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Temats: Lūgumraksts Nr. 0363/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Doris Mueller, 
par iespējamiem Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpumiem, ko veic 
Grieķijas iestādes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura dzīvo Grieķijā 20 gadus, apgalvo, ka viņa un viņas grieķu 
tautības vīrs ir kopīgi nopirkuši dzīvokli Atēnās. Saskaņā ar Grieķijas likumiem pircēji, kuri 
iegādi veic pirmo reizi, ir atbrīvoti no parastā 11 % īpašuma pirkšanas nodokļa. Lūgumraksta 
iesniedzējas gadījumā iestādes atteicās piešķirt viņai minēto nodokļu atlaidi, neraugoties uz 
to, ka viņa izpildījusi visus noteikumus, kādi noteikti ES pilsoņiem tiesību aktos. Viņa 
apgalvo, ka minētās Grieķijas iestādes ir pastāvīgi pārkāpušas daudzus no Eiropas Savienība 
Pamattiesību hartas noteikumiem, tostarp noteikumus par vienlīdzību likuma priekšā, 
diskriminācijas aizliegumu, ģimeni un profesionālo dzīvi, sociālo drošību un sociālo 
palīdzību. Tādēļ viņa lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka viņai un viņas vīram atteikts piešķirt nodokļu atlaidi, kas 
paredzēta atsevišķiem pircējiem ar zemu ienākumu līmeni, kuri iegādājas mājokli pirmo reizi. 
Lūgumraksta iesniedzēja bija pārliecināta par viņas un vīra tiesībām saņemt šo nodokļu atlaidi 
un secina, ka viņa ir cietusi no diskriminācijas savas (Vācijas) valstspiederības dēļ. Viņa lūdz 
Parlamentu izskatīt šo jautājumu no cilvēka pamattiesību viedokļa un/vai saistībā ar 
diskriminācijas aizliegumu pilsonības dēļ, kā noteikts Līguma 12. pantā.
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Sākumā jāmin, ka EK līguma 12. pantā aizliegta jebkāda veida diskriminācija pilsonības dēļ, 
piemērojot EK līgumu un neskarot tajā paredzētos īpašos noteikumus. Eiropas Kopienu Tiesa 
uzskata, ka šāds diskriminācijas aizliegums attiecas arī uz tiešo nodokļu piemērošanu. 

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējas pieminētie Grieķijas tiesību akti paredz mazāk labvēlīgu 
attieksmi pret citu dalībvalstu (ne Grieķijas) valstspiederīgajiem, kuriem, lai iegūtu nodokļu 
atlaidi, ir jāatbilst konkrētām prasībām, kuras netiek piemērotas Grieķijas valstspiederīgajiem. 
Pašreiz Komisijai nav zināms detalizētāks attiecīgo Grieķijas tiesību aktu saturs, taču 
Komisija ir lūgusi lūgumraksta iesniedzējai iesniegt informāciju, kas ļautu sīkāk izvērtēt 
Grieķijas tiesību aktus. Komisijai jāinformē Parlaments par šī novērtējuma rezultātiem.

Papildus Komisija vēlētos norādīt, ka pašlaik notiek pārkāpuma procedūra, kurā Komisija 
skatīja līdzīgu jautājumu šajā lūgumrakstā minētajam. Komisija apstrīdēja Grieķijas tiesību 
aktu noteikumu saskaņā ar kuru tikai Grieķijas valstspiederīgie noteiktos apstākļos tiek 
atbrīvoti no nodokļa par nekustamā īpašuma iegādi Grieķijā, iegādājoties tur savu pirmo 
nekustamo īpašumu pastāvīgai dzīvesvietai. 2008. gada septembrī Komisija pieprasīja 
Grieķijai grozīt savus diskriminējošos noteikumus nodokļu jomā. Šis lūgums tika noformulēts 
argumentēta atzinuma veidā, kas saskaņā ar Līguma 226. pantu ir pārkāpuma procedūras otrā 
pakāpe. Pašlaik Komisija gaida Grieķijas atbildi. 

Secinājumi

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas individuālo situāciju Komisijas rīcībā nav nekādu 
tiesisko līdzekļu, uz kuru pamata tā varētu iejaukties kādas valsts iekšējā administratīvajā 
un/vai tiesvedības procedūrā. Tāpēc Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai izmantot 
nacionālajā līmenī pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Papildus tās sākotnējai atbildei par izskatāmo lūgumrakstu Komisija vēlētos sniegt šādus 
komentārus.

Grieķijas varas iestādes lūgumraksta iesniedzējai atteicās piešķirt nodokļa atlaidi saistībā ar 
nekustamā īpašuma iegādi, jo viņa nav bijusi nodarbināta Grieķijā vismaz gadu pirms 
nekustamā īpašuma pirkuma veikšanas. Tomēr šis nosacījums neizriet no Komisijai 
pieejamajiem Grieķijas tiesību aktiem. Komisijai nav izdevies konstatēt vispārēju 
administratīvu praksi, kas būtu nepieciešams nosacījums pārkāpuma procedūras uzsākšanai 
pret dalībvalsti. Tāpēc Komisija neuzsāks pārkāpuma procedūru pret Grieķiju, balstoties uz 
lūgumraksta iesniedzējas individuālo gadījumu.

