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Temats: Lūgumraksts Nr. 1974/2013, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais 
Aleksander Sandelin, par kādu grūtībās nonākušu Somijas reģionu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā tiek lūgts atjaunot kuģu satiksmi Botnijas jūras līcī starp Zviedriju un Somiju. 
Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka starp abām šīm valstīm pirms tās pievienojās ES pastāvēja 
pasažieru kuģu satiksme, bet, stājoties spēkā noteikumiem par beznodokļu tirdzniecību, šī 
satiksme kļuva nerentabla, un zuda iespēja lēti ceļot. Viņš uzskata, ka tā rezultātā palēninājās 
Somijas reģionu attīstība. Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz to, ka abi Botnijas jūras līča 
krasti ir cieši saistīti, jo īpaši vasarā, un cilvēki labprāt dodas no Ūmeo uz Somiju. Viņš 
ierosina vasaras laikā atvieglot šos noteikumus uz pāris mēnešiem, jo tas atdzīvinātu satiksmi 
un kuģniecības līnijas joprojām spētu piedāvāt īpašos pakalpojumus visa gada garumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta sestdiena, 2015. gada 28. februārī

Komisijas komentāri 

Līdz ar vienotā tirgus izveidi tika atceltas nodokļu robežas, kas īstermiņā varētu ietekmēt 
dažas nozares. Beznodokļu tirdzniecība, ceļojot starp atsevišķām ES dalībvalstīm, arvien 
plašāk tiek atzīta par neatbilstīgu vienotā tirgus principiem. Lidmašīnu pasažieri, ceļojot starp 
dalībvalstīm, guva labumu no beznodokļu tirdzniecības, bet nolidojot šo pašu attālumu vienā 
dalībvalstī, neieguva tiesības iepirkties beznodokļu veikalos. Pilnīgi pretēji sistēmai, saskaņā 
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ar kuru ceļojumiem, ko veica ES teritorijā ar dažāda transporta veidiem piemēro beznodokļu 
tirdzniecību, šāda tirdzniecība netika ieviesta, piemēram, uz valstu robežām vai Eurostar
dzelzceļa līnijā starp Parīzi un Londonu.

Tādēļ 1999. gadā beznodokļu tirdzniecība starp dalībvalstīm tika atcelta, lai vienotajā tirgū 
nodrošinātu efektīvu PVN sadali un akcīzes nodokļa sistēmu. 

Ņemot vērā pašreizējo tiesisko regulējumu nebūtu iespējams pieļaut izņēmumu uz pāris 
mēnešiem gadā, lai veicinātu saikni starp Vesterbotenu Zviedrijā un Esterbotenu Somijā.

Nobeigums

Komisija nebūtu spējīga atbalstīt lūgumraksta iesniedzēja ieteikto priekšlikumu, jo šāds 
pasākums neatbilstu ES tiesību aktiem.


