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Suġġett: Petizzjoni 1396/2011, imressqa minn Roberto Giurastante, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem Greenaction Transnational, dwar is-setgħa tas-soċjetà 
Equitalia Nord Spa. li tiġbor it-taxxi fi Trieste (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li Equitalia, organizzazzjoni inkarigata biex tiġbor it-taxxi relevanti 
għall-awtoritajiet Taljani, m’għandhiex is-setgħa tiġbor it-taxxi fi Trieste, peress li din il-belt 
tgawdi status indipendenti bis-saħħa ta' trattati internazzjonali. Il-petizzjonant jgħid li l-Istat 
Taljan qiegħed jaġixxi bi ksur tal-valuri tal-Unjoni Ewropea imnaqqxa fit-Trattat. Huwa jitlob 
lill-Parlament Ewropew sabiex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012.

Il-kwistjoni mqajjma mill-petizzjonant tikkonċerna l-kompetenza tal-Istat Taljan u, 
b'konsegwenza, Equitalia, l-organizzazzjoni inkarigata biex tiġbor it-taxxi relevanti għall-
awtoritajiet Taljani, biex tiġbor it-taxxi fi Trieste (IT). Il-petizzjonant jikkontesta din il-
kompetenza billi, fl-opinjoni tiegħu, il-belt għandha l-istatus ta; "Territorju Ħieles" 
("Territorio Libero di Trieste"), f'konformità mat-Trattat ta' Paċi ffirmat mill-Italja fl-1947.  

Il-Kummissjoni tqis il-provinċja ta' Trieste kif imsemmija mill-petizzjonant bħala parti mit-
territorju Taljan u, f'din il-kapaċità, it-territorju li għalih tapplika l-liġi tal-Unjoni, skont l-
Artikoli 52 tat-TUE u 355 tat-TFUE. 
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Il-Memorandum ta' Ftehim tal-1954, b'mod partikolari rigward dan il-qasam, jenfasizza li 
nstab li kien impossibbli li jidħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Paċi tal-1947 f'dak 
li għandhom x'jaqsmu mat-"Territorju Ħieles ta' Trieste." Bħala konsegwenza, u f'konformità 
mal-imsemmi Memorandum, l-Italja estendiet l-amministrazzjoni ċivili tagħha fiha. Skont l-
għarfien tal-Kummissjoni, minn dak iż-żmien lil hawn, il-leġittimità ta' din is-sitwazzjoni qatt 
ma ġiet ikkontestata minn kwalunkwe Stat, inkluż kwalunkwe parti għat-Trattat ta' Paċi tal-
1947. Hija kienet ikkonfermata b'mod impliċitu permezz tat-Trattat ta' Osimo tal-1975.

Madankollu, għandu wkoll jiġi enfasizzat li, fin-nuqqas ta' miżuri ta' armonizzazzjoni fil-livell 
tal-Unjoni, l-Istati Membri huma liberi li jorganizzaw is-sistema tagħhom biex jiġbru 
ammonti dovuti lilhom minn ċittadini sakemm jikkonformaw mar-regoli ġenerali tat-Trattati, 
u b'mod partikolari li dawn ma jiddiskriminawx kontra sitwazzjonijiet transkonfinali.

Konklużjoni

Minħabba dan, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-ebda ksur tal-liġi tal-UE ma jista' jinstab f'dan 
il-kuntest speċifiku.


