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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0363/2008 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske 
myndigheders påståede krænkelser af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren, der har boet i Grækenland i 20 år, forklarer, at hun og hendes græske mand i 
fællesskab har erhvervet en lejlighed i Athen. I henhold til græsk lovgivning er 
førstegangskøbere fritaget for den sædvanlige 11 % ejendomsskat ved køb. I andragerens 
tilfælde nægtede myndighederne at indrømme hende den pågældende skattefritagelse, trods 
det hun opfyldte alle de i loven fastsatte bestemmelser for EU-borgere. Hun påpeger, at de 
pågældende græske myndigheder følgelig har krænket en række af bestemmelserne i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, bl.a. bestemmelserne om lighed 
for loven, ikke-forskelsbehandling, familieliv og arbejdsliv og social sikring og social bistand. 
Hun anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

Andrageren gør indvendinger mod, at hun og hendes mand har fået afslag på en 
skattefritagelse, der tilstås visse lavindkomstgrupper ved førstegangskøb af hus i Grækenland.
Hun var sikker på, at parret var berettiget til en sådan skattefritagelse, og drager den slutning, 
at hun har været udsat for forskelsbehandling på grundlag af hendes (tyske) statsborgerskab.
Hun beder Parlamentet undersøge, om der i den foreliggende sag er tale om krænkelse af de 
grundlæggende rettigheder og/eller forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, jf. 
traktatens artikel 12.
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Kommissionens bemærkninger

Det skal som udgangspunkt bemærkes, at det i EF-traktatens artikel 12 er foreskrevet, at al 
forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, inden for traktatens 
anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestemmelser, er forbudt. Ifølge EF-
Domstolen finder et sådant forbud mod forskelsbehandling også anvendelse på området 
"direkte beskatning".

Det lader til, at den græske lovgivning, som andrageren henviser til, indebærer en mindre 
gunstig behandling af statsborgere fra andre medlemsstater end Grækenland, som for at blive 
skattefritaget skal opfylde visse krav, der ikke gælder for græske statsborgere. Kommissionen 
kender ikke på nuværende tidspunkt de nærmere detaljer i den græske lovgivning, men den 
har bedt andrageren om at tilsende den oplysninger, der muliggør en mere detaljeret vurdering 
af den græske lovgivning. Kommissionen vil underrette Parlamentet om resultaterne af sin 
vurdering.

Kommissionen kan desuden henvise til en verserende overtrædelsesprocedure, i hvilken 
Kommissionen har at gøre med en sag, der ligner den foreliggende. Kommissionen har gjort 
ophævelser over en græsk bestemmelse, ifølge hvilken kun græske statsborgere på bestemte 
vilkår er fritaget for at betale en afgift ved overdragelse af fast ejendom i Grækenland, når de 
køber deres første bolig der. I september 2008 anmodede Kommissionen Grækenland om at 
ændre denne diskriminerende afgiftsbestemmelse. Denne anmodning havde form af en 
begrundet udtalelse, som udgør anden fase af overtrædelsesproceduren i henhold til EF-
traktatens artikel 226. Kommissionen afventer på nuværende tidspunkt Grækenlands svar.

Konklusion

Med hensyn til andragerens individuelle situation råder Kommissionen ikke over nogen 
retlige midler, på basis af hvilke den kan gribe ind i den nationale administrative og/eller 
retslige procedure. Kommissionen anbefaler derfor, at andrageren udnytter de retsmidler, som 
hun har adgang til på det nationale plan.

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

Under henvisning til sit indledende svar til det pågældende andragende ønsker Kommissionen 
at fremsætte følgende bemærkninger.   

De græske myndigheder nægtede at indrømme andrageren en undtagelse fra afgiften ved 
overdragelse af fast ejendom, eftersom hun ikke havde arbejdet i Grækenland i året, før hun 
erhvervede den faste ejendom. Denne betingelse følger imidlertid ikke af den græske 
lovgivning, som Kommissionen har adgang til. Kommissionen har ikke været i stand til at 
fastslå, at der er en generel administrativ praksis, som ville være en forudsætning for at 
indlede en overtrædelsesprocedure mod en medlemsstat. Kommissionen vil derfor ikke 
indlede en overtrædelsesprocedure mod Grækenland på grundlag af andragerens individuelle 
sag.

Det skal imidlertid bemærkes, at de samme bestemmelser i den græske lovgivning, som dem 
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andrageren anfægter, allerede er genstand for en igangværende overtrædelsesprocedure (nr. 
2007/4319), hvori andre aspekter, som direkte følger af lovgivningen, anfægtes af 
Kommissionen.


