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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι διαφυλικό άτομο που διαμένει στη Δανία. Καταγγέλλει ότι, λόγω του 
γεγονότος αυτού, έπεσε θύμα παρενόχλησης και βασανιστηρίων από πολλά ιδρύματα στη 
Δανία. Κυρίως, καταγγέλλει σοβαρά περιστατικά κακοποίησης σε ιατρικά ιδρύματα, όπου 
φαίνεται πως υποβλήθηκε σε θεραπεία παρά τη θέλησή της. Προσθέτει ότι, λόγω της 
τρανσφοβίας που παρατηρείται στα δημόσια ιδρύματα, έχει μείνει χωρίς στέγη για μεγάλες 
χρονικές περιόδους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Το δίκαιο της ΕΕ δεν περιέχει μια ρητή απαγόρευση διακρίσεων βάσει της ταυτότητας φύλου 
και της έκφρασης φύλου ενός ατόμου. Εντούτοις, η οδηγία 2004/113/ΕΚ 1 απαγορεύει κάθε 
διάκριση ή παρενόχληση λόγω φύλου στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο δημόσιο 
καθώς και ιδιωτικό τομέα. Οι υπηρεσίες υγείας και η στέγαση δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

                                               
1 Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ΕΕ L 
373, 21.12.2004, σ. 37. 
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Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 οι διακρίσεις λόγω 
φύλου καλύπτουν τις διακρίσεις λόγω επαναπροσδιορισμού φύλου. Τα τρανσεξουαλικά 
άτομα μπορούν να τύχουν προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2004/113/ΕΚ εφόσον οι 
διακρίσεις στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας και της στέγασης, 
γίνονται βάσει του επαναπροσδιορισμού φύλου τους. Εντούτοις, η νομολογία αυτή αφορά 
μόνο την πτυχή του επαναπροσδιορισμού του φύλου και δεν θίγει άλλες μορφές διακρίσεων 
σε βάρος διαφυλικών ατόμων, που δεν συνδέονται με τον επαναπροσδιορισμό φύλου.   

Η αναφέρουσα δεν διευκρινίζει κατά πόσον τα προβλήματά της είναι σχετικά με τον 
επαναπροσδιορισμό φύλου ή όχι. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο από την αναφορά κατά πόσον οι 
καταγγελίες που διατυπώνει η αναφέρουσα συνιστούν διάκριση ή παρενόχληση δυνάμει της 
οδηγίας.  

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τη μεταφορά της οδηγίας 2004/113/ΕΚ σε όλα τα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν έχει καμία ένδειξη 
ότι η Δανία δεν έχει ορθώς μεταφέρει την οδηγία όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό φύλου. 
Όσον αφορά τη διάκριση στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναφέρουσα θα πρέπει να δώσει 
συνέχεια στην καταγγελία της βάσει του εθνικού δικαίου και μέσω εθνικών μέσων 
προσφυγής.  

                                               
1 Υπόθεση C-13/94 (P. κατά S. και Συμβούλιο της Κομητείας του Cornwall)·ECR I-2143, και C-423/04 
(Richards κατά Υπουργού Εργασίας και Συντάξεων) [2006] ECR I-3585.


