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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1283/2012, внесена от Анне Александра Екман, с датско 
гражданство, относно твърдян тормоз и изтезания на трансполово лице

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е трансполово лице, пребиваващо в Дания. Тя критикува 
факта, че в резултат на това, е била тормозена и изтезавана от редица институции в 
Дания. Вносителката на петицията осъжда най-вече тежките злоупотреби в лечебните 
заведения, където изглежда е била подложена на лечение против волята й. Тя допълва, 
че в резултат на трансфобията в държавните институции, е била бездомна в 
продължение на дълъг период от време.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Правото на ЕС не съдържа изрична забрана за дискриминация на основание половата 
идентичност или изразяване на половата принадлежност на дадено лице. Директива 
№ 2004/113/ЕО1 обаче забранява дискриминацията и тормоза на основание пол при 
предоставянето на стоки и услуги както в публичния, така и в частния сектор. 
Здравните услуги и жилищното настаняване попадат в обхвата на тази директива. 

                                               
1 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното 

третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и 
услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).
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Според практиката на Съда на Европейския съюз1 дискриминацията на основание пол 
обхваща дискриминацията на основание промяна на пола. Транссексуалните лица 
могат да бъдат защитени съгласно Директива № 2004/113/ЕО дотолкова доколкото 
дискриминацията при предоставянето на услуги, включително здравни услуги и 
жилищно настаняване, се основава на промяната на техния пол.  Практиката на Съда 
обаче се отнася само да аспекта промяна на пола и не се произнася относно другите 
видове дискриминация спрямо трансполовите лица, която не е свързана с промяната на 
пола.  

Вносителката на петицията не посочва дали проблемите й са свързани с промяната на 
пола или не. Освен това от петицията не става ясно дали оплакванията, изразени от 
вносителката на петицията, могат да се квалифицират като дискриминация или тормоз 
съгласно директивата. 

Заключение

Понастоящем Комисията извършва преглед на транспонирането на Директива 
№ 2004/113/ЕО във всички държави членки, включително Дания. Комисията обаче 
няма данни, че Дания не е транспонирала правилно директивата що се отнася до 
промяната на пола. В този частен случай на дискриминация, вносителката на петицията 
следва да внесе своето оплакване съгласно националното законодателство и чрез 
националните средства за защита. 

                                               
1 Дело C-13/94 P срещу S и Cornwall County Council [1996 г.] ECR I-2143, и Дело C-423/04 Richards 

срещу Secretary for Work and Pensions [2006 г.] ECR I-3585.


