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Suġett: Petizzjoni 1574/2009, imressqa minn Cheryl Collier, ta’ nazzjonalità Britannika, 
dwar diskriminazzjoni mill-awtoritajiet Bulgari kontra sidien ta’ djar barranin 
b’rabta mal-ħlas ta’ taxxi muniċipali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tenfasizza li barranin li jkunu jixtiequ jixtru biċċa art fil-Bulgarija jistgħu 
jagħmlu dan biss f’isem kumpanija jew intrapriża. Il-petizzjonanta għalhekk waqqfet 
kumpanija ta’ investimenti bil-għan li takkwista residenza għas-sajf f’Kostaritza fuq il-kosta 
tal-Baħar l-Iswed tal-Bulgarija. Il-petizzjonanta tilmenta li l-intrapriżi huma suġġetti għal 
iktar rinnovament u taxxi muniċipali oħra minn individwi privati u, peress li nies barranin 
jistgħu jakkwistaw art biss kif deskritt fuq, hija tqis li din il-proċedura mhix konformi mal-
prinċipji tal-UE dwar il-moviment ħieles ta’ prodotti, persuni, servizzi u kapital.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Fid-dawl ta’ din il-petizzjoni, ta’ min wieħed ifakkar li l-Anness VI1 tal-Protokoll dwar il-
kundizzjonijiet u l-arranġamenti għall-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-
Unjoni Ewropea jinkludi l-miżuri tranżizzjonali mogħtija lill-Bulgarija fir-rigward tal-
adeżjoni tagħha fl-UE. Fir-rigward tal-moviment ħieles tal-kapital, huwa previst li għal ħames 
snin wara l-adeżjoni, il-Bulgarija tista’ żżomm ir-restrizzjonijiet stipulati fil-leġiżlazzjoni 
                                               
1 Ġurnal Uffiċjali tal-UE, L 157/104 tal-21.6.2005.
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tagħha dwar l-akkwist ta’ sjieda ta’ art għal residenzi sekondarji minn ċittadini tal-UE/ŻEE. 
Madankollu, iċ-ċittadini tal-UE/ŻEE, li huma residenti legali fil-pajjiż, m’għandhom ikunu 
suġġetti għall-ebda regola u proċedura restrittiva barra minn dawk applikabbli għaċ-ċittadini 
Bulgari.

F’dan il-kuntest, għall-perjodu ta’ applikabilità tal-miżuri tranżizzjonali msemmija hawn fuq, 
il-Bulgarija tista’ tkompli tapplika regoli restrittivi li jippermettu li (i) ċittadini Bulgari , (ii) 
ċittadini tal-UE/ŻEE, li huma residenti permanenti fil-pajjiżi, u (iii) kumpaniji stabbiliti fil-
Bulgarija biss jistgħu jiksbu sjieda ta’ art għal proprjetà immobbli. Dan jista’ jispjega għalfejn 
il-petizzjonanta, persuna mhux residenti fil-Bulgarija, tista’ tixtri l-villa tagħha billi 
tistabbilixxi kumpanija f’dak l-Istat Membru.

Fuq bażi tal-informazzjoni provduta fil-Petizzjoni, jidher li l-ispejjeż muniċipali inkwistjoni 
huma imposti b’mod ġenerali fuq kumpaniji Jidher li l-awtoritajiet ma jiddistingwux bejn 
kumpaniji stabbiliti minn ċittadini u kumpaniji Bulgari stabbiliti minn barranin. Għalhekk, il-
leġiżlazzjoni inkwistjoni hija ta’ natura nondiskriminatorja u ma tista’ tiġi stabbilita l-ebda 
restrizzjoni dwar il-moviment ħieles tal-kapital (l-Artikolu 63 TFUE).

Minħabba li ngħataw eċċezzjonijiet temporanji lill-Bulgarija fil-kuntest tan-negozjati tal-
adeżjoni, il-pajjiż jista’ jżomm għall-perjodu limitat ta’ żmien, restrizzjonijiet eżistenti dwar 
il-ksib ta’ art minn ċittadini tal-UE/ŻEE għall-iskopijiet ta’ residenzi sekondarji. Jidher li r-
regoli u l-proċeduri msemmija fil-Petizzjoni mhumiex qed jiġu applikati b’mod 
diskriminatorju u ma jistgħux jitqiesu li jirrappreżentaw restrizzjoni għall-moviment ħieles 
tal-kapital.


