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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0363/2007, którą złożyła Doris Mueller (Niemcy) w sprawie rzekomych 
przypadków łamania przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
przez władze greckie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, zamieszkała w Grecji od 20 lat, twierdzi, że wraz ze swoim małżonkiem, 
obywatelem Grecji, kupiła mieszkanie w Atenach. Zgodnie z greckimi przepisami osoby 
kupujące mieszkanie po raz pierwszy są zwolnione ze standardowego podatku od zakupu 
nieruchomości wynoszącego 11%. W przypadku składającej petycję władze odmówiły 
zwolnienia z przedmiotowego podatku, mimo że spełnione zostały wszystkie określone 
prawem kryteria obowiązujące obywateli UE. Składająca petycję twierdzi, że w związku 
z tym przedmiotowe władze greckie złamały szereg postanowień Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w tym przepisy dotyczące równości wobec prawa, niedyskryminacji, życia 
rodzinnego i zawodowego oraz zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. W związku 
z powyższym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składająca petycję skarży się, że jej i jej mężowi odmówiono zwolnienia z podatku 
przyznawanego niektórym osobom o niskich dochodach nabywającym po raz pierwszy 
mieszkanie w Grecji. Była ona pewna, że jako para kwalifikują się do przedmiotowego 
zwolnienia i dochodzi do wniosku, że doznała dyskryminacji ze względu na swoją 
(niemiecką) narodowość. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
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o zbadanie tej sprawy z punktu widzenia praw podstawowych i/lub zakazu dyskryminacji ze 
względu na narodowość zapisanego w art. 12 Traktatu.

Uwagi Komisji

Na początku można zauważyć, że art. 12 traktatu WE zakazuje dyskryminacji ze względu na 
narodowość w zakresie zastosowania Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień 
szczególnych, które on przewiduje. Według ETS odnośny zakaz dyskryminacji ma 
zastosowanie również w obszarze opodatkowania bezpośredniego.

Ustawodawstwo greckie, do którego odnosi się składająca petycję, wydaje się w sposób mniej 
korzystny traktować obywateli państw członkowskich innych niż Grecja. W celu uzyskania 
zwolnienia podatkowego muszą oni spełnić pewne wymogi, których nie nakłada się na 
obywateli greckich. Obecnie Komisja nie zna konkretnych szczegółów greckiego 
ustawodawstwa, zwróciła się jednak do składającej petycję o przekazanie informacji, które 
umożliwią bardziej dogłębną ocenę greckiego prawa. Komisja poinformuje Parlament
o wynikach tej oceny.

Ponadto Komisja pragnie odnieść się do toczącej się procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, w ramach której zajęła się ona kwestią podobną do 
poruszanej w przedmiotowej petycji. Komisja zakwestionowała grecki przepis, zgodnie z 
którym tylko obywatele greccy podlegają w pewnych okolicznościach zwolnieniu z podatku 
od przeniesienia własności nieruchomości w Grecji przy nabywaniu pierwszego mieszkania w 
tym kraju. We wrześniu 2008 r. Komisja zwróciła się do Grecji o zmianę tych 
dyskryminujących przepisów podatkowych. Wniosek ten złożono w formie uzasadnionej 
opinii, co na mocy art. 226 Traktatu stanowi drugi etap procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja oczekuje obecnie na odpowiedź władz 
greckich. 

Wniosek

W odniesieniu do indywidualnej sytuacji składającej petycję Komisja nie dysponuje żadnymi 
środkami prawnymi, w oparciu o które mogłaby ingerować w krajowe procedury 
administracyjne i/lub sądowe. Komisja zaleca zatem składającej petycję podjęcie środków 
zaradczych, które mogą być dla niej dostępne na szczeblu krajowym.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

W nawiązaniu do swojej wstępnej odpowiedzi na przedmiotową petycję Komisja pragnie 
sformułować następujące uwagi.

Władze greckie odmówiły zapewnienia składającej petycję zwolnienia z podatku od 
przeniesienia własności nieruchomości, ponieważ nie pracowała ona w Grecji w czasie, gdy 
nabyła nieruchomość. Jednak warunek ten nie wynika z greckiego prawodawstwa 
udostępnionego Komisji. Komisja nie była w stanie ustalić powszechnej praktyki 
administracyjnej, która mogłaby zostać uznana za warunek wstępny wszczęcia postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwu 
członkowskiemu. Dlatego też Komisja nie rozpocznie postępowania w sprawie uchybienia 
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zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji w oparciu o indywidualny 
przypadek składającej petycję.

