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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1290/2007, внесена от Georg Schröder, с германско 
гражданство, относно лицата с втора X хромозома и неговото лично 
положение

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че има много погрешни схващания относно мъжете и 
момчетата с допълнителна X хромозома. Това не е вродена болест или аномалия, която 
води до умствено увреждане. Независимо от този факт, бременностите с XXY често се 
прекъсват. Според вносителя на петицията съществува генетично-расистка 
дискриминация, както и дискриминация, основана на пола, спрямо мъже и момчета. 
Вносителят на петицията работи в държавно предприятие и смята, че е подложен на 
дискриминация. Той твърди, че не може да съобщи за нея, тъй като Германия е 
закъсняла с въвеждането на законодателството на ЕС срещу дискриминацията. 
Вносителят на петицията счита, че се правят опити той да бъде уволнен. Не е получавал 
заплата от 18 месеца.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията се оплаква от дискриминация, основана на генетични 
характеристики (Синдром на Клайнфелтер или състояние XXY в настоящия случай). В 
своята петиция той се оплаква от „генетично-расистка дискриминация, както и 
дискриминация, основана на пола, спрямо мъже и момчета“ с допълнителна Х 
хромозома. Освен това той твърди, че на работното му място се упражнява 
дискриминация срещу него.
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Съгласно двете европейски директиви в областта на борбата с дискриминацията -
Директива 2000/43/ЕО и Директива 2000/78/ЕО, основанията за дискриминация 
включват расов и етнически произход, вероизповедание или убеждения, увреждания, 
възраст и сексуална ориентация. 

Във връзка с мониторинга на транспонирането на тези две директиви в германското
законодателство беше изпратено официално уведомително писмо и в момента 
Комисията анализира отговорите, предоставени от германските органи. 

Въпреки това, описаният от вносителя на петицията вид дискриминация не попада сред
основанията, обхванати от действащото право на Общността.

Все пак обаче, описаната от вносителя на петицията дискриминация е обхваната от 
разпоредбите на член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз, които предвиждат, че е забранена „всяка форма на дискриминация, основана по-
специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или убеждения, рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация“.

Засега Хартата няма никаква задължителна правна стойност, но новият член 6, 
параграф 1 от Договора за ЕС, след изменението му от Договора от Лисабон гласи, че 
„Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., приета на 12 декември 
2007 г.“, като това беше оповестено официално и съвместно на тази дата от 
Европейския парламент, Съвета и Комисията. Преди всичко е заявено, че отсега 
нататък Хартата има „същата юридическа сила като Договорите“. Все пак, това ще 
стане факт едва с влизането в сила на Договора от Лисабон. Освен това, според 
пояснението на член 21 от Хартата, тази разпоредба засяга единствено дискриминация 
от страна на самите институции и органи на ЕС и от държавите-членки, само когато те 
прилагат законодателството на ЕС.

Вследствие на това става ясно, че представените от вносителя на петицията факти не 
разкриват нарушение на съществуващото законодателство на Общността. 


