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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0829/2008, którą złożył Fernando Soares (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową
w związku z nieuznawaniem we Francji brytyjskiego partnerstwa cywilnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarzuca, że jest dyskryminowany we Francji, gdzie nie jest uznawane 
brytyjskie partnerstwo cywilne, jakie on i jego nieżyjący obecnie partner zawarli
w październiku 2007 r. Według składającego petycję na skutek tego nieuznawania musiał on 
sprzedać francuską nieruchomość zakupioną wspólnie z nieżyjącym obecnie partnerem
i zapłacić sześćdziesiąt procent jej wartości w postaci podatku. Składający petycję utrzymuje, 
że Wielka Brytania uznaje francuską obywatelską umowę solidarności (PACS), i uważa, że 
Francja powinna postępować podobnie w odniesieniu do brytyjskiego partnerstwa cywilnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, obywatel brytyjski, zawarł w październiku 2007 r. brytyjskie partnerstwo 
cywilne ze swoim partnerem, który zmarł w marcu 2008 r. Para nabyła w październiku 
2003 r. dom we Francji, który partner składającego petycję zapisał mu w testamencie.

Francuskie służby podatkowe wymagają od składającego petycję pokrycia bardzo wysokich 
kosztów przeniesienia własności, czego składający petycję nie jest w stanie zrobić i co 
zmusza go do rezygnacji z tego domu. Tak wysokie opodatkowanie wynika zdaniem 
składającego petycję z tego, że we Francji brytyjskie partnerstwo nie jest uznawane
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i traktowane na równi z partnerstwem francuskim (PACS – obywatelska umowa 
solidarności), co pozwoliłoby uniknąć tak wysokiego opodatkowania przy przekazywaniu 
majątku między partnerami, podczas gdy w Wielkiej Brytanii pary, które zawarły PACS, 
podlegają przepisom przewidzianym dla brytyjskiego partnerstwa cywilnego.

Składający petycję utrzymuje, że odmowa władz francuskich przyznania parze, która zawarła 
brytyjskie partnerstwo cywilne, korzyści przewidzianych dla partnerstwa francuskiego, 
stanowi dyskryminację ze względu na przynależność państwową oraz że wszystkie państwa 
członkowskie UE, w których ustawodawstwie przewidziano partnerstwo, powinny uznawać 
partnerstwa zawarte w innych państwach, bez względu na przynależność państwową.

Ocena i uwagi

Komisja zwracała się już do władz francuskich w sprawie trudności napotykanych we Francji 
przez obywateli brytyjskich, którzy zawarli partnerstwo cywilne w Wielkiej Brytanii i którzy 
nie mogą ani korzystać z jego uznania we Francji, ani też zawrzeć obywatelskiej umowy 
solidarności, ponieważ nie są stanu wolnego. Komisja podkreślała, że skutki tej sytuacji
w wymiarze osobistym, administracyjnym, majątkowym czy ekonomicznym mogą 
uniemożliwiać obywatelom UE, o których mowa, pełne korzystanie z przynależnego im 
prawa pobytu we Francji. Komisja wskazała też, że trudności te skłaniają do dyskusji 
odnoszącej się do prawa wspólnotowego, a zwłaszcza do zasady zakazu dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową oraz prawa obywateli UE do swobodnego przebywania 
na terytorium innego państwa członkowskiego.

W celu rozwiązania tych problemów francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w dniu 
28 kwietnia 2009 r. poprawkę do kodeksu cywilnego (nowy art. 515-7-1), zgodnie z którą 
„warunki tworzenia i skutki zarejestrowanego partnerstwa, a także przyczyny i skutki jego 
rozwiązania, podlegają przepisom materialnym państwa urzędu, który przeprowadził jego 
rejestrację”1. Interpretacja tego przepisu krajowego nie należy do kompetencji Komisji,
z prac przygotowawczych wynika jednak, że poprawka ta miała na celu położenie kresu 
trudnościom podobnym do tych, które napotkał składający petycję. Odpowiedź, którą 
składający petycję otrzymał od francuskich władz podatkowych, wydaje się więc niezgodna
z tym celem.

Wniosek

W celu dalszego rozpatrzenia omawianego przypadku Komisja chciałaby uzyskać informacje, 
czy składający petycję podjął tymczasem nowe działania wobec władz francuskich oraz czy 
zajęte przez nie stanowisko zostało potwierdzone. W tym celu Komisja skierowała pismo do 
składającego petycję, który także zwrócił się do niej bezpośrednio.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Dnia 29 października 2009 r. Komisja zwróciła się do władz francuskich w celu 
poinformowania ich, że ze skarg obywateli Unii nadal otrzymywanych przez Komisję 
wynika, że wciąż występują trudności w stosowaniu w płaszczyźnie podatkowej. Komisja 

                                               
1 Poprawka opublikowana dnia 13 maja 2009 r. w Dzienniku Urzędowym.



CM\810840PL.doc 3/3 PE428.026/REV

PL

podkreśliła, że władze francuskie powinny koniecznie upewnić się, że zmiana
w ustawodawstwie francuskim osiągnęła pełną skuteczność.

Komisja będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować stosowanie art. 515-7-1 francuskiego 
kodeksu cywilnego, zmienionego przez francuskie organy administracyjne.


