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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1290/2007 του Georg Schröder, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τους ανθρώπους που φέρουν δεύτερο χρωμόσωμα X και την 
προσωπική του κατάσταση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με τους άνδρες και τα 
αγόρια που φέρουν δεύτερο χρωμόσωμα X. Δεν πρόκειται για εκ γενετής ασθένεια ή 
διαταραχή που προκαλεί πνευματική αναπηρία. Εντούτοις, κυήσεις παιδιών με χρωμοσώματα 
XXY συχνά διακόπτονται. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, άνδρες και αγόρια υφίστανται 
διακρίσεις γενετικού-φυλετικού και σεξιστικού χαρακτήρα. Ο αναφέρων εργάζεται στο 
δημόσιο τομέα και θεωρεί ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος του. Ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί 
να τις καταγγείλει, διότι η Γερμανία άργησε να ενσωματώσει τη νομοθεσία της ΕΕ κατά των 
διακρίσεων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την απόλυσή του. Δεν 
έχει πληρωθεί επί 18 μήνες

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άσκηση διάκρισης η οποία βασίζεται σε γενετικά 
χαρακτηριστικά (σύνδρομο Klinefelter ή XXY, στη συγκεκριμένη περίπτωση). Στην αναφορά 
του διαμαρτύρεται ότι «άνδρες και αγόρια που φέρουν ένα επιπλέον χρωμόσωμα Χ, 
υφίστανται διακρίσεις γενετικού-φυλετικού χαρακτήρα». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι γίνονται 
διακρίσεις εις βάρος του στο χώρο εργασίας του.
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Σύμφωνα με τις δύο κοινοτικές οδηγίες κατά των διακρίσεων, την οδηγία 2000/43/ΕΚ και την 
οδηγία 2000/78/ΕΚ, οι διακρίσεις που καλύπτονται οφείλονται σε φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία και γενετήσιο προσανατολισμό. 

Όσον αφορά την παρακολούθηση της μεταφοράς των δύο αυτών οδηγιών στη γερμανική 
νομοθεσία, απεστάλη προειδοποιητική επιστολή και η Επιτροπή εξετάζει τις απαντήσεις που 
δόθηκαν από τις γερμανικές αρχές. 

Παρ’ όλα αυτά, ο τύπος της διάκρισης την οποία περιγράφει ο αναφέρων δεν περιλαμβάνεται 
στους λόγους τους οποίους καλύπτει η ουσιαστική κοινοτική νομοθεσία.

Ωστόσο, η διάκριση την οποία περιγράφει ο αναφέρων καλύπτεται από το άρθρο 21 
παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τον οποίο «απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Μέχρι τώρα, ο Χάρτης δεν έχει αποκτήσει δεσμευτικό νομικό κύρος, αλλά το νέο άρθρο 6 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΕ που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, αναφέρει 
ότι «η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, 
όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο», και διακηρύχθηκε 
επίσημα και από κοινού κατά την ημερομηνία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πάνω από όλα, αναφέρεται ότι ο Χάρτης στο εξής «έχει το ίδιο 
νομικό κύρος με τις Συνθήκες». Ωστόσο, ο Χάρτης θα αποκτήσει νομικό κύρος μόλις τεθεί σε 
ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Επιπλέον, σύμφωνα με την επεξήγηση που δίδεται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη, η διάταξη αυτή αφορά διάκριση η οποία ασκείται από τα θεσμικά 
όργανα και τους ίδιους τους οργανισμούς της ΕΕ, και από κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν 
την κοινοτική νομοθεσία.

Επομένως, φαίνεται ότι τα γεγονότα τα οποία παρουσιάζει ο αναφέρων δεν συνιστούν 
παραβίαση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας. 
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