UNDERSTRYKER vikten av att komplettera den gemensamma visionen om långsiktigt 

samarbete i enlighet med Cancúnöverenskommelserna, inbegripet målet att hålla ökningen av 

den globala temperaturen under 2 ºC jämfört med den förindustriella nivån, genom att vid 

Durbankonferensen överväga ett globalt utsläppsminskningsmål för 2050 och en tidsplan för 

det globala toppvärdet, UPPREPAR att globala växthusgasutsläpp måste nå toppen senast 

2020 och fram till 2050 ha minskat med minst 50 % jämfört med 1990 och fortsätta att 

minska därefter, om 2 ºC-målet ska vara inom räckhåll, BEKRÄFTAR EU:s mål att i enlighet 

med överenskommelsen från oktober 2009, som bekräftades av Europeiska rådet i februari 

2011, och inom ramen för de minskningar som enligt Mellanstatliga panelen för 

klimatförändringar (IPCC) är nödvändiga från industriländerna som grupp senast 2050 ha 

minskat utsläppen med 80–95 % jämfört med 1990 års nivåer,
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13. INSER vikten av att gå över till en ekonomi och ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 

BEKRÄFTAR EU:s och dess medlemsstaters åtagande att utveckla strategier för en 

utveckling med låga utsläpp, KOMMER ATT FORTSÄTTA sitt pågående arbete med 

utgångspunkt i kommissionens meddelande Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 

samhälle 2050 och SER i detta sammanhang FRAM EMOT både att diskutera dessa frågor 

och kommissionens fortsatta arbete som inbegriper analyser på medlemsstatsnivå och 

energifärdplanen för 2050,

14. UNDERSTRYKER att industriländerna som grupp senast 2020 bör ha minskat sina utsläpp 

av växthusgaser med 25–40 % jämfört med 1990 års nivåer, i enlighet med slutsatserna i 

IPCC:s fjärde utvärderingsrapport och senare undersökningar, medan utvecklingsländerna 

som grupp senast 2020 bör ha uppnått en märkbar minskning, i storleksordningen 15–30 %, 

av den nu förväntade takten på utsläppsökningen, och BEKRÄFTAR sitt villkorade anbud att 

övergå till en minskning på 30 % fram till 2020 jämfört med 1990 års nivåer som en del av ett 

globalt och övergripande avtal för perioden efter 2012, förutsatt att andra industriländer åtar 

sig jämförbara utsläppsminskningar och att mer avancerade utvecklingsländer bidrar i rimlig 

utsträckning alltefter ansvar och förmåga,

15. VÄLKOMNAR beslut 1/CP.16 om översynen 2013–2015 av det långsiktiga globala målet 

och de övergripande framstegen för att nå detta, FRAMHÅLLER behovet av att vid 

Durbankonferensen anta bestämmelser om omfattningen av översynen samt de närmare 

formerna för den, BETONAR att det behövs lämpligt underlag för denna översyn, SER i detta 

sammanhang FRAM EMOT IPCC:s femte utvärderingsrapport och adekvat rapportering från 

alla parter, och BETONAR vikten av att parterna i bilaga I och parterna utanför bilaga I 

lägger fram sina sjätte nationalrapporter respektive sina första tvåårsrapporter senast den 1 

januari 2014, med ytterligare flexibilitet för de minst utvecklade länderna och små östater 

under utveckling,
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16. VÄLKOMNAR befästandet av begränsningsåtagandena och -åtgärderna enligt 

Kyotoprotokollet och konventionen, BETONAR att det fortfarande finns en avsevärd skillnad 

att utjämna mellan de begränsningsåtaganden och -åtgärder som har lagts fram av parterna för 

2020 och 2 ºC-målet och EFTERLYSER att man kvantifierar denna skillnad och skapar en 

samsyn i denna fråga, NOTERAR att värdefulla framsteg hittills har gjorts med att förstå 

parternas utfästelser och BETONAR vikten av ett mer strukturerat och systematiskt 

informationsutbyte för bättre förståelse av både industriländernas och utvecklingsländernas 

utfästelser, samt UNDERSTRYKER behovet av att höja den övergripande ambitionsnivån i 

syfte att utjämna skillnaden i utsläpp och EFTERLYSER en kartläggning av möjligheter att 

utjämna denna skillnad, exempelvis genom att uppmuntra länder som ännu inte har gjort 