Tomēr jāatzīmē, ka šie paši Grieķijas tiesību aktu noteikumi, ko apstrīd lūgumraksta 
iesniedzēja, ir jau notiekošas pārkāpuma procedūras (Nr. 2007/4319) priekšmets — tās 
ietvaros Komisija apstrīd citus no šī likuma tieši izrietošus aspektus.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī
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„Tie paši Grieķijas tiesību akta noteikumi (Likums Nr. 1078/1980 par nekustamā īpašuma 
iegādes nodokli), ko apstrīd lūgumraksta iesniedzēja, ir jau notiekošas pārkāpuma procedūras 
(Nr. 2007/4319) priekšmets, kuras ietvaros Komisija apstrīd citus no šī likuma tieši izrietošus 
aspektus. 2009. gada 4. maijā Komisija iesniedza savu lūgumrakstu Eiropas Kopienu Tiesai 
par šo lietu. EKT lietas reģistrācijas numurs ir C-155/09. Šajā prasībā Komisija apgalvo, ka 
Grieķija pārkāpj savas EK līgumā noteiktās saistības, pirmkārt, nodrošinot nodokļu 
atvieglojumus nekustamā īpašuma iegādē tikai personām, kas jau pastāvīgi dzīvo Grieķijā, bet 
ne personām, kas nākotnē plāno apmesties Grieķijā; un, otrkārt, atkarībā no apstākļiem 
nodrošinot nodokļu atvieglojumus nekustamā īpašuma iegādē Grieķijā tikai Grieķijas 
valstspiederīgajiem par pirmās mājvietas iegādi Grieķijā, līdz ar to skaidri diskriminējot 
ārvalstu iedzīvotājus, kas nav Grieķijas valstspiederīgie.

Attiecībā uz Grieķijas varas iestāžu attieksmi pret lūgumraksta iesniedzēju, ko, pēc Komisijas 
domām, varētu uzskatīt par vēl uzskatāmāku diskrimināciju nekā iepriekš minētās pārkāpuma 
procedūras priekšmets, Komisija vēlētos apstiprināt tās nostāju, kas tika pausta iepriekšējās 
atbildēs uz lūgumrakstu, kuru Eiropas Parlaments saņēma attiecīgi 2008. gada 25. novembrī 
un 2009. gada 30. janvārī, un tās mutiskās uzstāšanās laikā Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 
2009. gada 1. oktobrī.

Kā Komisija norādīja iepriekš, tā ir rūpīgi analizējusi attiecīgo Grieķija tiesību aktu un 
secinājusi, ka Grieķijas varas iestāžu izvirzītā prasība, ka, lai iegūtu atvieglojumu, 
lūgumraksta iesniedzējai ir jābūt nodarbinātai Grieķijā vismaz 1 gadu pirms attiecīgā 
nekustamā īpašuma iegādes, neizriet no šā tiesību akta.

Turklāt Komisija nespēja noteikt vispārēju administratīvo praksi, kurā tiktu pielietota šāda 
prasība, kas būtu priekšnoteikums pārkāpuma procedūras uzsākšanai pret dalībvalsti. 
Attiecībā uz to EKT uzskata, ka, lai gan valsts rīcība, kas ietver Kopienas tiesību aktu 
prasībām pretēju administratīvu praksi, var nozīmēt nespēju pildīt pienākumus attiecībā uz 
EK līguma 226. pantu, administratīvajai praksei ir jābūt noteiktā mērā atbilstošai un vispārēja 
rakstura (skat. īpaši EKT lietas C-156/04, Komisija pret Grieķiju, 50. un turpmākos pantus, un 
C-441/02, Komisija pret Vāciju, 49., 50. un 99. pantu). Jāatzīmē, ka Komisijas kompetencē 
neietilpst risināt atsevišķu nodokļu maksātāju problēmas viņa vai viņas individuālajā 
gadījumā, jo tās rīcībā nav nekādu tiesisko līdzekļu, uz kuru pamata tā varētu iejaukties 
iekšējās administratīvajās un/vai tiesiskajās procedūrās. Šādā individuālā gadījumā iekšējās 
procesuālajās tieslietās ir izmantojamas tikai tiesiskās darbības un pasākumi, īpaši juridiskā 
palīdzība. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nav uzsākusi pārkāpuma procedūru pret 
Grieķiju, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas individuālo gadījumu.

2008. gada 8. decembrī Komisijas attiecīgi informēja lūgumraksta iesniedzēju un ieteica viņai 
turpināt procedūru valsts līmenī.”


