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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1974/2013 af Aleksander Sandelin, svensk statsborger, om 
regional tilbagegang i Finland

1. Sammendrag

Andragendet beskæftiger sig med genoplivningen af skibsfarten i Den Botniske Bugt mellem 
Sverige og Finland. Andrageren anfører, at der, inden de to lande tiltrådte EU, var 
passagertrafik mellem dem, men at den på grund af reglerne om afgiftsfrit salg ikke længere 
er rentabel, og at muligheden for billige rejser er forsvundet. Konsekvensen, mener han, har 
været regional tilbagegang i Finland. Han påpeger, at der er tætte bånd, mellem landene 
omkring Den Botniske Bugt, og at mange især om sommeren er glade for at sejle fra Umeå til 
Finland. Han foreslår, at reglerne lempes i et par måneder i løbet af sommeren, da dette vil 
genoplive trafikken, og rederierne fortsat vil kunne tilbyde en udmærket services hele året.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juli 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger 

Oprettelsen af det indre marked indebar afskaffelse af de skattemæssige grænser, hvilket på 
kort sigt påvirkede visse sektorer. Det toldfrie salg i forbindelse med rejser inden for EU blev 
i stigende grad betragtet som uforeneligt med principperne om det indre marked. Flyrejsende 
mellem medlemsstaterne kunne nyde godt af toldfri handel, mens de rejsende, som 
tilbagelagde den samme afstand med fly i en enkelt medlemsstat ikke havde ret til at foretage 
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afgiftsfrie indkøb. Udover dette har ordningen med toldfri handel i forbindelse med rejser 
inden for EU behandlet forskellige transportformer på forskelligt — der var f.eks. ingen 
afgiftsfrie salg langs landegrænser eller på Eurostar-jernbaneforbindelse mellem London og 
Paris.

Som følge heraf blev toldfrie indkøb mellem medlemsstaterne afskaffet i 1999 med henblik på 
at sikre effektiviteten i moms- og punktafgiftssystemet på det indre marked. 

Inden for den nuværende retlige ramme, vil det således ikke være muligt at tillade en 
fritagelse i nogle få måneder om året for at fremme forbindelserne mellem Västerbotten i 
Sverige og Österbotten i Finland.

Konklusion

Kommissionen ville ikke være i stand til at støtte en foranstaltning, som foreslået af 
andrageren, eftersom en sådan foranstaltning ikke ville være i overensstemmelse med EU-
lovgivningen.


