
CM\939049PL.doc PE513.224v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1283/2012, którą złożyła Anne Alexandra Eckman (Dania), w 
sprawie rzekomego nękania i dręczenia osoby transpłciowej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest osobą transpłciową mieszkającą w Danii. Donosi, iż z tego powodu 
była nękana i dręczona przez szereg instytucji w Danii. Przede wszystkim zgłasza poważne 
nadużycia, jakich dopuszczono się wobec niej w instytucjach medycznych, gdzie, jak się 
wydaje, była poddawana zabiegom wbrew swojej woli. Dodaje, że transfobia panująca w 
instytucjach publicznych przyczyniła się do tego, iż przez długi okres była osobą bezdomną.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Prawo UE nie zawiera wyraźnego zakazu dyskryminowania z powodu tożsamości płciowej 
ani ekspresji płciowej. Jednak dyrektywa 2004/113/WE1 zabrania dyskryminacji i nękania ze 
względu na płeć w procesie dostarczania dóbr i usług, zarówno w sektorze publicznym jak i 
prywatnym. Usługi medyczne i mieszkaniowe podlegają zakresowi tej dyrektywy. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej2 dyskryminacja ze 

                                               
1 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. 
L 373 z 21.12.2004, s. 37);
2 Sprawa C-13/94 P. przeciwko S. i Cornwall County Council [1996] Rec. s. I-2143 oraz C-423/04 
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względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na zmianę płci. Osoby transseksualne 
mogą podlegać ochronie na mocy dyrektywy 2004/113/WE, o ile dyskryminacja w 
dostarczaniu usług, w tym usług medycznych i mieszkaniowych, jest spowodowana ich 
zmianą płci. Jednak orzecznictwo to odnosi się wyłącznie do kwestii zmiany płci, nie 
wspomina natomiast o innych rodzajach dyskryminacji osób transpłciowych, niezwiązanych 
ze zmianą płci.

Składająca petycję nie uściśla, czy jej kłopoty były związane ze zmianą płci, czy też nie. Co 
więcej, z petycji jasno nie wynika, czy zarzuty wysunięte przez składającą petycję 
oznaczałyby dyskryminację lub nękanie w myśl dyrektywy.

Wniosek

Komisja weryfikuje obecnie transpozycję dyrektywy 2004/113/WE we wszystkich państwach 
członkowskich, również w Danii. Jednak Komisja nie ma żadnych podstaw by sądzić, że w 
Danii dyrektywa w odniesieniu do zmiany płci nie została właściwie transponowana. W tej 
konkretnej sprawie dotyczącej dyskryminacji składająca petycję powinna skorzystać z 
krajowej drogi sądowej i krajowych środków odwoławczych.

                                                                                                                                                  
Richards przeciwko Secretary for Work and Pensions [2006] Rec. s. I-3585.


