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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställan nr 1974/2013, ingiven av Aleksander Sandelin, 
svensk medborgare, om en finsk region på tillbakagång

1. Sammanfattning av framställningen

Framställningen rör återupptagande av fartygstrafiken i Bottniska viken mellan Sverige och 
Finland. Framställaren anger att det tidigare fanns passagerartrafik mellan de båda länderna, 
innan de gick med i EU, men att denna på grund av reglerna för skattefri försäljning (taxfree) 
inte längre är lönsam, och att möjligheten att resa till en låg kostnad därför har försvunnit. 
Konsekvensen, som han ser det, är en regional tillbakagång på den finska sidan. Han påpekar 
att det finns starka band mellan samhällena kring Bottniska viken, och att folk, särskilt på 
sommaren, gärna vill resa från Umeå till Finland. Han föreslår att EU lättar på reglerna under 
några månader på sommaren, eftersom det skulle blåsa nytt liv i trafiken och färjelinjerna 
fortfarande skulle kunna erbjuda attraktiva tjänster året runt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 juli 2014. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter 

Upprättandet av den inre marknaden innebar att skattegränserna avskaffades, vilket på kort 
sikt drabbade vissa sektorer. Skattefri försäljning under EU-interna resor hade allt oftare 
konstaterats vara oförenlig med principerna för den inre marknaden. Flygresenärer mellan 
medlemsstaterna kunde handla skattefritt, medan flygresor av samma längd inom en och 
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samma medlemsstat inte gav någon rätt till skattefria inköp. Oberoende av detta behandlade 
systemet med skattefri försäljning resor inom EU med olika transportmedel på olika sätt –
exempelvis fanns det ingen skattefri försäljning vid landgränser eller på Eurostartågen mellan 
London och Paris.

Följaktligen avskaffades systemet för skattefri försäljning inom EU 1999 bland 
medlemsstaterna i syfte att garantera att systemet för mervärdes- och punktbeskattning är 
fördelningseffektivt inom den inre marknaden. 

Mot bakgrund av de gällande rättsliga ramarna är det därför inte möjligt att tillåta ett undantag 
för ett par månader om året för att främja relationerna mellan Västerbotten i Sverige och 
Österbotten i Finland.

Slutsats

Eftersom den åtgärd framställaren föreslår inte är förenlig med EU-rätten finner 
kommissionen att den inte kan ge sitt stöd till åtgärden.


