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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0363/2007, Doris Mueller, Saksan kansalainen, Kreikan 
viranomaisten väitetyistä rikkomuksista Euroopan perusoikeuskirjaa 
vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on asunut Kreikassa 20 vuotta. Hän kertoo, että hän ja hänen 
kreikkalainen aviomiehensä ostivat yhdessä asunnon Ateenasta. Kreikan lainsäädännön 
mukaan ensiasunnon ostajat saavat vapautuksen tavanomaisesta kiinteistön ostoa koskevasta 
11 prosentin verosta. Vetoomuksen esittäjän tapauksessa viranomaiset kieltäytyivät 
myöntämästä hänelle verovapautusta huolimatta siitä, että hän EU:n kansalaisena täytti kaikki 
laissa vaaditut edellytykset. Hän sanoo, että Kreikan viranomaiset ovat jatkuvasti rikkoneet 
monia Euroopan perusoikeuskirjan määräyksiä, myös määräyksiä yhdenvertaisuudesta lain 
edessä, syrjimättömyydestä, perhe- ja työelämästä sekä sosiaaliturvasta ja sosiaaliavustuksesta. 
Siksi hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että häneltä ja hänen mieheltään evättiin oikeus 
verovapautukseen, joka myönnetään Kreikassa tietyille pienituloisille ensiasunnon ostajille.
Koska vetoomuksen esittäjä oli varma siitä, että heille myönnettäisiin kyseinen verovapautus, 
hän katsoo, että heitä on syrjitty hänen kansalaisuutensa perusteella. Vetoomuksen esittäjä on 
Saksan kansalainen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa 
perusoikeuksien ja/tai EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan mukaisen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää koskevan kiellon kannalta.
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Komission huomiot

Aivan aluksi on pantava merkille, että EY:n perustamissopimuksen 12 artiklassa kielletään 
kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä sopimuksen soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sopimuksen erityismääräysten soveltamista. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen mukaan tämä syrjintäkielto koskee myös suoraa verotusta. 

Kreikan lainsäädäntö, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, näyttää kohtelevan vieraiden 
maiden kansalaisia huonommin kuin Kreikan kansalaisia, sillä verovapautuksen saadakseen 
ulkomaalaisten on täytettävä tietyt vaatimukset, joita ei edellytetä kreikkalaisilta. Komissiolla 
ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa Kreikan lainsäädännön yksityiskohdista, mutta se on 
pyytänyt vetoomuksen esittäjää toimittamaan tietoja, joiden perusteella se voi arvioida 
Kreikan lainsäädäntöä tarkemmin. Komissio tiedottaa parlamentille arviointinsa tuloksista.

Lisäksi komissio haluaa tiedottaa meneillään olevasta rikkomismenettelystä, joka koskee 
samankaltaista asiaa kuin tämä vetoomus. Komissio vastusti kreikkalaista säännöstä, jonka 
mukaan Kreikassa vain maan kansalaiset saavat tietyissä tilanteissa vapautuksen 
varainsiirtoverosta ostaessaan siellä sijaitsevaa ensiasuntoaan. Komissio kehotti 
syyskuussa 2008 Kreikkaa muuttamaan syrjiviä verosäännöksiään. Tämä pyyntö esitettiin 
perustellussa lausunnossa, joka on EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen 
rikkomismenettelyn toinen vaihe. Komissio odottaa parhaillaan Kreikan vastausta. 

Johtopäätös

Komission on todettava vetoomuksen esittäjän henkilökohtaisesta tilanteesta, ettei sillä ole 
käytettävissään oikeuskeinoja, joilla se voisi puuttua jäsenvaltion kansalliseen hallinnolliseen 
ja/tai oikeudelliseen käytäntöön. Siksi komissio kehottaa vetoomuksen esittäjää käyttämään 
käytettävissä olevia kansallisia muutoksenhakukeinoja.

4. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Komissio täydentää vastaustaan käsiteltävänä olevaan vetoomukseen ja esittää seuraavat 
huomautukset.   

Kreikan viranomaiset kieltäytyivät antamasta vetoomuksen esittäjälle vapautusta kiinteistön 
varainsiirtoverosta, koska hän ei ollut työskennellyt Kreikassa kiinteistön hankkimista 
edeltävänä vuonna. Komission tiedossa ei kuitenkaan ole, että tämä ehto olisi seurausta 
Kreikan lainsäädännöstä. Komissio ei ole kyennyt osoittamaan yleistä hallinnollista käytäntöä, 
joka olisi välttämätön syy aloittaa rikkomismenettely jäsenvaltiota vastaan. Näin ollen ei 
komissio aloita rikkomismenettelyä Kreikkaa vastaan vetoomuksen esittäjän 
yksittäistapauksen perusteella.

Voidaan kuitenkin todeta, että käynnissä oleva rikkomismenettely (N:o 2007/4319) kattaa 
samat Kreikan lain säännökset, joista vetoomuksen esittäjä on valittanut ja jotka komissio on 
riitauttanut muista suoraan laista johtuvista syistä. 


