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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Doris Mueller, német állampolgár által benyújtott 0363/2008. számú 
petíció az Európai Unió alapjogi chartájának a görög hatóságok általi 
állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 20 éve él Görögországban, ismerteti, hogy ő és görög házastársa 
közösen vásároltak egy lakást Athénban. A görög jogszabályok értelmében az első lakásukat 
megvásárlók mentesülnek a szokásos 11%-os adó alól, amelyet az ingatlan megvásárlása után 
kell fizetni. A petíció benyújtója számára a hatóságok nem biztosították az adómentességet 
annak ellenére, hogy a petíció benyújtója megfelel az uniós polgárokról szóló jogszabályban 
megállapított valamennyi feltételnek. Állítása szerint az érintett görög hatóságok 
következetesen megsértettek számos, az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt feltételt, 
ideértve a törvény előtti egyenlőségre, a megkülönböztetésmentességre, a családi életre és a 
hivatásra, valamint a szociális biztonságra és a szociális segítségnyújtásra vonatkozó 
rendelkezéseket. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Görögországban az egyes alacsony jövedelmű, első 
lakásukat megvásárlók számára biztosított adómentességet megtagadták tőle és férjétől. 
Biztos volt abban, hogy házaspárként jogosultak a mentességre, és arra a következtetésre 
jutott, hogy (német) állampolgársága miatt vált megkülönböztetés áldozatává. Arra kéri a 
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Parlamentet, hogy az alapvető jogok és/vagy a Szerződés 12. cikkében szereplő, az 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmának szempontjából vizsgálja meg a 
szóban forgó ügyet.

A Bizottság észrevételei

Elsőként meg kell jegyezni, hogy az EK-Szerződés 12. cikke az EK-Szerződés alkalmazási 
körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül tiltja az állampolgárság 
alapján történő bármilyen megkülönböztetést. Az Európai Bíróság szerint a megkülönböztetés 
e tilalma a közvetlen adózás terén is érvényes. 

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által említett görög jogszabályok kevésbé kedvező 
bánásmódot foglalnak magukban a Görögországtól eltérő tagállamok állampolgárai
tekintetében, akiknek az adómentesség érdekében bizonyos olyan követelményeket kell 
teljesíteniük, amelyeket nem írnak elő a görög állampolgárok számára. A Bizottság 
pillanatnyilag nem ismeri a görög jogszabályok konkrét részleteit, de megkérte a petíció 
benyújtóját, hogy lássa el információval annak érdekében, hogy részletesebben meg lehessen 
vizsgálni a görög jogot. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet a vizsgálat 
eredményeiről.

Ezenkívül a Bizottság szeretne utalni egy folyamatban lévő jogsértési eljárásra, amelynek 
keretében a Bizottság a petícióban foglalthoz hasonló üggyel foglalkozott. A Bizottság 
kifogásolt egy görög rendelkezést, amelynek értelmében Görögországban bizonyos 
körülmények között csak a görög állampolgárok mentesülnek az ingatlanátruházási adó 
megfizetése alól görögországi első lakóingatlanjuk megvásárlásakor. 2008 szeptemberében a 
Bizottság felkérte Görögországot, hogy módosítsa megkülönböztető jellegű 
adórendelkezéseit. Erre a kérésre indokolással ellátott vélemény formájában került sor, a 
Szerződés 226. cikke szerinti jogsértési eljárás második szakaszában. A Bizottság jelenleg 
Görögország válaszára vár. 

Következtetés

Ami a petíció benyújtójának személyes helyzetét illeti, a Bizottság nem rendelkezik 
semmilyen jogi eszközzel, amelynek alapján beavatkozhatna a hazai közigazgatási és/vagy 
bírósági eljárásokba. Ezért a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy vegye 
igénybe azon jogorvoslati lehetőségeket, amelyek nemzeti szinten rendelkezésre állnak.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A szóban forgó petícióval kapcsolatban adott előző válaszán felül a Bizottság az alábbi 
észrevételeket kívánja tenni:

A görög hatóságok elutasították a petíció benyújtójának arra irányuló kérelmét, hogy 
mentesüljön az ingatlanátruházási adó alól, mivel az ingatlan vásárlását megelőző évben nem 
Görögországban volt munkavállaló. Ugyanakkor ez a feltétel nem következik a Bizottság 
számára rendelkezésre álló görög jogszabályból. A Bizottságnak nem sikerült olyan általános 
közigazgatási gyakorlatra fényt derítenie, amely alapján jogsértési eljárás indítható egy 
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tagállam ellen. Következésképpen a petíció benyújtójának egyéni esete alapján a Bizottság 
nem indít jogsértési eljárást Görögország ellen.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a görög jog ugyanazon rendelkezései, amelyeket a 
petíció benyújtója kifogásol, már egy folyamatban lévő jogsértési eljárás tárgyát képezik 
(2007/4319. sz.), amelynek keretében a Bizottság egyéb, a törvényből közvetlenül fakadó 
szempontokat kifogásol. 


