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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Aleksander Sandelin svéd állampolgár által benyújtott 1974/2013. számú 
petíció egy finnországi térség hanyatlásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció a Svédország és Finnország közötti Botteni-öböl hajóforgalmának újraindításával 
foglalkozik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy uniós csatlakozásuk előtt a két ország között 
volt személyforgalom, de az adómentes értékesítés szabályai miatt, ez többé már nem 
nyereséges, és az olcsó utazás lehetősége is eltűnt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a finn 
régió hanyatlása ennek a következménye. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a Botteni-
öbölben lévő szoros kapcsolatok miatt az emberek szívesen átutaznának Umeåból 
Finnországba, különösen nyáron. A petíció benyújtója azt javasolja, hogy nyáron néhány 
hónapra enyhítsenek a szabályokon, mert ez újraindítaná a forgalmat, és a hajózási társaságok 
még mindig képesek lennének egész évben prémiumszolgáltatást nyújtani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. július 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei 

Az egységes piac létrehozása az adóhatárok felszámolásával járt, ami rövid távon bizonyos 
ágazatokra kihatással lehetett. Egyre inkább elismert tény, hogy az Unión belüli utazások 
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során eszközölt vámmentes vásárlás már nem felel meg az egységes piac alapelveinek. A 
tagállamok között utazó légi utasok vámmentességben részesültek, azonban az egyazon 
tagállamon belül azonos távolságra utazó légi utazás nem jogosított fel vámmentes vásárlásra. 
Az Unión belüli, különböző közlekedési eszközökön tett utazásokra vonatkozó 
vámmentességi rendszertől függetlenül például a szárazföldi határokon, illetve a London és 
Párizs közötti Eurostar vasútvonalon nem volt vámmentes értékesítés.

Ennek következtében 1999-ben az EU-n belüli vámmentes vásárlást megszüntették a 
tagállamok, hogy biztosítsák a héa és a jövedéki adórendszer egységes piacon belüli hatékony 
elosztását. 

Figyelembe véve a jelenlegi jogi keretet, a svédországi Västerbotten és a finnországi 
Österbotten közötti kapcsolatok előmozdítása érdekében nem lenne lehetséges az év néhány 
hónapjára biztosított mentesség garantálása.

Összegzés

A Bizottság nem tudja a petíció benyújtója által javasolt intézkedést támogatni, mivel egy 
ilyen intézkedés nem felel meg az uniós jognak.


