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30.8.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1396/2011 dėl valstybės įmonės Equitalia Nord Spa. įgaliojimų 
rinkti mokesčius Trieste (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Roberto 
Giurastante Greenaction Transnational vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos valdžios institucijų mokesčių rinkimo įstaiga Equitalia
neturi įgaliojimų rinkti mokesčius Trieste, nes šis miestas yra nepriklausomas pagal 
tarptautinius susitarimus. Pasak peticijos pateikėjo, Italijos valstybės veiksmai prieštarauja 
Sutartyje apibrėžtoms ES vertybėms. Jis prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėjo iškelta problema susijusi su Italijos valstybės ir, atitinkamai, Italijos 
valdžios institucijų mokesčių rinkimo įstaigos Equitalia kompetencija rinkti mokesčius 
Trieste (Italija). Peticijos pateikėjas ginčija šią kompetenciją, nes, jo nuomone, miestas turi 
vadinamosios laisvosios teritorijos statusą (it. Territorio Libero di Trieste) laikantis taikos 
sutarties, kurią Italija pasirašė 1947 m.

Komisija mano, kad peticijos pateikėjo nurodyta Triesto provincija yra Italijos teritorijos dalis 
ir todėl tai yra teritorija, kuriai taikomi Sąjungos teisės aktai pagal ES sutarties 52 straipsnį ir 
pagal SESV 355 straipsnį. 

1954 m. susitarimo memorandume, susijusiame su šia konkrečia sritimi, pabrėžiama, kad 



PE494.742v01-00 2/2 CM\911580LT.doc

LT

nustatyta, jog neįmanoma taikyti 1947 m. taikos sutarties nuostatų, susijusių su vadinamąja 
laisvąja Triesto teritorija. Atitinkamai, laikydamasi šio memorandumo nuostatų, Italija išplėtė 
savo civilinį administravimą į šią teritoriją. Komisijos žiniomis, nuo tada jokia valstybė 
nesuabejojo šios padėties teisėtumu, įskaitant visas 1947 m. taikos sutarties šalis. Ši padėtis 
besąlygiškai įtvirtinta 1975 m. Ozimo sutartimi.

Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad, jei nesama suderinimo priemonių Sąjungos lygmeniu, 
valstybės narės organizuoja savo piliečių privalomų valstybei mokėti sumų surinkimo sistemą 
savo nuožiūra, su sąlyga, kad ši sistema atitinka bendrąsias taisykles, įtvirtintas Sutartyse, ir 
ypač su sąlyga, kad valstybės narės netaiko diskriminacijos kitoje šalyje mokamų mokesčių 
atžvilgiu.

Išvada

Remdamasi anksčiau išsakytomis mintimis Komisija daro išvadą, kad šiame konkrečiame 
kontekste neaptikta jokių ES teisės aktų pažeidimų.


