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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0178/2010, którą złożył Olivier Hepworth (Wielka Brytania) w sprawie 
nieuznawania brytyjskiego partnerstwa cywilnego przez Luksemburg

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o spowodowanie, by Komisja 
zbadała kwestię nieuznawania przez Luksemburg brytyjskiego partnerstwa cywilnego. 
Składający petycję, który zawarł partnerstwo cywilne w Wielkiej Brytanii i dlatego nie może 
wejść w związek cywilny w Luksemburgu, uważa, że te dwie formy partnerstwa powinny być 
uznawane za równoważne. Przekonuje on, że nieuznawanie przez władze luksemburskie 
brytyjskiego partnerstwa cywilnego stanowi ograniczenie swobody przemieszczania się w UE 
jego i jego partnera. Składający petycję domaga się podjęcia podobnych działań, jak 
w przypadku petycji 1052/2008 w sprawie praw związanych z umowami dotyczącymi 
konkubinatu we Francji (PACS) i Wielkiej Brytanii (partnerstwa cywilne).

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 9 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Petycja 

Wielka Brytania przyznaje zarejestrowanym partnerom takie same prawa i nakłada takie same 
obowiązki jak w przypadku związków małżeńskich. Choć w Luksemburgu uznaje się 
zarejestrowane związki partnerskie, to ustawodawstwo tego kraju jest bardziej restrykcyjne 
niż ustawodawstwo brytyjskie, ponieważ nie traktuje takich związków na równi 
z małżeństwem. 
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Składający petycję, obywatel brytyjski, chciałby uzyskać w Luksemburgu uznanie związku 
partnerskiego zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii. Jednak władze luksemburskie 
odmawiają mu tego, ponieważ związki partnerskie w tym kraju podlegają większym 
ograniczeniom. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Obecnie nie istnieje prawodawstwo UE, które przewidywałoby wzajemne uznawanie 
zarejestrowanych związków partnerskich w Unii Europejskiej. Choć Unia Europejska 
zobowiązała się zapewnić swoim obywatelom szerokie spektrum praw obywatelskich, nie 
odgrywa ona żadnej roli w odniesieniu do decyzji państw członkowskich dotyczących 
uznawania zarejestrowanych związków partnerskich. To do poszczególnych państw 
członkowskich należy rozstrzyganie tej kwestii i decyzja, czy uznawać związki partnerskie 
zarejestrowane w innych państwach członkowskich. 

Niedawno – w dniu 14 grudnia 2010 r. – Komisja przyjęła zieloną księgę „Ograniczenie 
formalności administracyjnych w stosunku do obywateli” (COM(2010) 747 wersja 
ostateczna), w której uznaje się potencjalne problemy powodowane przez brak uznawania 
stanu cywilnego. 

We wspomnianej zielonej księdze stwierdza się, że: 

„...należy pamiętać, że Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie prawa rodzinnego 
materialnego w państwach członkowskich. W konsekwencji nie ma ani możliwości, ani 
zamiaru proponować opracowania europejskich przepisów dotyczących, na przykład, 
nadawania nazwisk, adopcji, małżeństwa, lub zmieniać definicji małżeństwa na poziomie 
krajowym. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie stanowi podstawy prawnej do
wdrażanie tego typu rozwiązania”.

Wniosek

Kwestia poruszona przez składającego petycję leży w wyłącznej gestii państw członkowskich. 
Komisja jest jednak świadoma możliwych trudności napotykanych przez obywateli UE 
i dlatego opublikowała zieloną księgę w celu uzyskania opinii na temat sposobów 
ograniczania tych problemów.


