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Tema: Peticija Nr. 1283/2012 dėl tariamo priekabiavimo prie transseksualaus 
asmens ir jo kankinimo, kurią pateikė Danijos pilietė Anne Alexandra 
Eckman

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra transseksualė, gyvenanti Danijoje. Peticijos pateikėja skundžiasi, kad 
dėl to ji patyrė priekabiavimą ir kankinimą įvairiose Danijos įstaigose. Pirmiausia peticijos 
pateikėja skundžiasi dėl labai šiurkštaus elgesio medicinos įstaigose, kur, regis, ji buvo 
prievarta gydoma. Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad dėl transseksualumo baimės viešojo 
sektoriaus įstaigose ji ilgais laikotarpiais buvo benamė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„ES teisėje nėra konkretaus draudimo diskriminuoti dėl asmens lytinės tapatybės ir lytinės 
saviraiškos. Tačiau Direktyvoje 2004/113/EB1 draudžiama diskriminuoti ir priekabiauti dėl 
lyties tiekiant prekes ir teikiant paslaugas viešajame ir privačiajame sektoriuose. Sveikatos 
priežiūros paslaugos ir būstas patenka į šios direktyvos taikymo sritį. 

Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika2, diskriminacija dėl lyties apima 

                                               
1 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, 
OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
2 Byla C-13/94 P prieš S ir Kornvalio apskrities Tarybą [1996] Rink. I-2143, ir C-423/04 Richards prieš 
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diskriminaciją dėl lyties pakeitimo. Transseksualūs asmenys gali būti saugomi pagal 
Direktyvą 2004/113/EB, jeigu teikiant paslaugas, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugas ir 
būstą, jie diskriminuojami dėl lyties pakeitimo. Tačiau ši Teisingumo Teismo praktika susijusi 
tik su lyties pakeitimo aspektu, joje neužsimenama apie kitokią transseksualių asmenų 
diskriminaciją, nesusijusią su lyties pakeitimu.

Peticijos pateikėja konkrečiai nenurodo, ar jos problemos susijusios su lyties pakeitimu. Be to, 
iš peticijos neaišku, ar peticijos pateikėjos nusiskundimai atitiktų direktyvoje numatytus 
diskriminacijos arba priekabiavimo kriterijus. 

Išvada

Komisija šiuo metu nagrinėja Direktyvos 2004/113/EB perkėlimą į visų valstybių narių, 
įskaitant Daniją, nacionalinę teisę. Tačiau Komisija neturi informacijos, kad Danija būtų 
netinkamai perkėlusi direktyvą lyties pakeitimo klausimu. Savo konkrečiu diskriminacijos 
atveju peticijos pateikėja turėtų teikti skundą pagal nacionalinę teisę, naudodamasi 
nacionalinėmis teisių gynimo priemonėmis.“ 

                                                                                                                                                  
Darbo ir pensijų sekretorių [2006] Rink. I-3585.


