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20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0363/2007 adresată de Doris Mueller, de cetățenie germană, privind 
presupuse încălcări ale prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene de către autoritățile elene

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care locuiește în Grecia de 20 de ani, declară că, împreună cu soțul ei de cetățenie
elenă, au cumpărat un apartament în Atena. Conform legislației elene, cumpărătorii care 
achiziționează pentru prima dată un bun imobiliar sunt scutiți de la plata taxei obișnuite de 
11% la cumpărarea unei proprietăți. În cazul petiționarei, autoritățile au refuzat să îi acorde 
scutirea de taxă în cauză, deși aceasta îndeplinea toate condițiile prevăzute de lege referitoare 
la cetățenii UE. Ea afirmă că autoritățile elene în cauză au încălcat, prin urmare, o serie de 
clauze din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv prevederile privind 
egalitatea în fața legii, nediscriminarea, familia și viața profesională și securitatea socială și 
asistența socială. Ea solicită, prin urmare, intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționara reclamă faptul că i-a fost refuzată, ei și soțului ei, scutirea de taxă aplicată în cazul 
anumitor cumpărători cu venituri mici care achiziționează pentru prima dată o proprietate în 
Grecia. Petiționara era convinsă de eligibilitatea cuplului pentru această scutire și a ajuns la 
concluzia că a fost victima unei discriminări pe motivul naționalității ei germane. Aceasta 
solicită Parlamentului examinarea acestui fapt din perspectiva respectării drepturilor 
fundamentale și/sau a interzicerii discriminării pe motiv de naționalitate prevăzută la articolul 
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12 din tratat.

Observațiile Comisiei

De la început, se poate observa că articolul 12 din Tratatul CE interzice orice discriminare pe 
motiv de naționalitate în domeniul de aplicare a Tratatului CE și fără a aduce atingere 
dispozițiilor speciale pe care le prevede acesta. Potrivit CEJ, o astfel de interdicție a 
discriminării se aplică și în domeniul impozitării directe. 

Legislația elenă invocată de petiționară pare să cuprindă un tratament mai puțin favorabil al 
resortisanților altor state membre decât Grecia, care, pentru a obține scutirea de taxă, trebuie 
să îndeplinească anumite condiții care nu sunt impuse persoanelor de cetățenie elenă. În 
prezent, Comisia nu cunoaște detalii specifice ale legislației elene, dar i-a solicitat petiționarei 
să îi ofere informații care permit o evaluare mai detaliată a legislației elene. Comisia va 
informa Parlamentul cu privire la rezultatele acestei evaluări.

În plus, Comisia ar dori să facă trimitere la o procedură în curs privind încălcarea dreptului 
comunitar, în care Comisia a analizat un aspect similar cu cel în cauză. Comisia a contestat o 
prevedere elenă potrivit căreia numai persoanele de cetățenie elenă sunt, în anumite condiții, 
scutite de la plata impozitului pe tranzacții imobiliare în Grecia atunci când achiziționează 
prima proprietate rezidențială aici. În septembrie 2008, Comisia a solicitat Greciei să își 
modifice prevederile fiscale discriminatorii. Această solicitare a fost făcută sub forma unui 
aviz motivat, care constituie cea de-a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului 
comunitar în temeiul articolului 226 din tratat. În prezent, Comisia așteaptă răspunsul din 
partea Greciei. 

Concluzie

În ceea ce privește situația specifică a petiționarei, Comisia nu dispune de mijloacele legale în 
temeiul cărora ar putea interveni în procedura administrativă și/sau judiciară internă. Comisia 
recomandă petiționarei să urmeze căile de atac care îi sunt disponibile la nivel național.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

În continuarea răspunsului inițial la petiția în cauză, Comisia ar dori să facă următoarele 
observații. 

Autoritățile elene au refuzat să acorde petiționarei o scutire de la plata impozitului pe 
tranzacții imobiliare, deoarece aceasta nu a lucrat în Grecia în timpul anului anterior 
dobândirii bunului imobiliar. Totuși, această condiție nu rezultă din legislația elenă de care are 
cunoștință Comisia. Comisia nu a fost în măsură să stabilească dacă este vorba de o practică 
administrativă generală, care ar fi o premisă pentru a deschide o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva unui stat membru. Prin urmare, Comisia nu va deschide o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Greciei pe baza cazului individual 
al petiționarei.

