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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri Graikijoje gyvena jau 20 metų, teigia, kad ji kartu su savo vyru graiku 
įsigijo butą Atėnuose. Remiantis Graikijos teisės aktais, pirmą kartą perkantieji nekilnojamąjį 
turtą atleidžiami nuo įprasto 11 proc. turto įsigijimo mokesčio. Peticijos pateikėjos atveju 
valdžios institucijos atsisakė taikyti jai aptariamą mokesčio nuolaidą, nors ji atitiko visas 
teisės aktuose ES piliečiams nustatytas sąlygas. Ji teigia, kad taip atitinkamos Graikijos 
valdžios institucijos pažeidė tam tikras Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
nuostatas, įskaitant lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo, šeimos ir profesinio gyvenimo, 
socialinės apsaugos ir socialinės pagalbos nuostatas. Todėl ji prašo Europos Parlamento 
įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. rugsėjo 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi, kad tam tikriems mažas pajamas turintiems ir pirmą kartą 
namus Graikijoje perkantiems asmenims suteikiamą lengvatą atsisakyta suteikti jai ir jos 
vyrui. Peticijos pateikėja buvo įsitikinusi, kad pora atitinka šią išimtį, ir daro išvadą, kad ji 
buvo diskriminuojama dėl savo (Vokietijos) pilietybės. Ji prašo Parlamentą tai įvertinti 
pagrindinių teisių ir (arba) Sutarties 12 straipsnyje įtvirtinto draudimo diskriminuoti dėl 
pilietybės aspektu.
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Komisijos pastabos

Visų pirma galima pažymėti, kad EB sutarties 12 straipsnyje draudžiama diskriminacija dėl 
pilietybės EB sutarties taikymo srityje, nedarant poveikio joje įtvirtintoms specialioms 
nuostatoms. ETT nuomone, šis draudimas diskriminuoti taip pat taikomas tiesioginių 
mokesčių srityje. 

Matyti, kad peticijos pateikėjos nurodytuose teisės aktuose įtvirtintas ne toks palankus kitų 
valstybių narių piliečių statusas negu Graikijos piliečių. Kitų valstybių narių piliečiai, 
norėdami gauti mokesčio lengvatą, turi atitikti tam tikrus Graikijos piliečiams netaikomus 
reikalavimus. Šiuo metu Komisija neturi konkrečios informacijos apie Graikijos teisės aktus, 
bet ji paprašė peticijos pateikėjos suteikti jai informacijos, kuria remdamasi ji galėtų išsamiau 
įvertinti Graikijos teisės aktus. Komisija Parlamentui praneš vertinimo rezultatus.

Be to, Komisija norėtų pabrėžti jau vykdomą pažeidimo procedūrą, kurioje Komisija sprendė 
klausimą, panašų į keliamą šioje peticijoje. Komisija ginčijo Graikijos nuostatą, pagal kurią 
tam tikromis aplinkybėmis, įsigyjant savo pirmąjį gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą Graikijoje, 
nuo nekilnojamojo turto sandorių mokesčio Graikijoje atleidžiami tik Graikijos piliečiai. 
2008 m. rugsėjo mėn. Komisija paprašė, kad Graikija iš dalies pakeistų diskriminacines savo 
mokesčio nuostatas. Šis prašymas pateiktas „pagrįstos nuomonės“ forma – tai antrasis 
Sutarties 226 straipsnyje nustatytos pažeidimo procedūros etapas. Šiuo metu Komisija laukia 
Graikijos atsakymo. 

Išvada

Konkrečiu peticijos pateikėjos atveju Komisija neturi teisinių priemonių, kuriomis galėtų 
įsikišti į valstybės vidaus administracinę ir (arba) teisminę procedūrą. Todėl Komisija 
rekomenduotų peticijos pateikėjai naudotis galimomis nacionalinio lygmens teisių gynimo 
priemonėmis.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Pateikusi pradinį atsakymą į aptariamą peticiją, Komisija dar norėtų pateikti toliau nurodytas 
pastabas.   

Graikijos valdžios institucijos atsisakė suteikti peticijos pateikėjai nekilnojamojo turto 
sandorių mokesčio lengvatą, nes ji Graikijoje neišdirbo metų prieš įsigydama nekilnojamąjį 
turtą. Vis dėlto Komisijos žinomuose Graikijos teisės aktuose tokios sąlygos nėra. Komisijai 
nepavyko nustatyti, kad tai yra bendra administracinė praktika – ji reikalinga kaip būtina 
sąlyga norint prieš valstybę narę pradėti pažeidimo procedūrą. Todėl Komisija dėl konkretaus 
peticijos pateikėjos atvejo nepradės pažeidimo procedūros prieš Graikiją.

