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Meddelande rekommendation 38/2013 om 
Undersøgelse af konsekvensene av 
implementeringen av svoveldirektivet og spesielle 
regionale tiltak 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Sverige og Finland  
 
at de undersøker konsekvensene av implementeringen av 
svoveldirektivet på særlig utsatte sektorer i avgrensede geografiske 
områder, samt om det i en overgangsperiode er mulig å innføre 
spesielle regionalbaserte tiltak for å unngå den negative innvirkning 
implementeringen av svoveldirektivet vil ha på lokal og regional 
økonomi 

 
Regeringerne i Sverige og Finland meddeler: 
 
I såväl Finland som i Sverige har konsekvenserna av genomförandet av EU:s 
svaveldirektiv utretts i flera undersökningar, utförda av olika aktörer. En 
slutlig bild av läget nås dock först efter att direktivet trätt i kraft 1.1.2015. 
 
I Finland har de ekonomiska konsekvenserna för bestämmelserna i EU:s 
svaveldirektiv utretts i flera undersökningar. En heltäckande presentation av 
resultaten ingår i betänkandet från arbetsgruppen ”Rikkisääntelyyn 
sopeutuminen ” (Anpassning till svavelreglering, Arbets- och 
näringsministeriets rapport 14/2013, på finska). I rapporten har man 
analyserat hur bemöta och vid behov kompensera konsekvenserna av 
svaveldirektivet för konkurrenskraften och näringslivet. 
  
I Sverige har myndigheten Trafikanalys lämnat sin slutredovisning i 
regeringsuppdraget om att utreda svaveldirektivets konsekvenser, ”Rapport 
2013:11 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle 
slutredovisning”. I denna redovisning återfinns både kartläggning och 
effekter av omställningen.  
 
I övrigt hänvisas till de nordiska regeringarnas meddelande angående 
rekommendation 36/2013  ”Tiltak för att lette implementeringen av EUs 
svoveldirektiv”. I det redogörs för ländernas åtgärder samt handlingsplaner 
och strategier för att bemöta omställningen.  
 
I tillägg till de nationella utredningarna har Europeiska Kommissionen låtit 
utföra bakgrundsutredningar. I dessa beaktas såväl kostnadsökningar för 
transporterna som nyttan av utsläppsminskningarna, i form av positiva 
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hälsoeffekter. Dessa är enligt kommissionen betydande, men kostnaderna 
och nyttan fördelas ojämnt på olika områden inom EU. 
 
Konsekvenserna av svaveldirektivet kommer i berörda länder och inom 
kommissionen att följas upp och analyseras efter att det trätt i kraft, 
1.1.2015.  
 
Sverige och Finlands regeringar anser att rekommendationen kan avskrivas.  
 


