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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Georg Schröder, német állampolgár által benyújtott 1290/2007. számú 
petíció a két X-kromoszómával rendelkező emberekről és személyes 
helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azért emel panaszt, mert téves elgondolások léteznek azokkal a férfiakkal 
és fiúgyermekekkel kapcsolatban, akiknek eggyel több X-kromoszómájuk van.  Ez nem olyan 
genetikai betegség vagy rendellenesség, amely szellemi fogyatékosságot okoz. Ennek ellenére 
az olyan terhességeket, amelyeknél a magzat XXY-kromoszómájú, gyakran megszakítják. A 
petíció benyújtója szerint genetikai-rasszista és szexista megkülönböztetés sújtja a férfiakat és 
a fiúgyermekeket. A petíció benyújtója tisztviselőként dolgozik, és úgy véli, hogy hátrányos 
megkülönböztetés éri. Azt állítja, hogy nem tehet feljelentést, mivel Németország megkésve 
ültette át a megkülönböztetés elleni uniós jogot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
megpróbálják munkahelyéről elbocsátani. 18 hónapja nem kap fizetést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója genetikai jellemzőkön alapuló megkülönböztetés miatt emel panaszt 
(Klinefelter szindróma, vagy a jelen esetben XXY állapot). A petíció benyújtója az eggyel 
több X-kromoszómával rendelkező „férfiak és fiúgyermekek genetikai-rasszista és szexista
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megkülönböztetését” panaszolja fel. Azt állítja továbbá, hogy hátrányos megkülönböztetés éri 
a munkahelyén.

A két megkülönböztetés-ellenes uniós irányelv, azaz a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv 
szerint a megkülönböztetés alapja lehet faji vagy etnikai származás, vallás vagy 
meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság. 

A Bizottság figyelemmel kíséri az említett két irányelv átültetését a német jogba, és ennek 
kapcsán hivatalos figyelmeztető levelet küldött; a Bizottság jelenleg a német hatóságoktól 
kapott válaszokat elemzi.

A petíció benyújtója által ismertetett megkülönböztetési forma azonban kívül esik a jelenlegi 
közösségi jog által szabályozott területen.

A petíció benyújtója által ismertetett hátrányos megkülönböztetésre érvényes azonban az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdése, amely kimondja, hogy: „tilos 
mindenféle hátrányos megkülönböztetés, bármiféle jogcímen, legyen az nembeli hovatartozás, 
faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy egyéb vélemény, tagság vagy nemzeti kisebbség, tulajdon, 
születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság”.

A chartának még nincsen kötelező jogi ereje, a Lisszaboni Szerződésből következő EU-
Szerződés új, 6. cikkének (1) bekezdése azonban kimondja, hogy: „az Unió elismeri az 
Európai Unió 2007. december 12-én Strasbourgban elfogadott alapjogi chartájában 
lefektetett jogokat, szabadságokat és elveket", és ezt az említett napon ünnepélyesen és 
közösen ki is hirdette az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság. Mindenekelőtt 
kijelentették, hogy az Egyezmény ettől kezdődően „a Szerződésekkel azonos jogi erővel”
rendelkezik. Ez azonban csak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével válik valóra. 
Ráadásul az Egyezmény 21. cikkének magyarázata szerint ez a rendelkezés csak az Európai 
Unió intézményei és testületei által alkalmazott megkülönböztetést érinti, a tagállamokat csak 
abban az esetben, amikor a közösségi jogszabályokat alkalmazzák.

Ennélfogva úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által ismertetett tények alapján nem 
állapítható meg a jelenlegi közösségi jog megsértése. 
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