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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1290/2007, Georg Schröder, Saksan kansalainen, 
ylimääräisen X-kromosomin kantajista ja omasta tilanteestaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että ylimääräistä X-kromosomia kantaviin miehiin ja poikiin 
kohdistuu monia harhakäsityksiä. Kyse ei ole synnynnäisestä sairaudesta tai häiriöstä, joka 
aiheuttaisi mielenhäiriöitä. Kuitenkin XXY-raskaudet keskeytetään usein. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan miehiin ja poikiin kohdistuu geneettistä, rasistista ja sukupuolista syrjintää. 
Vetoomuksen esittäjä työskentelee valtionhallinnon palveluksessa ja katsoo tulleensa 
syrjityksi. Hän väittää, ettei hän voi ilmoittaa syrjinnästä, koska Saksa sisällytti syrjinnän 
vastaisen EU-lainsäädännön kansalliseen lainsäädäntöönsä myöhässä. Vetoomuksen esittäjä 
uskoo, että hänet yritetään erottaa palveluksesta. Hänelle ei ole maksettu palkkaa 
18 kuukauden ajalta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30.4.2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä valittaa syrjinnästä, joka perustuu geneettisiin tekijöihin (Klinefelterin 
syndroomaan eli tässä tapauksessa ylimääräiseen X-kromosomiin). Hän valittaa 
vetoomuksessaan ylimääräistä X-kromosomia kantavien miesten ja poikien geneettisestä, 
rasistisesta ja sukupuolisesta syrjinnästä. Hän väittää lisäksi tulleensa syrjityksi työssään.

Euroopan syrjinnän kieltävien direktiivien 2000/43/EY ja 2000/78/EY mukaiset 
syrjintäperusteet ovat rotu tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, vammaisuus, ikä ja 
sukupuolinen suuntautuminen. 
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Mitä tulee näiden kahden direktiivin Saksan lainsäädännön osaksi siirtämisen valvontaan, 
Saksalle lähetettiin virallinen ilmoitus, ja komissio tutkii parhaillaan Saksan viranomaisten 
antamia vastauksia. 

Vetoomuksen esittäjän kuvaileman kaltainen syrjintä ei kuitenkaan sisälly yhteisön 
lainsäädännön kattamiin perusteisiin.

Perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohta, jossa määrätään, että "kielletään kaikenlainen syrjintä, 
joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan" 
kuitenkin kattaa vetoomuksen esittäjän kuvaileman syrjinnän.

Tähän mennessä perusoikeuskirjalla ei ole ollut pakottavaa oikeudellista arvoa, mutta 
Lissabonin sopimuksen mukaisen EU:n perustamissopimuksen uuden 6 artiklan 1 kohdassa 
todetaan, että "unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään 7 päivänä 
joulukuuta 2000 hyväksytyssä ja Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2002 mukautetussa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa" ja jotka Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio 
julistivat juhlallisesti ja yhteisesti samana päivänä. Ennen kaikkea sopimuksessa todetaan, että 
sopimuksella on tästä lähtien "sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla". Tämä 
kuitenkin toteutuu vasta Lissabonin sopimuksen astuessa voimaan. Lisäksi tätä määräystä 
perusoikeuskirjan 21 artiklan selityksen mukaan sovelletaan ainoastaan EU:n toimielinten ja 
virastojen itsensä harjoittamaan syrjintään ja jäsenvaltioihin vain näiden pannessa täytäntöön 
EU:n lainsäädäntöä.

Näin ollen vaikuttaa siltä, etteivät vetoomuksen esittäjän kuvailemat seikat ole osoitus 
yhteisön nykyisen lainsäädännön rikkomuksesta. 


