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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1974/2013, adresată de Aleksander Sandelin, de cetățenie suedeză, 
privind o regiune în declin din Finlanda

1. Rezumatul petiției

Petiția privește revirimentul traficului naval în Golful Bothnia, între Suedia și Finlanda. 
Petiționarul susține că, înainte ca cele două țări să adere la UE, exista un trafic de pasageri 
între ele, dar că, din cauza normelor privind vânzările în regim duty-free, acesta nu a mai fost 
profitabil, iar posibilitatea de transport ieftin a dispărut. Petiționarul consideră că acest lucru a 
avut drept consecință declinul regiunii din Finlanda. El subliniază că între persoanele de pe 
malurile Golfului Bothnia există legături puternice și că, în special pe timpul verii, acestea 
doresc să treacă din Umeå în Finlanda. Petiționarul propune să se introducă o derogare 
temporară de la normele respective pe timpul verii, dat fiind că acest lucru ar conduce la 
revirimentul traficului, iar liniile de transport maritim ar putea să ofere în continuare servicii 
cu taxe majorate pe parcursul întregului an.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iulie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Observațiile Comisiei 

Crearea pieței unice a însemnat eliminarea frontierelor fiscale, ceea ce, pe termen scurt, a avut 
unele consecințe asupra anumitor sectoare. Vânzările în regim duty-free în timpul călătoriilor 
intra-UE au fost considerate tot mai mult ca nefiind compatibile cu principiile pieței unice. 
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Călătorii care utilizau transportul aerian pentru a se deplasa dintr-un stat membru în altul 
beneficiau de vânzări duty-free, în vreme ce parcurgerea aceleiași distanțe cu transportul 
aerian în interiorul unui stat membru nu le dădea dreptul să cumpere produse în regim duty-
free. În plus, sistemul duty-free se aplica diferit în funcție de modul de transport utilizat 
pentru deplasarea intra-UE – de pildă, nu se vindeau produse duty-free la frontierele terestre 
sau pe calea ferată Eurostar care leagă Londra de Paris.

Prin urmare, în 1999 a fost eliminată vânzarea de produse duty-free intra-UE între statele 
membre pentru a asigura eficiența repartizării TVA-ului și a sistemului de accize în cadrul 
pieței unice. 

Având în vedere actualul cadru legal, nu ar fi posibil, prin urmare, să se permită o scutire timp 
de câteva luni pe an pentru a promova relațiile dintre Västerbotten în Suedia și Österbotten în 
Finlanda.

Concluzie

Comisia nu poate sprijini măsura sugerată de petiționar, deoarece aceasta contravine 
legislației UE.


