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Tema: Peticija Nr. 1574/2009 dėl Bulgarijos valdžios institucijų nustatytos 
diskriminacinės tvarkos, susijusios su komunalinių mokesčių mokėjimu, taikomos 
namų savininkams užsieniečiams, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė 
Cheryl Collier

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad užsieniečiai, norintys įsigyti žemės Bulgarijoje, gali tai 
padaryti tik įmonės arba bendrovės vardu. Todėl, siekdama įsigyti vasarnamį Kostaricoje, 
esančioje Bulgarijos Juodosios jūros pakrantėje, peticijos pateikėja įsteigė investicinę įmonę. 
Peticijos pateikėja skundžiasi, kad remonto ir kiti komunaliniai mokesčiai, taikomi įmonėms, 
yra gerokai didesni, nei taikomi privatiems asmenims, ir kadangi užsieniečiai gali įsigyti 
žemės tik pirmiau aprašytu būdu, ji mano, kad tai prieštarauja ES laisvo prekių, asmenų, 
paslaugų ir kapitalo judėjimo principams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Atsižvelgiant į peticiją, reikėtų prisiminti, kad Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir 
Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos VI priede1 išdėstytos Bulgarijai 
suteiktos pereinamosios priemonės, susijusios su jos prisijungimu prie ES. Atsižvelgiant į 

                                               
1 ES oficialusis leidinys, L 157/104, 2005 6 21.
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laisvą kapitalo judėjimą, numatyta, kad penkerius metus po prisijungimo Bulgarija gali taikyti 
jos teisės aktuose numatytus apribojimus ES ir EEE šalims dėl žemės, skirtos nepagrindiniam 
gyvenamajam būstui, nuosavybės teisės įsigijimo. Vis dėlto šalyje legaliai gyvenantiems ES ir 
EEE piliečiams neturi būti taikomos jokios griežtos taisyklės ir procedūros, netaikomos 
Bulgarijos piliečiams.

Šiuo atveju, kai bus taikomos pirmiau minėtos pereinamosios priemonės, Bulgarija gali taikyti 
griežtas taisykles ir leisti įsigyti žemės nekilnojamajam turtui tik (i) Bulgarijos piliečiams, (ii) 
ES/EEE piliečiams, nuolat gyvenantiems šalyje ir (iii) Bulgarijoje įkurtoms įmonėms. Taip 
galima paaiškinti, kodėl Bulgarijoje negyvenanti peticijos pateikėja galėjo įsigyti vasarnamį 
tik įkūrusi įmonę toje valstybėje narėje.

Remiantis peticijoje pateikta informacija, atrodo, kad minimi komunaliniai mokesčiai taikomi 
visoms įmonėms. Atrodo, kad valdžios institucijos neskirsto įmonių pagal tai, ar jas įkūrė 
Bulgarijos piliečiai, ar užsieniečiai. Taigi teisės aktai nėra diskriminaciniai ir negalima 
nustatyti jokių laisvo kapitalo judėjimo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 
straipsnis) apribojimų.

Dėl to, kad Bulgarijai buvo suteiktos laikinos išimtys, susijusios su stojimo derybomis, šalis 
ribotą laiką gali taikyti apribojimus ES ir EEE šalims dėl žemės, skirtos nepagrindiniam 
gyvenamajam būstui, nuosavybės teisės įsigijimo. Neatrodo, kad peticijoje paminėtos 
taisyklės ir procedūros yra diskriminuojančios ir gali riboti laisvo kapitalo judėjimą.“


