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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0363/2008, ingiven av Doris Mueller (tysk medborgare), om 
grekiska myndigheters påstådda kränkningar av Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som har varit bosatt i Grekland under 20 år, uppger att hon och hennes 
grekiske make tillsammans köpte en lägenhet i Aten. Enligt grekisk lagstiftning är 
förstagångsköpare undantagna från den brukliga skatten på 11 procent på fastighetsköp. I 
framställarens fall vägrade myndigheterna att bevilja henne denna skattebefrielse trots att hon 
uppfyllde alla villkor i lagen som gäller EU-medborgare. Hon uppgav att de grekiska 
myndigheterna i fråga konsekvent har kränkt flera av villkoren i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, inklusive bestämmelserna om likställdhet inför lagen, 
icke-diskriminering, familjeliv och yrkesliv samt social trygghet och socialhjälp. Därför ber 
hon Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 september 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Framställaren klagar över att en skattebefrielse som ges till vissa låginkomsttagare som köper 
sitt första hus i Grekland nekades henne och hennes man. Hon var säker på att paret var 
berättigat till denna befrielse, och drar slutsatsen att hon har utsatts för diskriminering på 
grund av sitt (tyska) medborgarskap. Hon ber parlamentet att undersöka detta utifrån de 
grundläggande rättigheterna och/eller förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet i 
artikel 12 i fördraget.
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Kommissionens observationer

Inledningsvis kan det noteras att artikel 12 i EG-fördraget förbjuder all diskriminering på 
grund av nationalitet inom ramen för EG-fördragets tillämpningsområde, och utan att det 
påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i fördraget. Enligt EG-domstolen gäller 
detta förbud mot diskriminering också inom området direkt beskattning. 

Den grekiska lagstiftning som framställaren hänvisar till förefaller medföra en mindre 
fördelaktig behandling av medborgare från andra medlemsstater än Grekland. Dessa måste, 
för att erhålla skattebefrielse, uppfylla vissa krav som inte åläggs grekiska medborgare. För 
närvarande känner inte kommissionen till detaljerna i den grekiska lagstiftningen men har bett 
framställaren om ytterligare information för att möjliggöra för kommissionen att göra en mer 
grundlig bedömning av den grekiska lagstiftningen. Kommissionen kommer att informera 
parlamentet om resultatet av denna bedömning.

Dessutom skulle kommissionen vilja hänvisa till ett pågående överträdelseförfarande där 
kommissionen har behandlat en fråga som har en viss likhet med denna framställning. 
Kommissionen ifrågasatte en grekisk bestämmelse enligt vilken endast grekiska medborgare 
under vissa villkor är befriade från att betala skatt på överlåtelse av fast egendom i Grekland 
när de köper sin första bostadsfastighet där. I september 2008 bad kommissionen Grekland att 
ändra sina diskriminerande skatteregler. Denna begäran gjordes i form av ett motiverat 
yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226 i EG-fördraget. 
Kommissionen väntar för närvarande på Greklands svar. 

Slutsats

I framställarens enskilda fall har kommissionen inga rättsliga medel med vilka den skulle 
kunna ingripa i det inhemska administrativa och/eller rättsliga förfarandet. Därför 
rekommenderar kommissionen framställaren att använda sig av de möjligheter som kan finnas 
tillgängliga för henne på nationell nivå.

4. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Kommissionen vill lämna följande kommentarer som tillägg till dess inledande svar på den 
framställning som behandlas.   

Framställaren har av de grekiska myndigheterna nekats befrielse från att betala skatt på 
överlåtelse av fast egendom, eftersom hon inte arbetade i Grekland året innan hon köpte 
fastigheten. Detta krav har dock inte sin grund i den grekiska lagstiftning som kommissionen 
har tillgång till. Kommissionen har inte kunnat fastställa att det rör sig om ett allmänt 
administrativt förfarande, vilket är en förutsättning för att kunna inleda ett 
överträdelseförfarande mot en medlemsstat. Kommissionen kommer därför inte att inleda ett 
överträdelseförfarande mot Grekland baserat på framställarens särskilda fall.

Det kan dock konstateras att samma bestämmelser i den grekiska lagstiftningen som de som 
framställaren bestrider redan är föremål för ett pågående överträdelseförfarande (2007/4319) 
där andra aspekter, som är en direkt följd av lagstiftningen, bestrids av kommissionen.
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