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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0829/2008 af Fernando Soares, britisk statsborger, om påstået 
diskriminering på grund af nationalitet i forbindelse med ikkeanerkendelse i 
Frankrig af det britiske registrerede partnerskab

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at han ville blive diskrimineret i Frankrig, hvor det britiske registrerede 
partnerskab, som han og hans afdøde partner indgik i oktober 2007, ikke bliver anerkendt.
Ifølge andrageren har denne ikkeanerkendelse resulteret i, at han er blevet tvunget til at sælge 
en fransk ejendom, som han anskaffede sig sammen med sin afdøde partner, og betale 60 % af 
dens værdi i skat. Andrageren hævder, at Det Forenede Kongerige anerkender den franske 
civile solidaritetspagt (PAC), og mener, at Frankrig burde gøre det samme med det britiske 
registrerede partnerskab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, som er engelsk statsborger, indgik i oktober 2007 engelsk registreret 
partnerskab med sin partner, som døde i marts 2008. Parret købte i oktober 2003 et hus i 
Frankrig, og partneren testamenterede dette til andrageren.

Andrageren skulle i forbindelse med ejendomsoverdragelsen betale ganske betragtelige 
afgifter til de franske skattemyndigheder, hvilket han ikke er i stand til. Han må derfor skille 
sig af med huset. Den meget høje beskatning skulle være begrundet med, at Frankrig ikke 
anerkender det engelsk registrerede partnerskab og ikke sidestiller det med det fransk 
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registrerede partnerskab (PACS eller civil solidaritetspagt). Hvis det var tilfældet ville man 
kunne undgå den hårde beskatning i forbindelse med overdragelsen af ejendom mellem 
partnere. I England er par, som har indgået en civil solidaritetspagt, derimod omfattet af de 
samme lovbestemmelser som et engelsk registreret partnerskab.

Andrageren anfører, at der er tale om diskriminering på grund af nationalitet, når de franske 
myndigheder ikke accepterer, at et par, der har indgået et engelsk registreret partnerskab, er 
omfattet af de fordele, der er gældende for det fransk registrerede partnerskab. Han anfører 
endvidere, at alle medlemsstater, hvis lovgivning opererer med partnerskaber, bør anerkende 
partnerskaber, der er indgået i andre medlemsstater, uanset nationalitet.

Vurdering og bemærkninger

Kommissionen har allerede henvendt sig til de franske myndigheder om de vanskeligheder, 
der i Frankrig opstår for britiske statsborgere, som har indgået et britisk registreret 
partnerskab, idet dette ikke anerkendes i Frankrig, ligesom de heller ikke kan indgå en civil 
solidaritetspagt, da de ikke er enlige. Kommissionen har understreget, at en sådan situation på 
det personlige, administrative, formueretlige og økonomiske plan forhindrer de berørte 
borgere i Unionen i fuldt ud at udnytte deres opholdsret i Frankrig. Kommissionen har også 
anført, at de omhandlede vanskeligheder rejser spørgsmål vedrørende fællesskabsretten, bl.a. 
vedrørende forbuddet mod forskelsbehandling på grund af nationalitet og vedrørende EU-
borgernes ret til at opholde sig frit på en anden medlemsstats område.

Med henblik på at løse disse problemer vedtog den franske Nationalforsamling den 28. april 
2009 et forslag til ændring af den franske civile lovbog (ny artikel 515-7-1)1. Det bestemmes 
således, at vilkårene for indgåelse og retsvirkningerne af et registreret partnerskab samt 
årsager til og virkninger af dets opløsning er omfattet af de materielle bestemmelser i den 
medlemsstat, hvis myndigheder registrerer partnerskabet. Kommissionen har ikke beføjelser 
til at fortolke den nationale bestemmelse. Det fremgår dog af det forberedende arbejde, at man 
ventede, at et sådant ændringsforslag ville fjerne de vanskeligheder, andrageren står over for.
Det svar, andrageren har modtaget fra de franske skattemyndigheder synes således ikke at 
stemme overens med den anførte målsætning.

Konklusion

Kommissionen vil for at kunne fortsætte undersøgelsen af den konkrete sag gerne vide, om 
andrageren i mellemtiden har rettet fornyet henvendelse til de franske myndigheder, og om de 
fastholder deres holdning. Kommissionen har med dette sigte skrevet til andrageren, som også 
havde kontaktet Kommissionen direkte."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionen kontaktede den 29. oktober 2009 de franske myndigheder for at oplyse dem 
om, at de klager fra EU-borgere, som Kommissionen fortsat modtager, afslører, at der stadig 
er vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen på det skattemæssige plan. 

                                               
1 Ændring offentliggjort den 13. maj 2009 i Frankrigs statstidende, Journal Officiel.
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Kommissionen understregede, at det var vigtigt for de franske myndigheder at sikre, at 
ændringen af den franske lovgivning træder i kraft på alle områder.

Kommissionen vil fortsat på nært hold følge anvendelsen af artikel 515-7-1 i den franske 
civile lovbog som ændret af de franske administrative myndigheder."


