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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1052/2008 af Aldwyn Llewelyn, britisk statsborger, om juridiske 
rettigheder i forbindelse med samlivskontrakter i Frankrig (PACS) og 
Storbritannien (civil partnership) 

1. Sammendrag

Andrageren og hans partner har i England indgået "civil partnership" og bor i Frankrig. I 
Frankrig har de imidlertid ikke de samme, navnlig skattemæssige, rettigheder som et par, der 
har indgået en "PACS", mens en "PACS" omvendt i England ligestilles med "civil 
partnership". Ifølge andrageren indeholder aftalen om dobbeltbeskatning mellem Frankrig og 
England en artikel (25), i henhold til hvilken britiske borgere på det skattemæssige område 
ikke må behandles anderledes end franske borgere, når de befinder sig i den samme situation.
Ifølge andrageren mener de franske myndigheder imidlertid ikke, at artikel 25 finder 
anvendelse. Andrageren og hans partner kan ikke indgå en "PACS", da de allerede har indgået 
"civil partnership", og et sådant er ikke nemt at ophæve. "Civil partnership" anerkendes ikke 
af Frankrig, og andrageren og hans partner betragtes derfor af det franske skattevæsen som 
enlige. Andrageren bemærker desuden, at franske borgere, som bor sammen med deres 
partnere i England i et "civil partnership", også kan indgå en "PACS" i Frankrig. Det 
nederlandske ægteskab mellem homoseksuelle synes ligeledes at blive fuldstændigt anerkendt 
i Frankrig. Andrageren er af den opfattelse, at der er tale om diskrimination og opfordrer til en 
afklaring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.
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Andragendet

Andrageren, der er britisk statsborger, har med sin partner i England indgået "civil 
partnership" og bor nu i Frankrig, hvor dette ”civil partnership” ikke anerkendes.  Andrageren 
og hans partner har i Frankrig ikke de samme rettigheder som et par, der har indgået en 
”PACS” (den franske pendant til et ”civil partnership”), navnlig på skatteområdet. En 
"PACS" ligestilles omvendt i England med "civil partnership".

Ifølge andrageren indeholder aftalen om dobbeltbeskatning mellem Frankrig og England en 
artikel (25), i henhold til hvilken britiske borgere på det skattemæssige område ikke må 
behandles anderledes end franske borgere, når de befinder sig i den samme situation. De 
franske myndigheder anerkender ifølge andrageren ikke ”civil partnership" og afviser at lade 
andrageren og hans partner nyde godt af de fordele, som "PACS" giver, og samtidig hindres 
andrageren og hans partner i at indgå en "PACS", da de allerede har indgået "civil 
partnership". Andrageren og hans partner betragtes derfor af det franske skattevæsen som 
enlige.

Andrageren bemærker desuden, at franske borgere, som bor sammen med deres partnere i 
England i et "civil partnership", også kan indgå en "PACS" i Frankrig, og at nederlandske 
ægteskaber mellem homoseksuelle ligeledes er fuldt ud anerkendte i Frankrig. Andrageren er 
af den opfattelse, at der er tale om diskrimination af britiske statsborgere, og navnlig britiske 
homoseksuelle par, og anmoder om en afklaring.

Kommissionens svar

Kommissionen er opmærksom på de problemer, som britiske borgere, der er bosiddende i 
Frankrig, og som har indgået et "civil partnership" i Storbritannien, står over for, idet "civil 
partnership" ikke er anerkendt i Frankrig, og landet samtidig modsætter sig, at parrene kan 
indgå en "PACS" i Frankrig. 

Der findes ikke på nuværende tidspunkt fællesskabslovgivning om gensidig anerkendelse af 
registrerede partnerskaber i EU. Det er således op til hver enkelt medlemsstat at afklare dette 
spørgsmål og træffe beslutning om at anerkender civile partnerskaber, der er registrerede i 
andre medlemsstater. Medlemsstaten skal imidlertid i denne forbindelse overholde 
fællesskabsretten. Den situation, som andrageren befinder sig i, kan rejse visse spørgsmål med 
hensyn til fællesskabsretten, navnlig princippet om ikke-forskelsbehandling på baggrund af 
nationalitet samt EU-borgernes ret til at bosætte sig frit i hvilket som helst medlemsland. 
Kommissionen har den 27. april 2009 sendt en skrivelse til den franske justitsminister, 
Rachida Dati, om dette spørgsmål. 

Kommissionen glæder sig over, at den franske nationalforsamling den 28. april 2009 har 
endelig vedtaget et lovforslag om at anerkende udenlandske registrerede partnerskaber i 
Frankrig.

Konklusion

Den situation, som andrageren var udsat for, synes at være blevet afklaret af de franske 
myndigheder.
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