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Suġġett: Petizzjoni Nru 1974/2013, imressqa minn Aleksander Sandelin, ta' 
ċittadinanza Svediża, dwar reġjun f'deġenerazzjoni fil-Finlandja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni hija dwar l-issoktar tat-traffiku bil-baħar fil-Golf ta' Botnja bejn l-Isvezja u l-
Finlandja. Il-petizzjonant jgħid li fil-passat kien hemm traffiku tal-passiġġieri bejn iż-żewġ 
pajjiżi qabel ma dawn saru membri tal-UE, iżda minħabba regolamenti dwar bejgħ eżenti mit-
taxxa, dan ma baqax jirrendi u l-possibbiltà ta' vjaġġar bl-irħis spiċċa. Huwa jemmen li d-
deġenerazzjoni reġjonali fil-Finlandja hija l-konsegwenza ta' dan. Huwa jindika li hemm 
rabtiet mill-qrib mifruxa mal-Golf ta' Botnja u, speċjalment fis-sajf, in-nies huma ħerqana li 
jaqsmu minn Umeå lejn il-Finlandja. Huwa jipproponi li għal xi ftit xhur fis-sajf, ir-regoli ma 
jibqgħux daqstant riġidi, b'hekk jissokta t-traffiku u l-kumpaniji tat-tbaħħir xorta jkunu jistgħu 
joffru servizzi ta' kwalità għolja matul is-sena.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Il-ħolqien ta' suq uniku jfisser l-eliminazzjoni tal-fruntieri tat-taxxi, li fit-terminu qasir, ħalla 
impatt fuq ċerti setturi. Il-bejgħ mingħajr dazju fil-kuntest tal-vjaġġi intra-Komunitarji kien 
meqjus bħala inkonsistenti mal-prinċipji tas-Suq Uniku. Il-vjaġġaturi bl-arju bejn l-Istati 
Membri bbenefikaw minn bejgħ mingħajr dazju, mentri vjaġġar tal-istess distanza bl-ajru fi 
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Stat Membru wieħed ma kien jagħti l-ebda dritt ta' xiri mingħajr dazju. Indipendentement 
minn dan, is-sistema "mingħajr dazju" ttrattat lill-vjaġġi fl-UE magħmula minn diversi mezzi 
ta' trasport b'modi differenti - ma kienx hemm bejgħ mingħajr dazju, pereżempju, fi fruntieri 
tal-art, jew fuq il-kollegament ferrovjarju Eurostar bejn Londra u Pariġi.

B'konsegwenza ta' dan, fl-1999 tneħħa x-xiri mingħajr dazju intra-UE bejn l-Istati Membri 
sabiex tiġi żgurata allokazzjoni effiċjenti tas-sistema tal-VAT u tas-sisa fi ħdan is-suq uniku. 

Għaldaqstant, meta jitqies il-qafas ġuridiku attwali mhuwiex possibbli li tingħata eżenzjoni 
għal ftit xhur fis-sena sabiex jiġu promossi r-relazzjonijiet bejn Västerbotten fl-Isvezja u 
Österbotten fil-Finlandja.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tkunx tistax tappoġġa l-miżura suġġerita mill-petizzjonant peress li din il-
miżura mhijiex konformi mad-dritt tal-UE.


