
CM\766202MT.doc PE416.403 REV

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.01.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0363/2007, mressqa minn Doris Mueller, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar allegati ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet Griegi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li għexet fil-Greċja għal 20 sena, tgħid li hi u żewġha ta’ nazzjonalità Griega 
xtraw flimkien appartament f’Ateni. Skont il-leġiżlazzjoni Griega, dawk li jkunu se jixtru 
għall-ewwel darba huma eżentati mit-taxxa normali ta’ 11% fuq ix-xiri ta’ proprjetà. Fil-każ 
tal-petizzjonanta, l-awtoritajiet irrifjutaw li jagħtuha l-eżenzjoni mit-taxxa msemmija minkejja 
l-fatt li hija ssodisfat il-kondizzjonijiet kollha stipulati fil-liġi għaċ-ċittadini tal-UE. Hija tgħid 
li l-awtoritajiet Griegi konċernati konsegwentement kisru għadd ta’ termini tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi, in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-familja u l-ħajja professjonali u s-sigurtà 
soċjali u l-għajnuna soċjali. Għalhekk, hija titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonanta tilmenta li eżenzjoni mit-taxxa mogħtija lil xi xerrejja għall-ewwel darba bi 
dħul baxx ta’ djar fil-Greċja ġiet rifjutata lilha u lil żewġha. Hija kienet ċerta li l-koppja kienet 
eleġibbli għall-eżenzjoni minn din it-taxxa, u waslet għall-konklużjoni li hija sofriet minn 
diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità (Ġermaniża) tagħha. Hija titlob lill-Parlament biex 
jeżamina bir-reqqa dan mill-aspett tad-Drittijiet Fundamentali u/jew il-projbizzjoni ta’ 
diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità li hemm fl-Artikolu 12 tat-Trattat.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Mill-bidunett, ta’ min jinnota li l-Artikolu 12 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE jipprojbixxi kull 
diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità fi ħdan l-ambitu tal-applikazzjoni tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-KE, u mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjonijiet speċjali li fih. Skont il-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bħal din tapplika wkoll fil-
qasam ta’ tassazzjoni diretta. 

Il-leġiżlazzjoni Griega li tirreferi għaliha l-petizzjonanta, tidher li tikkonċerna trattament inqas  
favorevoli vis-à-vis ċittadini ta’ Stati Membri oħra milli tal-Greċja li, sabiex jiksbu eżenzjoni 
mit-taxxa, iridu jissodisfaw ċerti rekwiżiti li mhumiex imposti fuq ċittadini Griegi. Fil-
preżent, il-Kummissjoni ma tafx bid-dettalji partikolari tal-leġiżlazzjoni Griega, iżda talbet 
lill-petizzjonanta biex tipprovdilha informazzjoni sabiex tkun tista’ tistħarreġ aktar fid-dettall 
il-liġi Griega. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament dwar ir-riżultati ta’ dan l-
istħarriġ.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għal proċedura ta’ ksur li għadha għaddejja, 
li fiha l-Kummissjoni ttrattat kwistjoni simili tal-petizzjoni preżenti. Il-Kummissjoni sfidat 
dispożizzjoni Griega li skontha ċ-cittadini Griegi biss huma, skont ċerti ċirkostanzi, eżentati 
milli jħallsu t-taxxa tat-trasferiment ta’ propjetà fil-Greċja meta jixtru l-ewwel propjetà 
residenzjali tagħhom hemmhekk. F’Settembru 2008, il-Kummissjoni talbet lill-Greċja biex 
temenda d-dispożizzjonijiet diskriminatorji tagħha dwar it-taxxa. Din it-talba saret f’forma ta’ 
opinjoni motivata, it-tieni stadju tal-proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 226 tat-Trattat. Il-
Kummissjoni bħalissa qiegħda tistenna t-tweġiba Griega. 

Konklużjoni

Fir-rigward tas-sitwazzjoni partikolari tal-petizzjonanta, il-Kummissjoni ma twarrab ebda 
mezz legali għar-raġuni li tista’ tindaħal fl-amministrazzjoni domestika u/jew fi proċedura 
ġuridika. Għalhekk, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonanta sabiex tfittex rimedji li 
jistgħu jkunu disponibbli għaliha fuq livell nazzjonali.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Barra mir-risposta inizjali tagħha għall-petizzjoni inkwistjoni, il-Kummissjoni tixtieq tagħmel 
il-kummenti li ġejjin.   

L-awtoritajiet Griegi rrifjutaw li jeżentaw lill-petizzjonanta milli tħallas it-taxxa tat-
trasferiment ta’ proprjetà peress li ma kinitx taħdem fil-Greċja matul is-sena ta’ qabel ma xtrat 
il-proprjetà. Madanakollu, ma jirriżultax li hemm din il-kundizzjoni fil-leġiżlazzjoni Griega 
disponibbli għall-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma rnexxilhiex tistabbilixxi prattika 
amministrattiva ġenerali li tkun prerekwiżit biex tibda proċedura ta’ ksur kontra Stat Membru. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhijiex se tibda proċedura ta’ ksur kontra l-Greċja abbażi tal-
każ individwali tal-petizzjonanta.

Madanakollu, ta’ min jinnota li l-istess dispożizzjonijiet tal-liġi Griega bħal dawk ikkuntestati 
mill-petizzjonanta diġà huma suġġetti għal proċedura ta’ ksur li għaddejja bħalissa (Nru
2007/4319) fejn aspetti oħra li jirriżultaw direttament minn din il-liġi qegħdin jiġu kkuntestati 
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mill-Kummissjoni. 