Nepaisant to, galima pažymėti, kad toms pačioms Graikijos teisės aktų nuostatoms, kurias 
ginčija peticijos pateikėja, jau taikoma pažeidimo procedūra (Nr. 2007/4319), kurioje 
Komisija ginčija kitus tiesiogiai iš teisės akto kylančius aspektus.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.
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„Toms pačioms Graikijos teisės akto (Įstatymo Nr. 1078/1980 dėl nekilnojamojo turto 
sandorių apmokestinimo) nuostatoms, kurias ginčija peticijos pateikėja, jau taikoma 
pažeidimo procedūra (Nr. 2007/4319), kurioje Komisija ginčija kitus tiesiogiai iš teisės akto 
kylančius aspektus. Šioje byloje 2009 m. gegužės 4 d. Komisija pateikė pareiškimą Europos 
Teisingumo Teismui. ETT bylos numeris yra C-155/09. Šiame ieškinyje Komisija teigia, kad 
Graikija pažeidžia EB sutartyje numatytas savo pareigas, pirmiausia suteikdama 
nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą tik Graikijoje jau nuolat gyvenantiems asmenims, o 
Graikijoje ateityje ketinantiems apsigyventi asmenims – nesuteikia; antra, tam tikromis 
sąlygomis nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą Graikija suteikia tik pirmuosius namus 
Graikijoje perkantiems Graikijos piliečiams, taip tiesiogiai diskriminuodama šalyje 
gyvenančius užsieniečius, kurie nėra Graikijos piliečiai.

Dėl Graikijos valdžios institucijų elgesio su peticijos pateikėja, kuris, Komisijos nuomone, 
gali būti laikomas dar didesne diskriminacija negu ta, dėl kurios pradėta pažeidimo procedūra, 
Komisija norėtų patvirtinti ankstesniuose 2008 m. lapkričio 25 d. ir 2009 m. sausio 30 d. 
Europos Parlamento gautuose atsakymuose į peticiją bei 2009 m. spalio 1 d. vykusiame 
Peticijų komiteto posėdyje padarytame žodiniame pareiškime išdėstytą poziciją.

Kaip Komisija teigė anksčiau, ji atidžiai išnagrinėjo atitinkamą Graikijos įstatymą ir padarė 
išvadą, kad Graikijos valdžios institucijų taikytas reikalavimas, pagal kurį norėdama gauti 
lengvatą peticijos pateikėja turėjo būti dirbusi Graikijoje bent vienus metus prieš įsigydama 
atitinkamą nekilnojamąjį turtą, šiame įstatyme nenumatytas. 

Be to, Komisijai nepavyko nustatyti, kad šio reikalavimo taikymas yra bendra administracinė 
praktika – ji reikalinga kaip būtina sąlyga norint prieš valstybę narę pradėti pažeidimo 
procedūrą. ETT šiuo tikslu nustatė, kad nors valstybės elgesys, t. y. Bendrijos teisės 
reikalavimams prieštaraujanti administracinė praktika, gali būti laikoma įsipareigojimų 
neįvykdymu pagal EB 226 straipsnį, reikia, kad ši administracinė praktika būtų pasiekusi tam 
tikrą pastovumo ir bendrumo laipsnį (pirmiausia žr. ETT bylas C-156/04 Komisija prieš 
Graikiją, 50 ir tolesnes dalis, ir C-441/02 Komisija prieš Vokietiją, 49, 50 ir 99 dalis). Galima 
pažymėti, kad Komisija neturi kompetencijos spręsti konkretaus mokesčių mokėtojo 
problemas jo konkrečioje byloje, nes ji neturi teisinių priemonių, kuriomis galėtų įsikišti į 
valstybės vidaus administracinę ir (arba) teisminę procedūrą. Konkrečiu atveju galima atlikti 
tik valstybės vidaus procedūrinės teisės aktuose numatytus teisinius veiksmus ir naudotis tik 
juose numatytomis teisių gynimo priemonėmis, pirmiausia teise kreiptis į teismą. Į tai 
atsižvelgdama Komisija dėl konkretaus peticijos pateikėjos atvejo nepradėjo pažeidimo 
procedūros prieš Graikiją. 

2008 m. gruodžio 8 d. Komisija apie tai informavo peticijos pateikėją ir rekomendavo jai 
naudotis valstybės vidaus lygmens procedūra.“


