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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0178/2010 Olivier Hepworth, britisk statsborger, om Luxembourgs 
manglende anerkendelse af britisk registreret partnerskab

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge 
Luxembourgs manglende anerkendelse af britisk registreret partnerskab. Andrageren, der har
indgået registreret partnerskab i Det Forenede Kongerige og derfor ikke kan indgå et 
luxembourgsk registreret partnerskab, mener, at de to former for partnerskab bør anses for 
ligestillede. Han mener, at Luxembourgs manglende anerkendelse af det britiske registrerede 
partnerskab begrænser hans og hans partners bevægelsesfrihed inden for EU. Han ønsker 
lignende tiltag som i forbindelse med andragende 1052/2008 om juridiske rettigheder i 
forbindelse med samlivsaftaler i Frankrig (PACS) og Storbritannien (civil partnerships).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

Andragendet 

"Det Forenede Kongerige giver registrerede partnere de samme rettigheder og forpligtelser, 
som dem der gives og pålægges ægtepar. Selv om Luxembourg anerkender registrerede 
partnerskaber, er landets lovgivning mere restriktiv end den britiske lovgivning, da den ikke 
behandler registrerede partnerskaber på lige fod med ægteskab. 

Andrageren, der er britisk statsborger, ønsker at få anerkendt sit britiske registrerede 
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partnerskab i Luxembourg. Men de luxembourgske myndigheder nægter imidlertid at gøre 
dette, da virkningerne af et luxembourgsk partnerskab er mere begrænsede. 

Kommissionens bemærkninger

Der er i øjeblikket ingen EU-lovgivning om gensidig anerkendelse af registrerede 
partnerskaber i Den Europæiske Union. Den Europæiske Union har, selv om den er forpligtet 
til at sikre sine borgere et bredt udvalg af borgerrettigheder, ingen indflydelse i forhold til 
medlemsstaternes beslutninger om at anerkende registrerede partnerskaber. Det er op til hver 
enkelt medlemsstat at løse dette problem og beslutte, hvorvidt man ønsker at anerkende 
registrerede partnerskaber fra andre medlemsstater. 

Den 14. december 2010 vedtog Kommissionen grønbogen "Færre administrative 
henvendelser for borgerne" (KOM(2010) 747 endelig), hvor de potentielle problemer som 
følge af den manglende anerkendelse af civilstatus anerkendes. 

Af den omtalte grønbog fremgår det, at: 

"det er vigtigt at understrege, at Den Europæiske Union ikke har kompetence til at gribe ind i 
medlemsstaternes materielle familieret. Derfor har Kommissionen hverken beføjelse til eller 
intention om at foreslå, at der udarbejdes materielle europæiske regler om for eksempel 
navngivning, adoption eller ægteskab, eller at der ændres ved definitionen af ægteskab på 
nationalt plan. Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver slet ikke hjemmel 
til at foreslå en sådan løsning".

Konklusioner

Andragerens spørgsmål henhører under medlemsstaternes enekompetence. Kommissionen er 
dog klar over de mulige problemer for EU-borgere og har derfor udgivet en grønbog med 
henblik på at drøfte måder til at mindske disse problemer."


