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Suġġett: Petizzjoni 1283/2012 imressqa minn Anne Alexandra Eckman, ta’ 
ċittadinanza Daniża, dwar l-allegat fastidju u t-tortura ta’ persuna 
transġenera

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija persuna transġenera li tgħix fid-Danimarka. Tiddenunzja li, b’riżultat ta’ 
dan il-fatt, ingħatat fastidju u ġiet ittorturata minn firxa wiesgħa ta’ istituzzjonijiet fid-
Danimarka. Notevolment, tiddenunzja abbużi gravi f’istituzzjonijiet mediċi, fejn jidher li ġiet 
soġġetta għal trattament kontra r-rieda tagħha. Iżżid li, bħala riżultat ta’ transfobija fl-
istituzzjonijiet pubbliċi, ġiet soġġetta għal nuqqas ta’ dar għal perjodi twal ta’ żmien.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-liġi tal-UE ma fihiex projbizzjoni espliċita ta’ diskriminazzjoni fuq bażi tal-identità tal-
ġeneru ta’ persuna u l-espressjoni tal-ġeneru. Madankollu, id-Direttiva 2004/113/KE1

tipprojbixxi diskriminazzjoni u fastidju bbażati fuq ġeneru fil-provvista ta’ merkanzija u 
servizzi fis-settur kemm pubbliku u kif ukoll privat. Is-servizzi tas-saħħa u tal-abitazzjoni 
jaqgħu fl-ambitu ta’ din id-Direttiva. 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi, ĠU L 373, 21.12.2004, p.37.
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Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea1 id-diskriminazzjoni abbażi tal-
ġeneru tkopri d-diskriminazzjoni abbażi tal-bidla fis-sess.  Persuni transesswali jistgħu jiġu 
protetti skont id-Direttiva 2004/113/KE fejn hemm diskriminazzjoni fis-servizzi, inklużi 
servizzi tas-saħħa u tal-abitazzjoni, abbażi tal-bidla fis-sess tagħhom.  Madankollu, din il-
każistika tirrigwarda biss l-aspett tal-bidla fis-sess u tibqa’ siekta dwar tipi oħra ta’ 
diskriminazzjoni kontra persuni transġeneri, li mhux relatata mal-bidla fis-sess.  

Il-petizzjonanta ma tispeċifikax jekk il-problemi tagħha kinux relatati mat-tibdil fis-sess jew 
le. Barra minn hekk, mhux ċar mill-petizzjoni jekk l-ilmenti mqajma mill-petizzjonanta 
jammontawx għal diskriminazzjoni jew fastidju skont din id-Direttiva. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qed teżamina t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2004/113/KE fl-Istati 
Membri kollha, inkluż fid-Danimarka. Madankollu, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
indikazzjoni jekk id-Danimarka għamlitx traspożizzjoni korretta tad-Direttiva fir-rigward tat-
tibdil fis-sess. Fil-każ individwali tagħha rigward id-diskriminazzjoni, il-petizzjonanta 
għandha ssegwi l-ilment tagħha skont il-liġi nazzjonali u permezz ta’ mezzi nazzjonali ta’ 
rikors.  

                                               
1 Każ C-1394 P v S u l-Kunsill tal-Kontea ta’ Cornwall [1996] Ġabra I-2143, u C-42304 Richards v 
Segretarju għax-Xogħol u l-Pensjonijiet [2006] Ġabra I-3585.