Cu toate acestea, trebuie menționat că aceleași prevederi din legislația elenă ca cele care sunt 
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contestate de petiționară fac deja obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului 
comunitar în curs de desfășurare (nr. 2007/4319), în care alte aspecte, care reies direct din 
lege, sunt contestate de către Comisie. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Aceleași prevederi din legislația elenă (Legea nr. 1078/1980 privind impozitarea tranzacțiilor
imobiliare) ca cele care sunt contestate de petiționară fac deja obiectul unei proceduri privind
încălcarea dreptului comunitar în curs de desfășurare (nr. 2007/4319), în care alte aspecte, 
care reies direct din lege, sunt contestate de către Comisie. La 4 mai 2009, Comisia a 
prezentat cauza Curții Europene de Justiție. Numărul de referință al CEJ pentru această cauză
este C-155/09. În cadrul acțiunii inițiate, Comisia susține că Grecia și-a încălcat obligațiile 
care îi revin în temeiul Tratatului CE, în primul rând prin scutirea de la plata taxei pe 
tranzacțiile legate de proprietăți imobiliare doar a persoanelor cu reședința permanentă pe 
teritoriul elen, însă nu și a persoanelor care ar intenționa să se stabilească în Grecia; în al 
doilea rând, prin scutirea, în anumite condiții, de la plata taxei pe tranzacțiile legate de 
proprietăți imobiliare în Grecia doar a cetățenilor de cetățenie elenă la achiziționarea primei 
reședințe în Grecia, discriminând astfel în mod expres rezidenții străini care nu au 
naționalitate greacă.

În ceea ce privește tratamentul aplicat petiționarului de către autoritățile elene, care în opinia 
Comisiei ar putea constitui o discriminare și mai flagrantă decât cea care face obiectul 
procedurii privind încălcarea dreptului comunitar în desfășurare, Comisia dorește să reitereze 
poziția exprimată cu ocazia răspunsurilor anterioare la prezenta petiție, primite de Parlamentul 
European la 25 noiembrie 2008 și, respectiv, 30 ianuarie 2009, precum și cu ocazia 
intervenției orale din cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din 1 octombrie 2009. 

După cum a menționat anterior, Comisia a analizat cu atenție legislația elenă relevantă și a 
ajuns la concluzia că cerința impusă de autoritățile elene, și anume că pentru a putea beneficia 
de scutire, petiționara ar fi trebuit să fi lucrat în Grecia cel puțin un an înainte de 
achiziționarea bunului imobiliar în cauză, nu reiese din lege. 

De asemenea, Comisia nu a fost în măsură să stabilească dacă este vorba de o practică 
administrativă generalizată, care ar fi o premisă pentru a iniția o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva unui stat membru. CEJ a hotărât în acest sens că deși acțiunea 
unui stat constând dintr-o practică administrativă contrară cerințelor dreptului comunitar poate 
însemna neîndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul articolului 226 din Tratatul CE, 
practica administrativă respectivă ar trebui să fie, într-o anumită măsură, constantă și generală 
(a se vedea, în special, cauzele C-156/04, Comisia/Grecia, punctul 50 și următoarele și cauza 
C-441/02 Comisia/Germania, punctele 49, 50 și 99). Trebuie menționat faptul că Comisia nu 
are competența de a soluționa problemele specifice ale unui contribuabil, deoarece nu dispune 
de niciun instrument juridic în baza căruia să poată interveni în procedurile administrative 
interne și/sau judiciare ale unui stat membru. În astfel de cazuri individuale, se poate face uz 
doar de etapele legale și de căile juridice de atac prevăzute de dreptul procedural național, în 
special recursul judiciar. Prin urmare, Comisia nu a inițiat o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Greciei pe baza cazului individual al petiționarei. 
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La 8 decembrie 2008, Comisia a informat petiționara în acest sens și i-a recomandat să 
continue procedura la nivel național.