några utfästelser att göra det, genom ambitiösare begränsningsåtaganden och -åtgärder genom 

att ta itu med utsläppen från internationell luftfart och sjöfart samt fluorkolväten samt genom 

att fastställa en process för övervägande av alternativen 2012,

17. FRAMHÅLLER vikten av att se till att det internationellt överenskomna regelbaserade 

system som har fastställts inom ramen för Kyotoprotokollet fortsätter att vara normgivande 

för internationella åtgärder, NOTERAR att en gemensam ram också bör uppmuntra länder att 

vidta ambitiösare åtgärder, BETONAR att ett rigoröst, robust och transparent 

redovisningssystem är en viktig förutsättning för att säkerställa miljöintegritet och 

jämförbarhet för åtaganden enligt en multilateral ram, UNDERSTRYKER att det krävs 

gemensamma regler, särskilt för redovisningen av industriländernas framsteg i riktning mot 

sina mål, även av utsläppsbegränsningar som har uppnåtts genom LULUCF-verksamheter och 

användningen av internationella marknadsbaserade mekanismer, och ÄR, under förutsättning 

att det går att nå konsensus om gemensamma redovisningsregler, ÖPPET för att undersöka 

om jämförbara, rigorösa och robusta metoder kan införas i specifika frågor, förutsatt att de 

omfattas av internationell översyn och säkerställer miljö- och marknadsintegritet,
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18. FRAMHÅLLER vikten av att åtagandena, åtgärderna och stödet är transparenta, 

VÄLKOMNAR rambestämmelserna om öppenhet, inbegripet mätning, rapportering och 

verifiering (MRV), internationell utvärdering och granskning samt internationella samråd och 

analyser i Cancúnöverenskommelserna, BETONAR behovet av att vid Durbankonferensen 

anta riktlinjer för tvåårsrapporterna från parterna i bilaga I och parterna utanför bilaga I och 

BETONAR vikten av att stödja utvecklingsländerna i detta avseende och FRAMHÅLLER 

behovet av att vid Durbankonferensen enas om formerna för internationell utvärdering och 

granskning samt internationella samråd och analyser,

19. VÄLKOMNAR inrättandet av Cancúnramen för anpassning, som syftar till att förstärka 

anpassningsåtgärderna på ett samordnat sätt, UNDERSTRYKER att man vid 

Durbankonferensen måste se till att anpassningskommittén blir redo att inleda sin verksamhet 

och fokuserar på de uppgifter som anges i Cancúnöverenskommelserna och därigenom 

garanterar enhetlighet och konsekvens med befintliga institutionella arrangemang och 

BETONAR behovet av att stärka anpassningen och kapacitetsuppbyggnaden på fältet samt 

vikten av snabbstartsfinansiering och tillräcklig finansiering på lång sikt med särskild 

inriktning på de mest utsatta och minst utvecklade länderna, i enlighet med slutsatserna av 

den 14 oktober 2010,

20. VÄLKOMNAR överenskommelsen om politiska strategier och positiva incitament för att 

minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse, bevara och förstärka skogarnas 

kollager och förvalta skogarna på ett hållbart sätt (Redd+), UPPMANAR utvecklingsländerna 

att utarbeta och tillämpa nationella strategier och handlingsplaner med beaktande av de 

skyddsåtgärder som man enades om i Cancún och i synergi med såväl strategierna och 

handlingsplanerna för biologisk mångfald som de nationella skogsprogrammen, samtidigt 

som ursprungsbefolkningarnas rättigheter respekteras och faktiskt deltagande av alla berörda 

parter säkerställs, för att så snart som möjligt övergå till resultatbaserade åtgärder som bevarar 

miljö- och marknadsintegriteten, och BETONAR i detta sammanhang vikten av metodfrågor, 

institutionella arrangemang och finansieringsalternativ, i enlighet med slutsatserna från 

mars 2011, VÄLKOMNAR synpunkterna om metodvägledning för Redd+-verksamhet till 

UNFCCC och EFTERLYSER ett beslut om formerna för nationella referensnivåer, nationella 

övervakningssystem och MRV samt riktlinjer för informationssystem om säkerhetsåtgärder, 

vilket ska antas vid Durbankonferensen i enlighet med Cancúnöverenskommelserna,
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21. VÄLKOMNAR inrättandet av teknikmekanismen som ett sätt att främja ett mer dynamiskt 

samarbete mellan industriländer och utvecklingsländer, den privata sektorn, den akademiska 

världen, icke-statliga organisationer och andra berörda parter, i syfte att påskynda utveckling, 

