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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1974/2013 , ingediend door Aleksander Sandelin (Zweedse 
nationaliteit), over een in verval verkerende regio in Finland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift gaat over het weer op gang brengen van de scheepvaart in de Botnische 
Golf tussen Zweden en Finland. De indiener zegt dat er passagiersvervoer was tussen beide 
landen voordat zij tot de EU toetraden maar dat dit vanwege de regels inzake belastingvrije 
verkoop niet langer winstgevend is en dat deze goedkope vervoersmogelijkheid niet langer 
bestaat. Hij is van mening dat dit tot regionaal verval in Finland heeft geleid. Hij wijst erop 
dat er nauwe banden bestaan tussen beide zijden van de Botnische Golf en dat mensen vooral 
's zomers graag de oversteek maken van Umeå naar Finland. Hij stelt voor de regels 
gedurende een paar zomermaanden te versoepelen, zodat de scheepvaart weer op gang komt 
en de rederijen het hele jaar weer goede diensten kunnen aanbieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juli 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie 

De totstandbrenging van de interne markt heeft geleid tot het wegvallen van belastinggrenzen, 
hetgeen op de korte termijn op bepaalde sectoren van invloed kan zijn geweest. Belastingvrije 
verkopen tijdens reizen binnen de EU werden steeds vaker beschouwd als onverenigbaar met 
de beginselen van de interne markt. Personen die tussen lidstaten het vliegtuig namen, konden 
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belastingvrij inkopen, terwijl tijdens reizen over dezelfde afstand binnen een lidstaat geen 
recht op belastingvrije aankopen bestond. Los hiervan werden in het stelsel van belastingvrije 
aankopen reizen binnen de EU met verschillende vervoermiddelen anders behandeld. Zo 
waren er bijvoorbeeld geen belastingvrije aankopen mogelijk aan de landgrenzen of op de 
Eurostar-treinverbinding tussen Londen en Parijs.

Bijgevolg werden in 1999 belastingvrije aankopen binnen de EU tussen de lidstaten 
afgeschaft om de toewijzingsefficiëntie van het BTW- en accijnsheffingsstelsel in de interne 
markt te waarborgen. 

Gezien het huidige juridische kader is het dus niet mogelijk om gedurende een paar maanden 
per jaar een uitzondering toe te staan om de verbindingen tussen Västerbotten in Zweden en 
Österbotten in Finland te bevorderen.

Conclusie

De Commissie is niet in staat om de door indiener voorgestelde maatregel te steunen, 
aangezien een dergelijke maatregel niet verenigbaar is met het EU-recht.


