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KÖZLEMÉNY A KÉPVISLEŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Doris Mueller, német állampolgár által benyújtott 0363/2008. számú petíció az 
Európai Unió alapjogi chartájának a görög hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 20 éve él Görögországban, ismerteti, hogy ő és görög házastársa 
közösen vásároltak egy lakást Athénban. A görög jogszabályok értelmében az első lakásukat 
megvásárlók mentesülnek a szokásos 11%-os adó alól, amelyet az ingatlan megvásárlása után 
kell fizetni. A petíció benyújtója számára a hatóságok nem biztosították az adómentességet 
annak ellenére, hogy a petíció benyújtója megfelel az uniós polgárokról szóló jogszabályban 
megállapított valamennyi feltételnek. Állítása szerint az érintett görög hatóságok 
következetesen megsértettek számos, az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt feltételt, 
ideértve a törvény előtti egyenlőségre, a megkülönböztetésmentességre, a családi életre és a 
hivatásra, valamint a szociális biztonságra és a szociális segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezéseket. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Görögországban az egyes alacsony jövedelmű, első 
lakásukat megvásárlók számára biztosított adómentességet megtagadták tőle és férjétől. 
Biztos volt abban, hogy házaspárként jogosultak a mentességre, és arra a következtetésre 
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jutott, hogy (német) állampolgársága miatt vált megkülönböztetés áldozatává. Arra kéri a 
Parlamentet, hogy az alapvető jogok és/vagy a Szerződés 12. cikkében szereplő, az 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmának szempontjából vizsgálja meg a 
szóban forgó ügyet.

A Bizottság észrevételei

Elsőként meg kell jegyezni, hogy az EK-Szerződés 12. cikke az EK-Szerződés alkalmazási 
körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül tiltja az állampolgárság 
alapján történő bármilyen megkülönböztetést. Az Európai Bíróság szerint a megkülönböztetés 
e tilalma a közvetlen adózás terén is érvényes. 

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által említett görög jogszabályok kevésbé kedvező 
bánásmódot foglalnak magukban a Görögországtól eltérő tagállamok állampolgárai 
tekintetében, akiknek az adómentesség érdekében bizonyos olyan követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyeket nem írnak elő a görög állampolgárok számára. A Bizottság 
pillanatnyilag nem ismeri a görög jogszabályok konkrét részleteit, de megkérte a petíció 
benyújtóját, hogy lássa el információval annak érdekében, hogy részletesebben meg lehessen 
vizsgálni a görög jogot. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet a vizsgálat 
eredményeiről.

Ezenkívül a Bizottság szeretne utalni egy folyamatban lévő jogsértési eljárásra, amelynek 
keretében a Bizottság a petícióban foglalthoz hasonló üggyel foglalkozott. A Bizottság 
kifogásolt egy görög rendelkezést, amelynek értelmében Görögországban bizonyos 
körülmények között csak a görög állampolgárok mentesülnek az ingatlanátruházási adó 
megfizetése alól görögországi első lakóingatlanjuk megvásárlásakor. 2008 szeptemberében a 
Bizottság felkérte Görögországot, hogy módosítsa megkülönböztető jellegű 
adórendelkezéseit. Erre a kérésre indokolással ellátott vélemény formájában került sor, a 
Szerződés 226. cikke szerinti jogsértési eljárás második szakaszában. A Bizottság jelenleg 
Görögország válaszára vár. 

Következtetés

Ami a petíció benyújtójának személyes helyzetét illeti, a Bizottság nem rendelkezik 
semmilyen jogi eszközzel, amelynek alapján beavatkozhatna a hazai közigazgatási és/vagy 
bírósági eljárásokba. Ezért a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy vegye 
igénybe azon jogorvoslati lehetőségeket, amelyek nemzeti szinten rendelkezésre állnak.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A szóban forgó petícióval kapcsolatban adott előző válaszán felül a Bizottság az alábbi 
észrevételeket kívánja tenni:

A görög hatóságok elutasították a petíció benyújtójának arra irányuló kérelmét, hogy 
mentesüljön az ingatlanátruházási adó alól, mivel az ingatlan vásárlását megelőző évben nem 
Görögországban volt munkavállaló. Ugyanakkor ez a feltétel nem következik a Bizottság 
számára rendelkezésre álló görög jogszabályból. A Bizottságnak nem sikerült olyan általános 
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közigazgatási gyakorlatra fényt derítenie, amely alapján jogsértési eljárás indítható egy 
tagállam ellen. Következésképpen a petíció benyújtójának egyéni esete alapján a Bizottság 
nem indít jogsértési eljárást Görögország ellen.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a görög jog ugyanazon rendelkezései, amelyeket a 
petíció benyújtója kifogásol, már egy folyamatban lévő jogsértési eljárás tárgyát képezik 
(2007/4319. sz.), amelynek keretében a Bizottság egyéb, a törvényből közvetlenül fakadó 
szempontokat kifogásol.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. november 20.

