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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1974/2013, ktorú predkladá Aleksander Sandelin, švédsky štátny 
príslušník, o upadajúcom regióne Fínska

1. Zhrnutie obsahu petície

Petícia súvisí s oživením lodnej dopravy medzi Švédskom a Fínskom v Botnickom zálive. 
Predkladateľ petície tvrdí, že existovala osobná doprava medzi oboma krajinami pred ich 
vstupom do EÚ, ale vzhľadom na pravidlá o bezcolnom predaji prestala byť takáto doprava 
rentabilná a možnosť lacného cestovania zanikla. V dôsledku toho sa domnieva, že sa 
dochádza k úpadku regiónu vo Fínsku. Poukazuje na to, že v regióne Botnického zálivu 
existujú úzke väzby a najmä v lete ľudia radi cestujú z oblasti Umeå do Fínska. Navrhuje, aby 
pravidlá boli uvoľnené na niekoľko mesiacov počas leta, pretože by to oživilo dopravu a 
námorné linky by stále mali možnosť ponúkať lepšie služby počas celého roka.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 17. júla 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie

Vytvorenie jednotného trhu znamenalo odstránenie daňových hraníc, čo môže mať v 
krátkodobom horizonte vplyv určité sektory. Bezcolný predaj pri cestovaní v rámci EÚ sa 
čoraz častejšie považoval za nezlučiteľný so zásadami jednotného trhu. Cestujúci leteckou 
dopravou medzi členskými štátmi využívali bezcolný predaj, pričom cestovanie na rovnakú 
vzdialenosť v leteckej doprave v rámci jedného členského štátu nezakladalo žiadne 
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oprávnenie na nákupy oslobodené od cla. Okrem toho bezcolný systém mal na cesty v rámci 
EÚ uskutočňované rôznymi dopravnými prostriedkami odlišný vplyv – bezcolný predaj sa 
napríklad neuskutočňoval na pozemných hraniciach alebo v rámci železničného spojenia 
Eurostar medzi Londýnom a Parížom.

Následne bolo v roku 1999 zrušené nakupovanie bez cla v rámci EÚ medzi členskými štátmi s
cieľom zabezpečiť účinné čerpanie zdrojov zo systému DPH a spotrebnej dane v rámci 
jednotného trhu.

Berúc do úvahy súčasný právny rámec by preto nebolo možné povoliť výnimku počas 
niekoľkých mesiacov v roku s cieľom podporiť vzťahy medzi regiónmi Västerbotten a 
Österbotten vo Švédsku a vo Fínsku.

Záver

Komisia nemôže podporiť opatrenie, ktoré navrhuje predkladateľ petície, pretože takéto 
opatrenie by nebolo v súlade s právnymi predpismi EÚ.