Jednak należy zauważyć, iż te same postanowienia prawa greckiego jak te, na które powołuje 
się składająca petycję, już są przedmiotem toczącego się postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego (nr 2007/4319), w ramach którego Komisja 
podważa niektóre aspekty wynikające bezpośrednio z prawa greckiego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Przepisy greckiej ustawy (ustawa nr 1078/1980 w sprawie opodatkowania przeniesienia 
własności nieruchomości) kwestionowane przez składającą petycję są już przedmiotem 
trwającej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
(nr 2007/4319), w której Komisja Europejska podważa inne aspekty bezpośrednio wynikające 
z ustawy. Dnia 4 maja 2009 r. Komisja Europejska skierowała wniosek w tej sprawie do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS nadał sprawie numer C-155/09. Komisja 
Europejska twierdzi, że Grecja złamała swoje zobowiązania wynikające z traktatu WE, 
ponieważ, po pierwsze, udzieliła zwolnienia od podatku od przeniesienia własności 
nieruchomości wyłącznie osobom zamieszkałym na stałe w Grecji, lecz nie zwolniła tych, 
które zamierzają osiedlić się w Grecji w przyszłości, oraz, po drugie, udzieliła pod pewnymi 
warunkami zwolnienia od podatku od przeniesienia własności nieruchomości w Grecji 
wyłącznie obywatelom Grecji dokonującym pierwszego zakupu domu w Grecji, przez co 
otwarcie dyskryminuje rezydentów zagranicznych niebędących obywatelami Grecji.

Co się tyczy sposobu potraktowania składającej petycję przez władze Grecji, który według 
Komisji Europejskiej może stanowić nawet jeszcze bardziej oczywistą dyskryminację niż ta 
będąca przedmiotem wspomnianej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, Komisja Europejska chciałaby potwierdzić swoje stanowisko wyrażone we 
wcześniejszych odpowiedziach na petycję, które Parlament Europejski otrzymał w dniach 
25 listopada 2008 r. i 30 stycznia 2009 r., oraz podczas wystąpienia ustnego podczas 
posiedzenia Komisji Petycji dnia 1 października 2009 r. 

Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem Komisji Europejskiej, Komisja dokładnie 
przeanalizowała właściwe przepisy prawa Grecji i doszła do wniosku, że wymóg nałożony 
przez władze Grecji, zgodnie z którym do zwolnienia od podatku kwalifikują się wyłącznie 
osoby pracujące w Grecji przez okres co najmniej roku przed zakupem przedmiotowej 
nieruchomości, nie wynika z przepisów.

Ponadto Komisja Europejska nie była w stanie ustalić ogólnej praktyki administracyjnej 
narzucającej taki wymóg, niezbędnej do wszczęcia przeciwko państwu członkowskiemu 
procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W tym celu ETS 
orzekł, że choć działanie państwa polegające na stosowaniu praktyki administracyjnej 
sprzecznej z wymogami prawa Wspólnoty może oznaczać uchybienie zobowiązaniom
zgodnie z art. 226 traktatu WE, taka praktyka administracyjna powinna wykazywać 
w pewnym stopniu charakter trwały i powszechny (zob. w szczególności sprawy C-156/04, 
Komisja przeciwko Grecji, ust. 50 i kolejne, oraz C-441/02, Komisja przeciwko Niemcom, 
ust. 49, 50 i 99). Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska nie posiada uprawnień w zakresie 
rozwiązywania problemów poszczególnych podatników w ich indywidualnych sprawach i nie 
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dysponuje żadnymi środkami prawnymi, na podstawie których mogłaby podejmować 
interwencje w krajowych procedurach administracyjnych i/lub sądowych. W indywidualnej 
sprawie można wykorzystać jedynie działania prawne i środki odwoławcze dostępne
w krajowym prawie proceduralnym, w szczególności można wszcząć postępowanie sądowe. 
W świetle powyższych informacji Komisja Europejska nie wszczęła przeciwko Grecji 
procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie 
indywidualnego przypadku składającej petycję. 

Dnia 8 grudnia 2008 r. Komisja Europejska przekazała składającej petycję powyższe 
informacje i zaleciła jej, aby wszczęła procedurę na szczeblu krajowym.


