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30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1396/2011, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
Greenaction Transnational, w sprawie uprawnień spółki Equitalia Nord 
S.p.A. do pobierania podatków w Trieście (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że Equitalia, podlegająca władzom włoskim agencja 
odpowiedzialna za pobieranie podatków, nie ma uprawnień do pobierania podatków w 
Trieście, ponieważ na mocy traktatów międzynarodowych miasto to ma status miasta 
niezależnego. Składający petycję twierdzi, że państwo włoskie narusza wartości Unii 
Europejskiej zapisane w Traktacie. W związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2012 r. Na mocy art. 202 ust. 6 
Regulaminu zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kwestia poruszona przez składającego petycję dotyczy kompetencji państwa włoskiego, a 
także Equitalii, podlegającej władzom włoskim agencji odpowiedzialnej za pobieranie 
podatków, w zakresie pobierania podatków w Trieście (Włochy). Składający petycję 
kwestionuje tę kompetencję, ponieważ w jego mniemaniu zgodnie z traktatem pokojowym 
podpisanym przez Włochy w 1947 r. Triest ma status „Wolnego Terytorium Triestu” 
(„Territorio Libero di Trieste”).

Komisja uznaje, że prowincja Triest, do której odnosi się składający petycję, stanowi część 
terytorium Włoch, a zatem terytorium, do którego zgodnie z artykułami 52 TEU i 355 TFUE 
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zastosowanie ma prawo Unii.

Zawarte w 1954 r. porozumienie w formie memorandum, które dotyczy w szczególności tego 
regionu, podkreśla, że wprowadzenie w życie przepisów traktatu pokojowego z 1947 r. 
odnoszących się do „Wolnego Terytorium Triestu” zostało uznane za niemożliwe. W 
konsekwencji zgodnie ze wspomnianym porozumieniem w formie memorandum Włochy 
objęły ten region swoją administracją cywilną. Według wiedzy Komisji zasadność tego 
rozwiązania nigdy nie była kwestionowana przez żadne państwo, włącznie ze stronami 
traktatu pokojowego podpisanego w 1947 r. W sposób dorozumiany potwierdził to traktat z 
Osimo z 1975 r.

Należy jednak podkreślić również, że w związku z brakiem środków harmonizujących na 
poziomie UE państwa członkowskie mają prawo organizować swoje systemy pobierania 
należności od obywateli, pod warunkiem że przebiega to w zgodzie z ogólnymi zasadami 
Traktatów, a w szczególności nie prowadzi do dyskryminacji w kontekście transgranicznym.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, Komisja stwierdza, że w tym konkretnym przypadku nie doszło 
do naruszenia prawa UE.


