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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1396/2011, ko Greenaction Transnational vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par pilnvaru piešķiršanu 
uzņēmumam Equitalia Nord Spa. attiecībā uz nodokļu iekasēšanu Triestē 
(Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apliecina, ka Equitalia, kas ir uzņēmums, kurš atbildīgs par Itālijas 
iestādēm pienākošos nodokļu iekasēšanu, nav tiesīgs iekasēt nodokļus Triestē, jo šai pilsētai 
saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem ir piešķirts neatkarīgs statuss. Ieinteresētā persona 
apgalvo, ka Itālijas valsts rīkojas, pārkāpjot līgumā minētās Eiropas Savienības vērtības. Viņš 
lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja aktualizētais jautājums skar Itālijas valsts un tādējādi Equitalia, 
Itālijas valdības nodokļu iekasēšanas organizācijas, kompetenci iekasēt nodokļus Triestē 
(Itālija). Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd šo kompetenci, jo viņš uzskata, ka pilsētai saskaņā 
ar 1947. gadā Itālijas parakstīto miera līgumu ir „brīvās teritorijas” statuss (Territorio Libero 
di Trieste).

Komisija uzskata, ka Triestes province, kā norādījis lūgumraksta iesniedzējs, ir Itālijas 
teritorijas daļa un tādējādi tā ir teritorija, kurai saskaņā ar LES 52. pantu un LESD 355. pantu 
ir piemērojami Savienības tiesību akti. 
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1954. gada Saprašanās memorandā attiecībā uz šo konkrēto teritoriju ir uzsvērts, ka nav bijis
iespējams piemērot 1947. gada miera līguma noteikumus, kas attiecas uz „Triestes brīvo 
teritoriju”. Tādējādi atbilstīgi minētajā memorandā izklāstītajam Itālija arī šo teritoriju ir 
iekļāvusi savā civilajā pārvaldē. Pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas, neviena valsts,
tostarp neviena no 1947. gada miera līguma pusēm, nekad nav apstrīdējusi šīs situācijas 
leģitimitāti. Minētais tika netieši apstiprināts ar 1975. gada Ozimo līgumu.

Tomēr ir jāuzsver arī tas, ka, ja nav saskaņotu Savienības mēroga pasākumu, dalībvalstis var 
brīvi organizēt savu sistēmu, lai iekasētu summas, kas tām pienākas no to iedzīvotājiem, ja tās 
ievēro Līgumu vispārīgos noteikumus un jo īpaši ja tās pārrobežu situācijās nerīkojas 
diskriminējoši.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka šajos konkrētajos apstākļos ES tiesību aktu 
pārkāpums nav konstatējams.


