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Ref.: Petiția nr. 1574/2009, adresată de Cheryl Collier, de cetățenie britanică, privind 
discriminarea de către autoritățile bulgare a proprietarilor de case străini în 
legătură cu plata taxelor locale

1. Rezumatul petiției

Petiționara subliniază faptul că cetățenii străini care doresc să cumpere proprietăți în Bulgaria 
pot face acest lucru doar în numele unei societăți sau al unei întreprinderi. Prin urmare, 
petiționara a înființat o societate de investiții pentru a-și cumpăra o casă de vacanță la 
Kostaritza, pe coasta bulgară a Mării Negre. Petiționara subliniază faptul că societăților li se 
percep taxe de renovare și alte taxe locale mult mai mari decât persoanelor fizice și, având în 
vedere că cetățenii străini pot cumpăra proprietăți doar în modul descris mai sus, ea consideră 
că această situație încalcă principiile Uniunii Europene privind libera circulație a mărfurilor, 
persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

În ceea ce privește prezenta petiție, trebuie amintit că anexa VI1 la Protocolul privind 
condițiile și aranjamentele de admitere a Republicii Bulgaria și a României în Uniunea 
Europeană conține măsurile tranzitorii acordate Bulgariei în ceea ce privește aderarea acesteia 
la UE. În ceea ce privește libera circulația a capitalurilor, protocolul prevede că Bulgaria 
                                               
1 Jurnalul Oficial al UE, L 157/104, 21.6.2005.
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poate menține în vigoare, timp de cinci ani de la data aderării, restricțiile prevăzute de 
legislația sa cu privire la achiziționarea de proprietăți funciare pentru a fi folosite ca reședințe 
secundare de către resortisanții statelor UE/SEE. Totuși, resortisanților UE/SEE care sunt 
rezidenți legali în Bulgaria nu li se pot aplica norme și proceduri restrictive, altele decât cele 
aplicabile resortisanților bulgari.

În acest context, pe durata valabilității măsurilor tranzitorii menționate anterior, Bulgaria 
poate menține norme restrictive care să permită doar (i) cetățenilor bulgari, (ii) cetățenilor 
UE/SEE cu domiciliul permanent în Bulgaria și (iii) societăților cu sediul în Bulgaria să 
achiziționeze proprietăți funciare destinate utilizării ca proprietăți imobiliare. Astfel s-ar putea 
explica motivul pentru care petiționara, nerezident în Bulgaria, a putut achiziționa o casă de 
vacanță doar după înființarea unei societăți în Bulgaria.

Pe baza informațiilor conținute de petiție, s-ar părea că taxele locale respective sunt impuse 
tuturor societăților și că autoritățile nu fac diferența între societăți înființate de cetățeni bulgari 
și societăți înființate de străini. Prin urmare, legislația în cauză nu are caracter discriminatoriu 
și nu se poate constata nicio restricție asupra liberei circulații a capitalurilor (articolul 63 
TFUE).

Din moment ce Bulgariei i s-au acordat exceptări provizorii în contextul negocierilor de 
aderare, aceasta poate menține, pe o perioadă limitată, restricțiile existente referitoare la 
achiziționarea de proprietăți funciare de către resortisanții UE/SEE pentru a fi folosite ca 
reședințe secundare. Normele și procedurile menționate de petiționară nu par să se aplice într-
un mod discriminatoriu și nu pot fi considerate ca restricționări ale liberei circulații a 
capitalurilor.


