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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1283/2012, adresată de Anne Alexandra Eckman, de cetățenie daneză, 
privind presupusa hărțuire și tortură a unei persoane transgen

1. Rezumatul petiției

Petiționara este o persoană transgen care locuiește în Danemarca. Ea declară că, din cauza 
acestui fapt, a fost hărțuită și torturată de diverse instituții din Danemarca. În special, 
petiționara denunță abuzurile grave din instituțiile medicale, în care se pare că a fost supusă 
unor tratamente împotriva voinței ei. Ea adaugă că, din cauza transfobiei din instituțiile 
publice, nu a avut locuință pentru perioade lungi de timp.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Legislația UE nu interzice în mod explicit discriminarea pe criterii de identitate de gen și de 
exprimare a genului. Cu toate acestea, Directiva 2004/113/CE1 interzice discriminarea și 
hărțuirea pe criterii de sex în domeniul furnizării de bunuri și servicii, atât în sectorul public, 
cât și în cel privat. Serviciile medicale și locative intră în sfera de aplicare a acestei directive. 

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene2, discriminarea pe 

                                               
1 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de 
tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, JO L 373, 
21.12.2004, p. 37.
2 Cauza C-13/94, P./S. și Cornwall County Council, Rec., 1996, p. I-2143, și C-423/04 
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criterii de sex include și discriminarea care rezultă în urma tranziției de gen. Persoanele 
transgen pot fi protejate în temeiul Directivei 2004/113/CE în măsura în care discriminarea în 
domeniul serviciilor, printre care serviciile medicale și locative, are la bază tranziția de gen.  
Totuși, jurisprudența în cauză vizează numai aspectul tranziției de gen și nu face nicio 
mențiune cu privire la alte tipuri de discriminare a persoanelor transgen care nu are legătură 
cu tranziția de gen. 

Petiționara nu specifică dacă problemele sale au fost legate de tranziția de gen. În plus, din 
petiție nu reiese clar dacă problemele invocate de petiționară constituie discriminare sau 
hărțuire în temeiul directivei menționate. 

Concluzii

În prezent, Comisia examinează transpunerea Directivei 2004/113/CE în toate statele 
membre, printre care și Danemarca. Totuși, Comisia nu deține informații conform cărora 
Danemarca nu ar fi transpus în mod corespunzător directiva în ceea ce privește tranziția de 
gen. Referitor la cazul individual de discriminare semnalat de petiționară, ea ar trebui să 
depună o plângere în temeiul legislației naționale, prin intermediul unei căi de atac naționale. 

                                                                                                                                                  
Richards/Ministerul Muncii și Pensiilor, Rec., 2006, p. I-3585.


