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Vedr.: Andragende 1283/2012 af Anne Alexandra Eckman, dansk statsborger, om 
påstået chikane og plage af en transkønnet person

1. Sammendrag

Andrageren er en transkønnet person med bopæl i Danmark. Hun fordømmer, at hun på grund 
af dette faktum er blevet chikaneret og plaget af en lang række institutioner i Danmark. Hun 
klager navnlig over at være blevet udsat for grove krænkelser på hospitaler og andre 
behandlingsinstitutioner, hvor hun synes at være blevet udsat for behandling mod sin vilje. 
Hun tilføjer, at hun som følge af transfobi i de offentlige institutioner i lange perioder har 
været hjemløs.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

EU-retten omfatter ikke et udtrykkeligt forbud mod forskelsbehandling på grundlag af en 
persons kønsidentitet og kønsudtryk. Direktiv 2004/113/EF1 forbyder dog forskelsbehandling 
og chikane på grund af køn i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser, både inden 
for den offentlige og private sektor. Sundhedstjenester og bolig falder ind under dette 
direktivs anvendelsesområde 

                                               
1 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, 
s. 37-43).
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I overensstemmelse med retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol1 dækker 
forskelsbehandling på grund af køn forskelsbehandling som følge af kønsskifte. 
Transseksuelle personer kan beskyttes under direktiv 2004/113/EF såfremt forskelsbehandling 
inden for tjenester, herunder sundhedstjenester og bolig, sker på grund af deres kønsskifte.
Denne retspraksis vedrører dog udelukkende aspektet kønsskifte og forblive tavs om andre 
former for forskelsbehandling mod transkønnede personer, der ikke er forbundet med 
kønsskifte.  

Andrageren præciserer ikke, hvorvidt hendes problemer vedrører kønsskifte. Det fremgår 
endvidere ikke klart af andragendet, hvorvidt der med andragerens klagepunkter er tale om 
forskelsbehandling eller chikane under direktivet.  

Konklusion

Kommissionen er på nuværende tidspunkt i gang med at undersøge gennemførelsen af
direktiv 2004/113/EF i alle medlemsstater, herunder Danmark. Kommissionen har ingen 
anledning til at antage, at Danmark ikke har gennemført direktivet vedrørende kønsskifte 
korrekt. Andrageren kan i sin individuelle sag vedrørende forskelsbehandling indgive sin 
klage under national lovgivning og gennem nationale retsmidler. 

                                               
1 Sag C-13/94, P mod S og Cornwall County Council [1996] Sml. I, s. 2143, og sag C-423/04 Richards mod 
Secretary for Work and Pensions [2006] Sml I-3585.


