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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0178/2010, του Olivier Hepworth, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη αναγνώριση από το Λουξεμβούργο βρετανικού συμφώνου συμβίωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να 
ερευνήσει τη μη αναγνώριση από το Λουξεμβούργο του συμφώνου συμβίωσης που 
συνάπτεται στη Βρετανία. Ο αναφέρων, ο οποίος σύναψε σύμφωνο συμβίωσης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνάψει πολιτικό γάμο στο Λουξεμβούργο, θεωρεί 
ότι οι δύο μορφές συμβίωσης θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμες. Ισχυρίζεται ότι η μη 
αναγνώριση από τις αρχές του Λουξεμβούργου του βρετανικού συμφώνου συμβίωσης (Civil 
Partnership) συνιστά περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας του ίδιου και της 
συντρόφου του εντός της ΕΕ. Ζητεί την ανάληψη δράσης παρόμοιας με τη δράση που 
ανελήφθη σχετικά με την αναφορά 1052/2008 σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με 
τα σύμφωνα συμβίωσης στη Γαλλία (PACS) και τη Μεγάλη Βρετανία (civil partnership).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η αναφορά

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει σε συντρόφους με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης 
δικαιώματα και υποχρεώσεις ισοδύναμα με εκείνα που αναγνωρίζονται και επιβάλλονται στα 
παντρεμένα ζευγάρια. Αν και το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει τις σχέσεις καταχωρισμένης 
συμβίωσης, η νομοθεσία του είναι περισσότερο περιοριστική από εκείνη του Ηνωμένου 
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Βασιλείου διότι δεν αντιμετωπίζει τις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμες με 
τον γάμο. 

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, θα ήθελε να αναγνωριστεί στο 
Λουξεμβούργο η καταχωρισμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο σχέση συμβίωσής του. Ωστόσο, οι 
αρχές του Λουξεμβούργου αρνούνται να το πράξουν, καθώς τα αποτελέσματα μιας 
συμβίωσης καταχωρισμένης στο Λουξεμβούργο είναι περισσότερο περιορισμένα. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Δεν υπάρχει επί του παρόντος νομοθεσία της ΕΕ που να προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση 
των σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν 
και έχει δεσμευτεί να παρέχει στους υπηκόους της ένα ευρύ φάσμα ατομικών δικαιωμάτων, 
δεν έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τις αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά την 
αναγνώριση των σχέσεων καταχωρισμένης συμβίωσης. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να 
επιλύσει το ζήτημα αυτό και να αποφασίσει κατά πόσον θα αναγνωρίσει σχέσεις συμβίωσης 
καταχωρισμένες σε άλλα κράτη μέλη. 

Πρόσφατα, στις 14 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε την Πράσινη Βίβλο «Λιγότερα 
διοικητικά διαβήματα για τους πολίτες» COM(2010) 747 τελικό) όπου αναγνωρίζονται τα 
πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της μη αναγνώρισης της προσωπικής 
κατάστασης. 

Η προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλος αναφέρει ότι: 

«είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στο 
οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν έχει ούτε την εξουσία
ούτε την πρόθεση να προτείνει τη θέσπιση ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά, για παράδειγμα, με 
την απόκτηση του ονόματος, την υιοθεσία, το γάμο ή την τροποποίηση του ορισμού του γάμου 
σε εθνικό επίπεδο. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέχει καμία 
νομική βάση για να τεθεί σε εφαρμογή μία τέτοια λύση».

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση των πιθανών δυσκολιών με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωποι οι πολίτες της ΕΕ και έχει, ως εκ τούτου, δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο για να 
λάβει απόψεις σχετικά με τρόπους μείωσης αυτών των προβλημάτων.


