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Ref.: Petiția nr. 1396/2011, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, 
în numele Greenaction Transnational, privind împuternicirea societății 
Equitalia Nord Spa pentru a colecta impozitele în Trieste (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că Equitalia, organizația guvernului italian responsabilă de colectarea 
impozitelor, nu are competența de a colecta impozitele în Trieste, deoarece acest oraș se 
bucură de un statut independent, în conformitate cu tratatele internaționale. Petiționarul 
susține că statul italian încalcă valorile Uniunii Europene consacrate în tratat. Acesta solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiția se referă la competența statului italian, și, în consecință, a Equitalia, organizația 
guvernului italian responsabilă de colectarea impozitelor, de a colecta impozite în Trieste 
(IT). 
Petiționarul contestă această competență, deoarece, în opinia sa, orașul are statutul de 
„teritoriu liber” („Territorio Libero di Trieste”) în conformitate cu Tratatul de Pace semnat de 
Italia în 1947.
Comisia consideră că regiunea Trieste, astfel cum este descrisă de petiționar, face parte din 
teritoriul italian, prin urmare, face obiectul dreptului Uniunii în conformitate cu articolul 52 
din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 355 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. 
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Memorandumul de înțelegere din 1954, care face referire în special la această zonă, subliniază 
faptul că s-a dovedit imposibilă punerea în aplicare a prevederilor Tratatului de Pace din 1947 
privind „Teritoriul liber al regiunii Trieste”. Drept urmare, conform memorandumului 
menționat, Italia și-a extins administrația civilă la regiunea în cauză. Potrivit informațiilor de 
care dispune Comisia, până în prezent, legitimitatea acestei situații nu a fost pusă în discuție 
de niciun stat și de niciuna dintre părțile la Tratatul de Pace din 1947. Acest fapt a fost 
confirmat implicit de Tratatul de la Osimo din 1975.

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că, în absența unor măsuri de armonizare la nivelul 
Uniunii, statele membre au dreptul de a-și organiza propriul sistem de colectare a sumelor 
datorate de cetățeni, cu condiția de a respecta normele generale ale tratatelor și, în special, de 
a nu trata situațiile transfrontaliere în mod diferențiat.

Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia concluzionează că nu s-au constatat 
încălcări ale legislației UE în acest context specific.


