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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1052/2008, ingiven av Aldwyn Llewelyn (brittisk medborgare), om 
lagstadgade rättigheter i samband med registrerade partnerskap i Frankrike 
(PACS) och Storbritannien (civil partnership)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och hans partner har ingått partnerskap (civil partnership) i England och bor i 
Frankrike. I Frankrike har de inte samma rättigheter, framför allt inte samma skattemässiga 
rättigheter, som ett par som har ingått det franska partnerskapet PACS, trots att ett PACS i 
England likställs med civil partnership. Enligt framställaren finns det i 
dubbelbeskattningsavtalet mellan Frankrike och England en artikel (artikel 25) som anger att 
brittiska medborgare inte får behandlas annorlunda på skatteområdet än franska medborgare i 
samma situation. Enligt framställaren tillämpar de franska myndigheterna i praktiken inte 
artikel 25. Framställaren och hans partner kan inte ingå PACS eftersom de redan har ingått 
civil partnership, och det inte är lätt att upplösa detta. Det engelska civil partnership erkänns 
inte av Frankrike, och den franska skattemyndigheten betraktar därför framställaren och hans 
partner som ensamstående. Framställaren påpekar dessutom att franska medborgare som lever 
tillsammans med sin partner i ett civil partnership även kan ingå ett PACS i Frankrike. Även 
det nederländska homoäktenskapet verkar erkännas fullt ut i Frankrike. Framställaren anser 
att det rör sig om diskriminering och begär att frågan ska utredas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen

Framställaren som är brittisk medborgare har ingått ett brittiskt registrerat partnerskap med 
sin partner, men bor nu i Frankrike där hans partnerskap inte erkänns. Framställaren och hans 
partner har inte samma rättigheter i Frankrike som ett par som har ingått PACS (Pacte civil de 
solidarité – det franska partnerskapet), särskilt vad gäller skattemässiga rättigheter. I 
Storbritannien likställs däremot PACS med ett brittiskt registrerat partnerskap.

Enligt framställaren finns det i dubbelbeskattningsavtalet mellan Frankrike och Storbritannien 
en artikel (artikel 25) som anger att brittiska medborgare inte får behandlas annorlunda på 
skatteområdet än franska medborgare i samma situation. Enligt framställaren erkänner de 
franska myndigheterna inte det brittiska registrerade partnerskapet och de vägrar att låta 
framställaren och hans partner få del av de fördelar som PACS erbjuder, samtidigt som de 
hindrar dem från att ingå PACS eftersom de redan ingått ett brittiskt registrerat partnerskap. 
Den franska skattemyndigheten betraktar följaktligen framställaren och hans partner som 
ensamstående.

Framställaren påpekar dessutom att franska medborgare som ingått ett registrerat partnerskap 
i Storbritannien även kan ingå PACS i Frankrike och att nederländska homoäktenskap 
erkänns fullt ut i Frankrike. Han anser att det rör sig om diskriminering av brittiska 
medborgare, och i synnerhet av brittiska homosexuella par, och begär att frågan ska utredas.

Kommissionens kommentarer

Kommissionen har tagit del av de svårigheter som möter brittiska medborgare som är bosatta i 
Frankrike och som har ingått ett registrerat partnerskap i Storbritannien, såtillvida att detta 
partnerskap inte är erkänt i Frankrike utan utgör ett hinder för att partnerna ska kunna ingå 
PACS där. 

För närvarande finns det ingen gemenskapslagstiftning om erkännande av registrerade 
partnerskap inom Europeiska unionen. Det är således upp till varje medlemsstat att fastställa 
bestämmelser i denna fråga och att besluta om registrerade partnerskap som ingåtts i andra 
medlemsstater ska erkännas. Medlemsstaterna måste dock i utövandet av denna befogenhet 
respektera gemenskapsrätten. Den situation som framställaren befinner sig i kan väcka frågor 
beträffande gemenskapsrätten, särskilt vad gäller principen om förbud mot diskriminering på 
grund av nationalitet och unionsmedborgarnas rätt att röra sig och uppehålla sig fritt inom 
medlemsstaternas territorium. Den 27 april 2009 sände kommissionen en skrivelse till 
sigillbevarare och justitieminister Rachida Dati i denna fråga. 

Kommissionen välkomnar det lagförslag som nationalförsamlingen antog den 28 april 2008 
som syftar till att erkänna utländska partnerskap i Frankrike. 

Slutsats

Den situation som framställaren försatts i tycks ha åtgärdats av de franska myndigheterna.


