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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1396/2011, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на Greenaction Transnational, относно правомощията 
на дружество Equitalia Nord Spa да събира данъците в Триест (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че Equitalia, организация, упълномощена да събира 
данъците от името на италианските органи, няма право да събира данъците в Триест, 
тъй като градът има независим статут по силата на международните спогодби. Той 
твърди, че италианската държава действа в нарушение на ценностите на Европейския
съюз, залегнали в Договора. В резултат на това вносителят на петицията призовава 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на  23 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Повдигнатият от вносителя въпрос се отнася до компетентността на италианската 
държава, и оттам - до тази на Equitalia – италианска правителствена организация за 
събиране на данъци, да събира данъците в Триест (Италия). Вносителят оспорва 
посочената компетентност, тъй като, според него, градът има статут на „свободна 
територия“ („свободна зона на Триест“), в съответствие с подписания от Италия през 
1947 г. мирен договор.  

Комисията счита, че провинция Триест в контекста на искането на вносителя, е част от 
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територията на Италия и в това си качество, представлява територия, спрямо която се 
прилага правото на Съюза в съответствие с член 52 от ДЕС и член 355 от ДФЕС.  

През 1954 г. меморандум за разбирателство, отнасящ се до тази област, подчертава, че е 
установена невъзможността да се приложат на практика разпоредбите на мирния 
договор от 1947 г., които се отнасят до „свободната зона на Триест“.  В резултат на това 
и в съответствие с посочения меморандум, Италия разпростря гражданското си 
управлението над зоната.   Доколкото е известно на Комисията, законосъобразността на 
описаното положение никога не е не е било поставяно под въпрос от нито една 
държава, включително от нито една страна по мирния договор от 1947г.  То беше 
имплицитно потвърдено чрез Договора от Озимо от 1957 г. 

Трябва обаче да се подчертае също, че при липсата на мерки за хармонизиране на 
равнище на Съюза, държавите членки са свободни да организират системата си за 
събиране на дължимите от гражданите им суми, при положение, че те съответстват на 
общите правила на Договорите, и по-конкретно че те не установят дискриминация по 
отношение на трансгранични случаи. 

Заключение

Предвид гореизложеното, Комисията заключава, че в конкретния случай не може да 
бъде установено нарушение на правото на ЕС. 


