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Tárgy: Olivier Hepworth brit állampolgár által benyújtott 0178/2010. számú petíció a 
Nagy-Britanniában bejegyzett élettársi kapcsolat luxemburgi el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki a Bizottsággal a 
Nagy-Britanniában bejegyzett élettársi kapcsolat luxemburgi el nem ismerését. A petíció 
benyújtója – aki az Egyesült Királyságban létesített bejegyzett élettársi kapcsolatot („civil 
partnership”), és ezért nem létesíthet élettársi viszonyt („civil union”) Luxemburgban – úgy 
véli, hogy a két együttélési formát egyenértékűnek kellene tekinteni. Kifejti, hogy mivel a 
luxemburgi hatóságok nem ismerik el a brit bejegyzett élettársi kapcsolatát, ezáltal 
korlátozzák saját és élettársa Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát. A petíció 
benyújtója az 1052/2008. számú petícióhoz hasonló intézkedést kér, amely a franciaországi és 
a nagy-britanniai életközösségi megállapodásokkal („PACS”, illetve „civil partnership”) 
összefüggésben fennálló törvényes jogokkal foglalkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció 

Az Egyesült Királyságban a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek a házaspárokkal 
megegyező jogaik és kötelezettségeik vannak. Ugyan Luxemburgban elismerik a bejegyzett 
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élettársi kapcsolatokat, azonban a luxemburgi jogrendszer jóval szigorúbb, mint az egyesült 
királyságbeli, mivel a bejegyzett élettársi kapcsolatokat nem tekinti a házassággal 
egyenértékűnek. 

A petíció benyújtója brit állampolgár, aki azt szeretné, ha Luxemburgban is elismernék az 
Egyesült Királyságban bejegyzett élettársi kapcsolatát. A luxemburgi hatóságok azonban ezt 
megtagadták, mivel a luxemburgi élettársi kapcsolatok hatálya korlátozottabb. 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Jelenleg nincs olyan uniós jogszabály, amely rendelkezne a bejegyzett élettársi kapcsolatok 
Európai Unión belüli kölcsönös elismeréséről. Az Európai Unió, jóllehet elkötelezett amellett, 
hogy polgárainak a polgári jogok széles körét biztosítsa, nem avatkozhat be a bejegyzett 
élettársi kapcsolatok elismeréséhez fűződő tagállami döntésekbe. Ez a kérdés az egyes 
tagállamok hatáskörébe tartozik, így az ő dolguk eldönteni, hogy elismerik-e vagy sem a más 
tagállamokban bejegyzett élettársi kapcsolatokat. 

A közelmúltban, 2010. december 14-én a Bizottság elfogadta a „Kevesebb bürokrácia a 
polgárok számára” című zöld könyvet (COM(2010) 747 végleges), amelyben elismeri, hogy 
problémákat vethet fel a személyek polgári jogi státusza elismerésének hiánya. 

Az említett zöld könyv a következő megállapítást teszi: 

„Ezzel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörrel 
arra, hogy a tagállamok családjogra vonatkozó anyagi jogi szabályaiba beavatkozzék. 
Következésképpen a Bizottságnak nem áll módjában vagy szándékában, hogy európai anyagi 
jogi szabályok kidolgozását javasolja például a névviseléssel, az örökbefogadással vagy a 
házasságkötéssel összefüggésben, vagy módosítsa a házasság nemzeti szintű 
fogalommeghatározását. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés semmilyen jogi alapot 
nem biztosít ilyen megoldások megvalósítására.”

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdés a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Mindazonáltal a Bizottság tudatában van azoknak a nehézségeknek, amelyekkel az uniós 
polgárok találhatják szemben magukat, és ezért közzétett egy zöld könyvet az említett 
problémák mérséklésének egyes módozataival kapcsolatos elképzelések feltárása érdekében.


