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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0829/2008, внесена от Fernando Soares, с британско 
гражданство, относно твърдение за дискриминация на база 
националност, във връзка с непризнаването във Франция на 
британския граждански съюз за еднополови двойки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че той би бил подложен на дискриминация във 
Франция, където британският граждански съюз за еднополови двойки, който той и 
неговият покоен партньор са сключили през октомври 2007 г., не се признава. Според 
вносителя, това непризнаване го е принудило продаде френска собственост, придобита 
заедно с покойния му партньор, и да плати данъци в размер на шейсет процента от 
стойността ѝ. Вносителят изразява недоволство, че Обединеното кралство признава 
френския граждански пакт за солидарност (PACS) и счита, че Франция трябва да 
направи същото с британския граждански съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

„Вносителят на петицията, с британско гражданство, е сключил през октомври 2007 г. 
британски граждански съюз с партньора си, който е починал през март 2008 г. През 
октомври 2003 г. двойката е купила къща във Франция и партньорът на вносителя на 
петицията му я е оставил в наследство чрез завещание.

Според вносителя на петицията, той трябва да изплати на данъчните служби във 
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Франция значителни разходи за прехвърляне на собствеността, които не е в състояние 
да посрещне, и това би го принудило да се раздели с тази къща. Това високо данъчно 
облагане се дължи на факта, че във Франция британският съюз за еднополови двойки 
не се признава и не се третира като френския съюз за еднополови двойки (PACS, или 
граждански пакт за солидарност), което би позволило да се избегне това тежко данъчно 
облагане при прехвърляне на имот между партньори, докато в Обединеното кралство 
двойките, сключили френския граждански пакт за солидарност, се ползват от правните 
разпоредби, предвидени от британския съюз за еднополови двойки.

Вносителят на петицията твърди, че отказът от страна на френските органи да позволят 
на двойка, която е сключила британски съюз за еднополови двойки, да се ползва от 
предимства, предвидени от френския съюз за еднополови двойки, представлява 
дискриминация по отношение на националност, и че всички държави-членки на ЕС, 
които предвиждат в законодателството си съюз за еднополови двойки следва да 
признават такива съюзи, сключени в други държави-членки, независимо от 
националността.

Оценка и коментари

Комисията вече е предприела действия пред френските органи във връзка с 
трудностите, с които се срещат във Франция лицата с британско гражданство, които са 
сключили съюз за еднополови двойки в Обединеното кралство, и които нито могат да 
получат признаването му във Франция, нито да сключат граждански пакт за 
солидарност, тъй като не са необвързани. Тя е подчертала, че последиците от такава 
ситуация в личен, административен, наследствен или също така икономически аспект, 
са от характер да попречат на съответните граждани на ЕС да се възползват изцяло от 
правото си на пребиваване във Франция. Тя също така е посочила, че тези трудности 
повдигат въпроси по отношение на правото на Общността и по-специално на принципа 
за забрана на дискриминация, основана на националност, и на правото на граждани на 
ЕС да пребивават свободно на територията на друга държава-членка.

С цел разрешаване на тези трудности, Националното събрание прие на 28 април 2009 г. 
изменение на Гражданския процесуален кодекс (нов член 515-7-1), съгласно който 
„условията и последиците от сключването на регистриран съюз за еднополови двойки, 
както и причините и последиците от разтрогването му, попадат в обхвата на 
материалните разпоредби на държавата, в която се намира органът, който 
регистрира съюза“1. Комисията няма правомощия да тълкува тази национална 
разпоредба, при все това предварителните разработки показват, че такова изменение се 
е имало за цел да сложи край на трудностите, подобни на тези, пред които е изправен 
вносителят на петицията. Отговорът, който вносителят на петицията е получил от 
данъчните органи във Франция, изглежда в несъответствие с тази цел.

Заключение

За да продължи проучването на конкретния случай, Комисията би желала да бъде 
уведомена дали вносителят на петицията междувременно е предприел нови действия 
                                               
1 Изменение, публикувано на 13 май 2009 г. в Официален вестник. 



CM\810840BG.doc 3/3 PE428.026v02-00

BG

спрямо френските органи и дали позицията, която те са приели, е потвърдена. За тази 
цел Комисията е изпратила писмо до вносителя на петицията, който първоначално 
също се е свързал с нея лично.“

4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Комисията се e свързала с френските органи на 29 октомври 2009 г., за да ги 
информира, че жалбите на граждани на Европейския съюз, които Комисията 
продължава да получава, показват, че съществуват още трудности при прилагането в 
данъчната сфера. Тя е подчертала важността за френските органи да гарантират, че 
промяната във френското законодателство ще бъде напълно ефективна.

Комисията ще продължи да следи отблизо прилагането на член 515-7-1 от френския 
Граждански кодекс, във вида, в който е изменен от френските административни органи.


