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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0602/2012 af Guido Gatti, italiensk statsborger, om anerkendelse af 
ægteskab mellem personer af samme køn, selv hvis de ikke er statsborgere i det 
land, hvor vielsen forrettes

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om ret til at indgå ægteskab med en partner af samme køn i lande, der 
anerkender ægteskab mellem personer af samme køn, selv om han ikke selv er statsborger i 
sådan et land. Han slår ligeledes til lyd for, at enhver partner fra et tredjeland, han måtte have, 
skal have mulighed for at opnå visum til at indgå ægteskab i et af de EU-lande, som 
anerkender ægteskaber mellem personer af samme køn, og derefter flytte til et andet EU-land, 
som – selv om det ikke anerkender denne form for forening – bør garantere parret de samme 
rettigheder som andre lovligt viede par.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har allerede forklaret, at det er medlemsstaterne, der afgør, om de har 
bestemmelser om fællesskaber af personer af samme køn i deres nationale lovgivning, og 
fastsætter betingelserne for, hvilke personer der kan være omfattet af disse bestemmelser. 
Dette skyldes, at definitionen af familie og familieforhold falder ind under medlemsstaternes 
enebeføjelser. Under gældende EU-ret har hver enkelt medlemsstat tillige denne beføjelse, for 
så vidt angår anerkendelse af ægteskaber eller andre civile fællesskaber indgået i andre 
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medlemsstater.

Hvis en medlemsstat i sin nationale lovgivning fastlægger bestemmelser om ægteskaber 
mellem personer af samme køn, kan EU-borgere, der lovligt er bosat på medlemsstatens 
område, ikke diskrimineres, for så vidt angår adgang til ægteskab.

For så vidt angår retten til indrejse og ophold for partneren af samme køn, finder direktivet 
om fri bevægelighed ikke anvendelse på EU-borgere, der er bosat i den medlemsstat, hvor de 
har statsborgerskab, men tilsvarende rettigheder bør gives til tilbagevendende statsborgere, 
hvis unionsborgerens bopæl i en anden medlemsstat har været reel og effektiv1.

Konklusion

EU-retten indeholder ikke nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at ændre deres familieret 
og regulerer ikke anerkendelse af ægteskaber eller civile fællesskaber.

Hvis reglerne vedrørende fri bevægelighed skal finde anvendelse, behøver medlemsstaterne 
ikke at anvende anerkendelse af ægteskaber.

                                               
1 Sag C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R.N.G. Eind, Saml. [2007], I-10719. 


