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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1290/2007 af Georg Schröder, tysk statsborger, om personer med et 
andet x-kromosom og hans personlige situation

1. Sammendrag

Andrageren klager over de mange misforståelser omkring mænd og drenge med et ekstra x-
kromosom. Det er ikke en smitsom sygdom eller lidelse, der fører til et mentalt handicap. På 
trods heraf afbrydes svangerskaber, hvor der er konstateret xxy hos fosteret, ofte. Ifølge 
andrageren forskelsbehandles mænd og drenge på grund af genetisk arv og køn. Andrageren 
arbejder i statsforvaltningen og mener, at han er udsat for diskrimination. Han anfører, at han 
ikke kan klage over dette forhold, da Tyskland var længe om at gennemføre EU-lovgivningen 
om forbud mod forskelsbehandling. Andrageren mener, at der gøres forsøg på at afskedige 
ham. Han har ikke fået løn i 18 måneder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren klager over forskelsbehandling på grundlag af særlige genetiske anlæg 
(Klinefelter syndrome eller xxy-tilstand i det foreliggende tilfælde). I andragendet klager han 
over, at mænd og drenge med et ekstra x-kromosom forskelsbehandles på grund af genetisk 
arv og køn. Endvidere hævder han, at han er udsat for diskrimination på hans arbejdsplads.

De to EU-direktiver 2000/43/EF og 2000/78/EF om forbud mod forskelsbehandling omfatter 
en række områder, hvor forskelsbehandling er forbudt, nemlig på grundlag af race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. 

Adlib Express Watermark



PE414.270v01-00 2/2 CM\747483DA.doc

DA

I forbindelse med overvågningen af gennemførelsen af de to direktiver i tysk lovgivning er 
der blevet sendt en åbningsskrivelse, og Kommissionen er ved at behandle svarene fra de 
tyske myndigheder. 

De typer forskelsbehandling, andrageren beskriver, hører imidlertid ikke under de områder, 
som den gældende fællesskabslovgivning dækker.

Den forskelsbehandling, andrageren beskriver, er imidlertid omfattet af artikel 21, stk. 1, i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, i hvilket det fastsættes, at 
"enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert 
andet forhold er forbudt".

Indtil videre har chartret ikke bindende retlig værdi, men i den nye artikel 6, stk. 1, i EU-
traktaten, der hidrører fra Lissabontraktaten, fastsættes, at "Unionen anerkender de 
rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 12. december 2007 i 
Strasbourg", og erklæret højtideligt og i fællesskab på denne dato af Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.  Det fastlås først og fremmest, at chartret fremover har "den samme 
juridiske værdi som traktaterne". Dette vil imidlertid kun være tilfældet efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden. Endvidere behandler denne bestemmelse i henhold til 
forklaringen i artikel 21 i chartret kun forskelsbehandling fra EU institutionernes, EU-
organernes og medlemsstaternes side, når de gennemfører EU-lovgivning.

Der synes således ikke at foreligge en overtrædelse af den eksisterende 
fællesskabslovgivning, hvad angår de kendsgerninger, som andrageren har fremlagt."
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