A görög törvény (az ingatlanátruházások adóztatásáról szóló 1078/1980. sz. törvény) 
ugyanezen rendelkezései, amelyeket a petíció benyújtója kifogásol, már egy folyamatban lévő 
jogsértési eljárás tárgyát képezik (2007/4319. sz.), amelynek keretében a Bizottság egyéb, a 
törvényből közvetlenül fakadó szempontokat kifogásol. A Bizottság 2009. május 4-én 
nyújtotta be keresetét az Európai Bírósághoz ebben az ügyben. Az Európai Bíróságnál az ügy 
hivatkozási száma C-155/09. A keresetben a Bizottság azt állítja, hogy Görögország 
megsértette az EK-Szerződés szerinti kötelezettségeit, először is azzal, hogy kizárólag olyan 
személyeknek adott mentességet az ingatlanátruházásra kivetett adó alól, akik állandó 
lakóhellyel rendelkeznek Görögországban, azoknak viszont nem, akik a későbbiekben 
akarnak letelepedni Görögországban; másrészt azzal, hogy feltételekhez kötve, kizárólag azon 
görög állampolgárokat mentesítik az ingatlanátruházási adó alól, akik első otthonukat 
vásárolják meg Görögországban, kifejezetten megkülönböztetést alkalmaznak a nem görög 
állampolgár külföldi lakosokkal szemben.

A görög hatóságok által a petíció benyújtójával szemben tanúsított bánásmódot illetően, 
amely a Bizottság véleménye szerint még nyilvánvalóbb megkülönböztetés, mint a jogsértési 
eljárás tárgyát képező megkülönböztetés, a Bizottság meg kívánja erősíteni álláspontját, 
amelyet a petícióra adott korábbi válaszaiban (ezeket az Európai Parlament 2008. november 
25-én és 2009. január 30-án kapta meg), valamint a Petíciós Bizottság 2009. október 1-jei 
ülésén tett felszólalásában fogalmazott meg. 

Ahogy korábban már megfogalmazta, a Bizottság gondosan elemezte a szóban forgó görög 
törvényt, és azt a következtetést vonta le, hogy a görög hatóságok által bevezetett 
követelmény, miszerint ahhoz, hogy jogosult legyen a mentességre, a petíció benyújtójának a 
szóban forgó ingatlan megvásárlása előtt legalább egy évig Görögországban kell dolgoznia, 
nem vezethető le ebből a törvényből.

Emellett a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy e követelmény bevezetése általános 
közigazgatási gyakorlat lenne, ami pedig előfeltétele egy tagállam elleni jogsértési eljárás 
megindításának. Az Európai Bíróság ezzel összefüggésben fenntartotta, hogy bár a közösségi 
jog követelményeivel ellentétes közigazgatási gyakorlatot képező tagállami intézkedés 
kötelezettség elmulasztásának tekinthető az EK-Szerződés 226. cikke alkalmazásában, e 
közigazgatási gyakorlatnak bizonyos fokig következetesnek és általános természetűnek kell 
lennie (lásd különösen az Európai Bíróság C-156/04. sz. Bizottság kontra Görögország 
ügyben hozott ítéletének 50. és azt követő pontjait, valamint a C-441/02. sz. Bizottság kontra 
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Németország ügyben hozott ítéletének 49., 50. és 99. pontját). Megemlíthető még, hogy a 
Bizottságnak nincs hatásköre egy adófizető egyedi ügyében felmerült problémák 
megoldására, mivel nem áll rendelkezésére olyan jogi eszköz, amely alapján be tudna 
avatkozni a nemzeti szintű közigazgatási és/vagy bírósági eljárásokba. Ilyen egyedi esetben 
csak a nemzeti eljárásjogban rendelkezésre álló jogi lépések és jogorvoslatok, különösen a 
bíróságon indított keresetek hívhatók segítségül. A fentiek fényében a Bizottság a petíció 
benyújtójának egyedi esetére alapozva nem indított jogsértési eljárást Görögország ellen. 

2008. december 8-án a Bizottság tájékoztatta erről a petíció benyújtóját, és azt ajánlotta neki, 
hogy nemzeti szinten folytassa az eljárást. 


