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Tárgy: Cheryl Collier, brit állampolgár által benyújtott 1574/2009. számú petíció a helyi 
adók megfizetése kapcsán a külföldi állampolgárságú háztulajdonosok bolgár 
hatóságok általi hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a külföldiek csak egy társaság vagy vállalkozás nevében 
vásárolhatnak tulajdont Bulgáriában. A petíció benyújtója tehát befektetési társaságot hozott 
létre, hogy megszerezhesse egy nyaraló tulajdonjogát a bolgár Fekete-tenger partján fekvő 
Kostaritzában. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a vállalkozásokra lényegesen nagyobb 
mértékű hulladékelhelyezési díjakat és egyéb helyi adókat vetnek ki, mint a 
magánszemélyekre, és mivel a külföldiek csak a fent említett módon szerezhetnek 
földtulajdont, szerinte ez a körülmény ellentétes az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke 
szabad áramlásának uniós elveivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíciót figyelembe véve megjegyzendő, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia Európai 
Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól szóló jegyzőkönyv VI. 
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melléklete1 tartalmazza a Bulgáriára nézve az EU-hoz való csatlakozása tekintetében 
biztosított átmeneti intézkedéseket. A tőke szabad mozgásával kapcsolatban azt irányozták 
elő, hogy Bulgária a csatlakozás időpontjától számított öt éven keresztül fenntarthatja a 
jogszabályaiban foglalt, a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlan tulajdonjogának az 
EU/EGT állampolgárai által történő megszerzésére vonatkozó korlátozásokat. Mindazonáltal 
a bolgár állampolgárokra alkalmazandókon felül semmilyen korlátozó szabály és eljárás nem 
vonatkozik az EU/EGT azon állampolgáraira, akik jogszerűen tartózkodnak az országban.

Ennek keretében a fent említett átmeneti intézkedések alkalmazhatóságának idejére Bulgária 
korlátozó szabályokat tarthat érvényben, amelyek kizárólag az alábbiak számára teszik 
lehetővé, hogy ingatlanok számára földterület tulajdonjogát szerezzék meg: i. bolgár 
állampolgárok; ii. az EU/EGT azon állampolgárai, akik huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkeznek az országban; és iii. Bulgáriában letelepedett társaságok. Ez megmagyarázhatná, 
hogy a petíció benyújtója, aki nem rendelkezik Bulgáriában lakóhellyel, csak úgy tudta 
megvásárolni a villáját, hogy az adott tagállamban társaságot hozott létre.

A petícióban közölt információ alapján úgy tűnik, hogy a szóban forgó kommunális díjakat 
általában véve a társaságokra vetik ki. A jelek szerint a hatóságok nem tesznek különbséget a 
bolgár állampolgárok által létrehozott társaságok, illetve a külföldiek által létrehozott 
társaságok között. A szóban forgó jogszabály ezért nem megkülönböztető jellegű, és a tőke 
szabad mozgásának (az EUMSz. 63. cikke) semmiféle korlátozását nem lehetett 
megállapítani.

Mivel az átmeneti mentességeket Bulgária számára a csatlakozási tárgyalások keretében 
biztosították, az ország korlátozott ideig fenntarthatja a földterületek EU/EGT-állampolgárok 
által másodlagos lakóhely céljára történő megvásárlására vonatkozóan meglevő 
korlátozásokat. A petícióban említett szabályokat és eljárásokat a jelek szerint nem 
megkülönböztető módon alkalmazzák, és nem tekinthető úgy, hogy ezek a tőke szabad 
mozgásának akadályát képezik.

                                               
1 Az EU Hivatalos Lapja, L 157, 2005.6.21., 104. o.


