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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1974/2013, którą złożył Aleksander Sandelin (Szwecja), w 
sprawie podupadającego regionu Finlandii

1. Streszczenie petycji

Petycja dotyczy przywrócenia ruchu statków w Zatoce Botnickiej między Szwecją a 
Finlandią. Składający petycję zauważa, że zanim te dwa państwa przystąpiły do UE, istniał 
między nimi ruch pasażerski, ale ze względu na przepisy dotyczące sprzedaży wolnocłowej 
przestało to być opłacalne i zniknęła możliwość odbywania tanich podróży. Konsekwencją, 
jego zdaniem, jest upadek regionu w Finlandii. Składający petycję zauważa, że regiony 
położone przy Zatoce Botnickiej są ze sobą blisko związane i zwłaszcza latem ludzie chętnie 
przepływają z Umeå do Finlandii. Proponuje, aby na kilka miesięcy letnich rozluźnić 
przepisy, ponieważ spowodowałoby to przywrócenie ruchu, a linie żeglugowe miałyby wciąż 
możliwość oferowania wysokiej jakości usług przez cały rok.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji 

Utworzenie jednolitego rynku wiązało się ze zniesieniem granic fiskalnych, co w krótkim 
okresie mogło mieć wpływ na niektóre sektory. Sprzedaż wolnocłowa podczas podróży 
wewnątrz UE była w coraz większym stopniu uznawana za niezgodną z zasadami jednolitego 
rynku. Podróżujący samolotami między państwami członkowskimi korzystali z 
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wolnocłowych zakupów, podczas gdy nie uprawniało do nich pokonanie takiej samej 
odległości drogą powietrzną w obrębie jednego państwa członkowskiego. Ponadto w systemie 
zakupów wolnocłowych niejednakowo były traktowane różne rodzaje transportu wewnątrz 
UE: sprzedaż wolnocłowa nie była np. prowadzona na granicach lądowych lub w ramach 
połączenia kolejowego Eurostar między Londynem i Paryżem.

W związku z tym w 1999 r. zniesiono zakupy wolnocłowe pomiędzy państwami 
członkowskimi, aby zapewnić skuteczność systemu VAT i podatku akcyzowego w ramach 
jednolitego rynku. 

Biorąc pod uwagę obecne ramy prawne, niemożliwe byłoby zatem wprowadzenie zwolnienia 
na kilka miesięcy w roku w celu promowania stosunków między Västerbotten w Szwecji i 
Österbotten w Finlandii.

Podsumowanie

Komisja nie jest w stanie poprzeć działania zaproponowanego przez składającego petycję, 
ponieważ taki środek byłby niezgodny z prawem UE.


