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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1283/2012, ktorú predkladá Anna Alexandra Eckman (dánska štátna 
občianka), o údajnom obťažovaní a mučení transrodových osôb

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľkou petície je transrodová osoba žijúca v Dánsku. Uvádza, že v dôsledku tejto 
skutočnosti bola vystavená obťažovaniu a mučeniu zo strany rôznych dánskych inštitúcií. 
Predovšetkým udáva závažné zneužívanie v inštitúciách poskytujúcich zdravotnú 
starostlivosť, v ktorých bola údajne vystavená liečbe proti svojej vôli. Dodáva, že v dôsledku 
strachu verejných inštitúcií z transrodových osôb bola dlhodobo postihnutá bezdomovectvom.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. februára 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Do právnych predpisov Európskej únie nie je zahrnutý výslovný zákaz diskriminácie na 
základe rodovej identity a rodového vyjadrenia. Smernicou 2004/113/ES1 sa však zakazuje 
diskriminácia a obťažovanie na základe pohlavia pri poskytovaní tovaru a služieb vo 
verejnom a súkromnom sektore. Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice patria zdravotné služby 
a ubytovanie. 

Podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora2 sa do diskriminácie na základe pohlavia zahŕňa 
                                               
1 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania 
medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 Vec C-13/94 P/S a Cornwall County Council, Zb. 1996, s I-2143 a C-423/04 Richards/Secretary of 
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diskriminácia na základe zmeny pohlavia. Transsexuáli môžu byť na základe smernice 
2004/113/ES chránení do tej miery, do akej ide o diskrimináciu pri poskytovaní služieb 
(vrátane zdravotných služieb a ubytovania) na základe zmeny pohlavia. Táto judikatúra sa 
však týka len aspektov zmeny pohlavia a nehovorí nič o iných druhoch diskriminácie 
transrodových osôb, ktorá nesúvisí so zmenou pohlavia.  

Predkladateľka petície nespresňuje, či jej problémy súviseli alebo nesúviseli so zmenou 
pohlavia. Ďalej z petície nie je jasné, či by udalosti, na ktoré sa predkladateľka petície 
sťažovala, bolo možné pokladať za diskrimináciu alebo obťažovanie podľa uvedenej 
smernice. 

Záver

Komisia v súčasnosti skúma transpozíciu smernice 2004/113/ES vo všetkých členských štátov 
vrátane Dánska. Komisia však nemá žiadne náznaky toho, že by Dánsko nesprávne 
transponovalo smernicu z hľadiska zmeny pohlavia. V individuálnom prípade diskriminácie 
by predkladateľka petície mala riešiť svoju sťažnosť podľa vnútroštátnych predpisov 
a prostredníctvom vnútroštátnych právnych prostriedkov. 

                                                                                                                                                  
State for Work and Pensions, Zb. 2006, s. I-3585.