överföring, spridning och införande av klimatvänlig teknik, UNDERSTRYKER vikten av att 

slutföra utformningen av teknikmekanismen senast vid Durbankonferensen och BETONAR i 

detta avseende behovet av ett beslut vid Durbankonferensen om idrifttagandet av ett centrum 

och nätverk för klimatteknik,

22. UPPREPAR vikten av att inrätta nya sektoriella eller andra utvidgade marknadsbaserade 

mekanismer vid Durbankonferensen för att främja begränsningsåtgärderna och öka deras 

kostnadseffektivitet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling, FÖRESLÅR att en ny 

marknadsbaserad mekanism för utvecklingsländer inrättas som består av en gemensam kärna 

av regler och förfaranden på internationell nivå som möjliggör differentierade former av 

genomförande, nämligen kreditering och handel, och BETONAR att användningen av denna 

mekanism bör redovisas fullt ut, inom en rigorös, robust och transparent gemensam 

redovisningsram, så att det går att följa vilka framsteg som uppnåtts på väg mot målen, 

undvika dubbelräkning och tillhandahålla en trovärdig ram för den globala handeln med 

koldioxid, UPPREPAR sin uppfattning, mot bakgrund av inrättandet av sektoriella 

mekanismer, att en ordnad övergång till sådana mekanismer behövs för att bringa klarhet för 

investerare och säkerställa fortsatt stabilitet på marknaden,

23. ERINRAR OM behovet av att ta upp och finna lösningar för de aspekter som inte i tillräcklig 

utsträckning omfattades av Cancúnöverenskommelserna, i synnerhet internationella 

flygtransporter och transporter till sjöss, jordbruk och icke-marknadsbaserade strategier 

(bland annat produktion och förbrukning av fluorkolväten enligt Montrealprotokollet), 

BETONAR behovet av internationella åtgärder i fråga om produktion och förbrukning av 

fluorkolväten, vilka bör vidtas enligt Montrealprotokollet, med användning av dess befintliga 

strukturer och mekanismer, samtidigt som fluorkolväten finns kvar inom tillämpningsområdet 

för UNFCCC med tillhörande instrument, och UPPREPAR i detta sammanhang sin 

uppmaning till UNFCCC att uppmana parterna i Montrealprotokollet att utarbeta en plan för 

successiv avveckling av produktionen och förbrukningen av fluorkolväten med utgångspunkt 

i den modell som används för ozonnedbrytande ämnen,
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24. FRAMHÅLLER att jordbruksfrågan berör både begränsning, anpassning och en tryggad 

livsmedelsförsörjning och EFTERLYSER att ett arbetsprogram för jordbruket fastställs vid 

Durbankonferensen,

25. BEKRÄFTAR sina slutsatser från oktober 2009 i fråga om behovet av att enas om globala 

mål för utsläppsminskning för internationella flygtransporter och transporter till sjöss, i 

enlighet med 2 °C-målet, UPPMANAR parterna att inom ramen för Internationella civila 

luftfartsorganisationen (ICAO) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) fortsätta att 

utan dröjsmål arbeta på en global policyram på ett sätt som säkerställer lika villkor och inte 

leder till snedvridning av konkurrensen eller till koldioxidläckage, i överensstämmelse med 

ICAO:s och IMO:s principer och sedvanliga praxis, BETONAR vikten av att beakta 

nationella budgetregler och UNFCCC:s principer och bestämmelser vid användningen av 

potentiella intäkter, VÄLKOMNAR i detta sammanhang IMO-beslutet om ett 

energieffektivitetsindex och NOTERAR beslutet om en energieffektiviseringsplan för fartyg 

som ett första steg för att begränsa utsläppen från den internationella sjöfarten, som måste 

kompletteras med ytterligare åtgärder, UPPMANAR andra parter att vidta åtgärder för att 

minska utsläppen från luftfarten och att inkludera åtgärderna i de handlingsplaner som ska 

lämnas till ICAO, helst före juni 2012, och BETONAR att ovannämnda aspekter måste 

utvecklas parallellt för att en balanserad global och övergripande rättsligt bindande 

överenskommelse ska nås.

________________________


