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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1574/2009 af Cheryl Collier, britisk statsborger, om de bulgarske 
myndigheders forskelsbehandling af udenlandske husejere i forbindelse med 
betaling af kommunale afgifter

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at udlændinge, der ønsker at købe jordejendom i Bulgarien, kun kan 
gøre dette, hvis de gør det i et selskabs eller en virksomheds navn. Andrageren oprettede 
derfor et investeringsselskab med henblik på erhvervelse af et sommerhus i Kostaritza ved 
den bulgarske Sortehavskyst. Andrageren påklager, at virksomheder pålægges langt større 
renovations- og andre kommunale afgifter end privatpersoner, og da udlændinges mulighed 
for at erhverve jordejendom er som beskrevet ovenstående, betragter hun dette forhold som 
værende i modstrid med EU's principper om fri bevægelighed af varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"I lyset af dette andragende erindres om, at bilag VI1 til protokollen om vilkårene og de 
nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i EU indeholder 
overgangsforanstaltninger, der er tildelt Bulgarien i forbindelse med landets tiltrædelse til EU.
Hvad angår fri bevægelighed for kapital, fremgår det, at Bulgarien i fem år efter tiltrædelsen 
kan opretholde de restriktive foranstaltninger i landets lovgivning om EU/EØS-borgeres 

                                               
1 EU-Tidende L 157/104 af 21.6.2005.
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erhvervelse af ejerskab til jord til sekundærboliger. EU/EØS-statsborgere, som er personer 
med lovligt ophold i landet, er dog ikke underlagt andre restriktive regler og procedurer end 
dem, der gælder for bulgarske statsborgere.

I den forbindelse kan Bulgarien, i den periode hvor ovennævnte overgangsforanstaltningerne 
finder anvendelse, opretholde restriktive regler, der kun tillader (i) bulgarske borgere, (ii) 
EU/EØS-borgere, som har fast bopæl i landet og (iii) virksomheder, der er etableret i 
Bulgarien, at erhverve ejerskab til jord til fast ejendom. Dette kunne forklare, hvorfor 
andrageren, der ikke er hjemhørende i Bulgarien, måtte oprette en virksomhed i den 
pågældende medlemsstat for at kunne købe sin villa.

På baggrund af oplysningerne i andragendet lader det til, at de pågældende kommunale 
afgifter pålægges virksomheder generelt. Myndighederne skelner tilsyneladende ikke mellem 
virksomheder, der er oprettet af bulgarske statsborgere, og virksomheder, der er oprettet af 
udlændinge. Den omtvistede lovgivning er derfor uden forskelsbehandling, og der kunne ikke 
påvises en begrænsning af den frie bevægelighed for kapital (artikel 63 i TEUF) i EU.

Eftersom Bulgarien i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne har fået tildelt midlertidige 
undtagelser, kan landet i en begrænset tidsperiode opretholde eksisterende restriktioner på 
EU/EØS-borgeres erhvervelse af jord til brug til sekundærboliger. De regler og procedurer, 
der nævnes i andragendet, bliver tilsyneladende ikke anvendt på en diskriminerende måde og 
kan ikke betragtes som en begrænsning af den frie bevægelighed for kapital."


