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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1974/2013 του Aleksander Sandelin, σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παρακμή περιοχής στη Φινλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αφορά την αναζωογόνηση της κυκλοφορίας πλοίων στον κόλπο της Βοθνίας 
μεταξύ Σουηδίας και Φινλανδίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπήρχε επιβατική κίνηση 
μεταξύ των δύο χωρών προτού ενταχθούν στην ΕΕ αλλά, εξαιτίας των κανόνων σχετικά με 
τις αφορολόγητες πωλήσεις, πλέον δεν υπάρχει κέρδος και η δυνατότητα φθηνών ταξιδιών 
έχει εξαφανιστεί. Κατά την άποψή του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρακμή περιφερειών 
της Φινλανδίας. Επισημαίνει ότι υπάρχουν στενοί δεσμοί στον κόλπο της Βοθνίας και, ιδίως 
το καλοκαίρι, οι άνθρωποι επιθυμούν να περνούν από την Umeå στη Φινλανδία. Προτείνει τη 
χαλάρωση των κανόνων για δύο μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς κάτι τέτοιο 
θα αναζωογονούσε την κυκλοφορία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να 
προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς οδήγησε στην κατάργηση των φορολογικών συνόρων, η 
οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο σε ορισμένους κλάδους. Οι 
αφορολόγητες πωλήσεις σε ταξίδια εντός της ΕΕ είχαν αναγνωριστεί σταδιακά ως μη 
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συμβιβάσιμα με τις αρχές της Ενιαίας Αγοράς. Οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ 
κρατών μελών είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν αφορολόγητα, ενώ εάν διένυαν την ίδια 
απόσταση αεροπορικώς εντός ενός κράτους μέλους, δεν είχαν το ίδιο αυτό δικαίωμα.  Εκτός 
αυτού, το σύστημα των ταξιδιών με δυνατότητα αφορολόγητης αγοράς προϊόντων εντός της 
ΕΕ εφαρμοζόταν με διαφορετικούς τρόπους αναλόγως με το μέσο μεταφοράς· π.χ. δεν 
προβλεπόταν αφορολόγητη πώληση στους χερσαίους σταθμούς διέλευσης των συνόρων ούτε 
στη σιδηροδρομική σύνδεση του Eurostar μεταξύ Λονδίνου και Παρισίων.

Το 1999 καταργήθηκαν, ως εκ τούτου, οι αγορές αφορολόγητων ειδών στα ταξίδια μεταξύ 
των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος 
κατανομής του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης εντός της ενιαίας αγοράς. 

Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού νομικού πλαισίου δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί μια 
εξαίρεση για μερικούς μήνες ετησίως, προκειμένου να προωθηθούν οι σχέσεις μεταξύ του 
Västerbotten στη Σουηδία και του Österbotten στη Φινλανδία.  

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στηρίξει το μέτρο που προτείνεται από τον αναφέροντα 
δεδομένου ότι παρόμοιο μέτρο δεν συμβιβάζεται με το δίκαιο της ΕΕ.


