Protokoll 2 - om Åland (Ålandsprotokollet)

Med hänsyn till Ålands särställning enligt folkrätten skall de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen
omfatta Åland med följande undantag:

Artikel 1
Bestämmelserna i Romfördraget skall inte hindra att de bestämmelser om Åland tillämpas
som är i kraft den 1 januari 1994 och som gäller



inskränkningar, på icke-diskriminerande grund, i rätten för fysiska personer som
inte har hembygdsrätt på Åland samt för juridiska personer att förvärva och
inneha fast egendom på Åland utan tillstånd av Ålands behöriga myndigheter,
inskränkningar, på icke-diskriminerande grund, i etableringsrätten och i rätten att
tillhandahålla tjänster för fysiska personer som inte har hembygdsrätt på Åland
eller för juridiska personer utan tillstånd av de behöriga myndigheterna på Åland.

Artikel 2
a)
Ålands territorium - som skall anses vara ett tredje land enligt artikel 3.1 tredje
strecksatsen i rådets direktiv 77/388/EEG, i direktivets lydelse efter ändringar, och ett
sådant nationellt område som inte omfattas av de direktiv om
punkskatteharmonisering som avses i artikel 2 i rådets direktiv 92/12/EEG - skall inte
omfattas av EG-bestämmelser om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om
omsättningsskatter, punktskatter och annan indirekt skatt. Detta undantag skall inte
återverka på gemenskapens egna intäkter. Denna punkt skall inte gälla de
bestämmelser om skatt på kapital som finns i rådets direktiv 69/355/EEG, i direktivets
lydelse efter ändringar.
b)
Detta undantag syftar till att bevara en livskraftig åländsk ekonomi och skall inte
återverka negativt på unionsintressena eller unionens gemensamma politik. Om
kommissionen skulle finna att det inte är motiverat att behålla de bestämmelser som
finns i punkt a, särskilt med tanke på sund konkurrens och egna intäkter, skall
kommissionen förelägga rådet ändamålsenliga förslag som rådet skall besluta om i
enlighet med tillämpliga bestämmelser i Romfördraget.
Artikel 3
Finland skall se till att alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna likabehandlas på
Åland

