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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1974/2013, внесена от Александер Санделин, с шведско
гражданство, относно западащ регион във Финландия

1. Резюме на петицията

Петицията е свързана с възраждането на корабния трафик в Ботническия залив между 
Швеция и Финландия. Вносителят на петицията твърди, че между двете държави е 
съществувал пътническият трафик преди тяхното присъединяване към ЕС, но поради 
правилата за безмитната търговия, дейността е престанала да бъде печеливша и 
възможността за евтини пътувания е изчезнала. Според него вследствие на това този 
район на Финландия започва да запада. Той посочва, че между двете страни на 
Ботническия залив съществуват тесни връзки и, особено през лятото, хората имат 
желание да пътуват от Умео до Финландия. Той предлага правилата да бъдат облекчени 
за няколко месеца през лятото, тъй като това ще съживи трафика и морските линии ще 
бъдат в състояние да предлагат висококачествени услуги през цялата година.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17.7.2014 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Коментари на Комисията 

Създаването на единния пазар означаваше премахване на данъчните граници, което в 
краткосрочен план се очакваше да има последици за някои сектори. Безмитните 
продажби при пътувания в рамките на ЕС все по-повече биват разглеждани като 
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несъвместими с принципите на единния пазар. Пътниците във въздушния транспорт 
между държави членки се възползваха от освобождаване от мита, докато пътуващите за 
същото разстояние по въздух в рамките на една единствена държава членка нямаха 
право на безмитни покупки. Освен това, системата на безмитната търговия третираше 
пътуванията в рамките на ЕС, направени посредством различни видове транспорт, по 
различен начин — така например нямаше безмитни продажби по сухопътните граници, 
нито по железопътната връзка Евростар между Лондон и Париж. 

Поради това през 1999 г. безмитното пазаруване в рамките на ЕС между държавите 
членки беше премахнато, с цел да се гарантира ефективността на разпределянето на 
данъчната система за ДДС и за акцизите в рамките на единния пазар.

Ето защо предвид настоящата правна рамка не е възможно да се направи изключение в 
течение на няколко месеца годишно с цел насърчаване на отношенията между 
Вестерботтен в Швеция и Остроботния във Финландия.

Заключение

Комисията не е в състояние да подкрепи предложената от вносителя на петицията 
мярка, тъй като тя не би била в съответствие с правото на ЕС.


