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Asia: Vetoomus nro 1052/2008, Aldwyn Llewelyn, Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen, virallisiin parisuhteisiin Ranskassa (PACS) ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa (civil partnership) liittyvistä lakisääteisistä oikeuksista 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ja hänen kumppaninsa ovat solmineet virallisen parisuhteen (civil 
partnership) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja asuvat Ranskassa. Ranskassa heillä ei 
kuitenkaan ole erityisesti verotukseen liittyen samoja oikeuksia kuin pareilla, jotka ovat 
rekisteröineet parisuhteensa Ranskassa (PACS). Sitä vastoin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
PACS-sopimus rinnastetaan civil partnership-sopimukseen. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaksinkertaista verotusta koskevan 
sopimuksen 25 artiklan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia ja Ranskan 
kansalaisia ei saa kohdella verotuksessa eri tavoin, jos he ovat samassa tilanteessa. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Ranskan viranomaiset eivät kuitenkaan sovella 25 artiklaa. 
Vetoomuksen esittäjä ja hänen kumppaninsa eivät voi solmia PACS-sopimusta, koska he ovat 
jo solmineet virallisen parisuhteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä sen kumoaminen 
ole helppoa. Ranska ei tunnusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä parisuhdetta, 
ja Ranskan veroviranomaiset kohtelevat tästä syystä vetoomuksen esittäjää ja hänen 
kumppaniaan naimattomina. Lisäksi vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että Ranskan 
kansalaiset, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ovat rekisteröineet parisuhteensa 
siellä, voivat lisäksi solmia PACS-sopimuksen Ranskassa. Kaiken lisäksi Alankomaissa 
solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot näytetään tunnustettavan täysin Ranskassa. 
Vetoomuksen esittäjä pitää tätä syrjintänä ja pyytää selvitystä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, on solminut 
kumppaninsa kanssa virallisen parisuhteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja elänyt siitä 
lähtien Ranskassa, missä tätä suhdetta ei ole tunnustettu. Vetoomuksen esittäjällä ja hänen 
kumppanillaan ei ole Ranskassa samoja oikeuksia kuin pareilla, jotka ovat tehneet PACS-
sopimuksen (ranskalainen avoliittosopimus), etenkään kun kyse on verotuksesta. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa PACS-sopimus sitä vastoin rinnastetaan sikäläiseen 
rekisteröityyn parisuhteeseen.

Vetoomuksen esittäjän mukaan Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä 
kaksinkertaista verotusta koskevassa sopimuksessa määrätään, että samassa tilanteessa olevia 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan kansalaisia ei ole mahdollista kohdella eri tavalla 
verotuskysymyksissä. Vetoomuksen esittäjän mukaan Ranskan viranomaiset eivät tunnusta 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä parisuhdetta ja kieltäytyvät antamasta 
vetoomuksen esittäjälle ja tämän kumppanille PACS-sopimuksen mukaisia etuuksia, samalla 
kun heitä kuitenkin estetään tekemästä tätä sopimusta sen vuoksi, että he ovat jo solmineet 
virallisen parisuhteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän vuoksi Ranskan 
veroviranomaiset kohtelevat vetoomuksen esittäjää ja hänen kumppaniaan naimattomina.

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa myös, että ranskalaiset, jotka ovat rekisteröineet 
parisuhteensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat lisäksi tehdä PACS-sopimuksen 
Ranskassa ja että Alankomaissa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot tunnustetaan 
Ranskassa täysin. Hän katsoo, että kyse on syrjinnästä, joka kohdistuu Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisiin ja erityisesti homoseksuaalisiin pareihin, ja pyytää selvennystä 
asiaan.

Komission huomautukset

Komissio on perehtynyt vaikeuksiin, joita Ranskassa asuvilla Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa parisuhteensa rekisteröineillä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on 
sen vuoksi, että tätä virallista suhdetta ei tunnusteta sellaisenaan Ranskassa, vaikka se 
toisaalta estää osapuolia tekemästä ranskalaista PACS-sopimusta. 

Toistaiseksi ei ole olemassa yhteisön lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin Euroopan unionin 
alueella solmittujen virallisten parisuhteiden tunnustamisesta. Jokaisella jäsenvaltiolla on siten 
oikeus päättää, miten kysymys ratkaistaan, samoin kuin oikeus päättää muissa jäsenvaltioissa 
rekisteröityjen parisuhteiden tunnustamisesta. Toimivaltaansa käyttäessään jäsenvaltioiden on 
kuitenkin noudatettava yhteisön oikeutta. Vetoomuksen esittäjän tilanne antanee aihetta 
kysyä, onko yhteisön oikeutta noudatettu, etenkin kun kyse on kansallisuuteen perustuvaa 
syrjintää koskevasta kiellosta ja unionin kansalaisten oikeudesta oleskella vapaasti toisen 
jäsenvaltion alueella. Komissio lähetti 27. huhtikuuta 2009 asiaa koskevan kirjeen Ranskan 
oikeusministerille Rachida Datille. 

Komissio pitää myönteisenä sitä, että Ranskan kansalliskokous antoi huhtikuun 28. päivänä 
lopullisen hyväksyntänsä lakiehdotukselle, jonka tarkoituksena on tunnustaa ulkomailla 
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rekisteröidyt parisuhteet Ranskassa.

Päätelmä

Näyttää siltä, että Ranskan viranomaiset ovat korjanneet tilanteen, josta vetoomuksen esittäjä 
joutui kärsimään.


