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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Anne Alexandra Eckman dán állampolgár által benyújtott 1283/2012. számú 
petíció egy transznemű személy állítólagos zaklatásáról és megkínzásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Dániában élő transznemű személy. Kijelenti, hogy emiatt számos dániai 
intézmény zaklatta és kínozta őt. Különösen gyógyászati intézményekben elkövetett súlyos 
visszaéléseket említ, ahol úgy tűnik, akarata ellenére kezelték. Hozzáteszi, hogy a 
közintézményekben uralkodó transzfóbia miatt hosszú ideig hajléktalanként kellett élnie.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

Az uniós jog nem rendelkezik tételesen a nemi identitáson és a nemi kifejezésen alapuló 
megkülönböztetés tilalmáról. A 2004/113/EK irányelv1 azonban tiltja a nemi alapú 
megkülönböztetést és zaklatást az áruk és szolgáltatások nyújtása terén, mind a köz-, mind a 
magánszférában. Az egészségügyi és lakhatási szolgáltatások ezen irányelv hatálya alá 
tartoznak.  

                                               
1 A Tanács 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 
végrehajtásáról (HL L 373., 2004.12.21., 37. o.).
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Az Európai Unió Bíróságának esetjoga1 szerint a nemi alapú megkülönböztetésbe beletartozik 
a nemváltoztatás miatti hátrányos megkülönböztetés. A transzszexuális személyek a 
2004/113/EK irányelv védelmét élvezik, amennyiben a szolgáltatásnyújtás – többek között az 
egészségügyi és lakhatási szolgáltatások nyújtása – során történt hátrányos megkülönböztetés 
nemváltoztatásukon alapszik. Ez az esetjog azonban csak a nemváltoztatásra vonatkozik, és 
nem szól a transznemű személyekkel szembeni egyéb, nem a nemváltoztatással kapcsolatos 
hátrányos megkülönböztetési formákról.  

A panaszos nem konkretizálja, hogy problémája a nemváltoztatással kapcsolatos-e vagy sem. 
Ezen túlmenően a petícióból nem derül ki egyértelműen, hogy a panaszok az irányelv 
értelmében hátrányos megkülönböztetésnek vagy zaklatásnak minősülnének-e. 

Következtetések

A Bizottság jelenleg tanulmányozza a 2001/113/EK irányelv tagállamok – köztük Dánia –
általi átültetésének eredményét. A Bizottság eddig nem állapította meg, hogy a 
nemváltoztatást illetően Dánia helytelenül ültette volna át az irányelvet. A hátrányos 
megkülönböztetés ezen egyedi esetében a panaszosnak a nemzeti jog alapján kellene 
jogorvoslatért folyamodnia. 

                                               
1 A C-13/94. számú, P kontra S és Cornwall County Council ügy [1996] EBHT 2143 o., valamint a C-
423/04. számú, Richards kontra Secretary for Work and Pensions ügy [2006] EBHT 3585 o.


