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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1290/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Georg 
Schröder, par cilvēkiem ar otru X hromosomu un savu personisko situāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka ir daudz nepareizu priekšstatu par vīriešiem un zēniem ar 
papildu X hromosomu. Tā nav iedzimta slimība vai nepilnība, kas rada garīgus traucējumus. 
Tomēr bieži tiek pārtrauktas grūtniecības XXY hromosomu kombinācijas dēļ. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka vīrieši un zēni tiek diskriminēti ģenētiski–rasistisku un ar dzimumu 
saistītu iemeslu dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs strādā valsts dienestā un uzskata, ka pret viņu 
tiek vērsta diskriminācija. Viņš protestē pret to, ka nevar par šo jautājumu iesniegt ziņojumu, 
jo Vācijā par vēlu ieviesti ES tiesību akti pret diskrimināciju. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka ir bijuši mēģinājumi viņu atlaist. Viņš nav saņēmis algu 18 mēnešus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par diskrimināciju ģenētisku pazīmju dēļ (šajā gadījumā 
Klainfeltera sindroma jeb XXY stāvokļa dēļ). Lūgumrakstā viņš sūdzas par „diskrimināciju 
ģenētiski–rasistisku un ar dzimumu saistītu iemeslu dēļ, kas vērsta pret vīriešiem un zēniem”
ar papildu X hromosomu. Turklāt viņš apgalvo, ka tiek diskriminēts darba vietā.

Saskaņā ar divām Eiropas direktīvām diskriminācijas novēršanai, Direktīvu 2000/43/EK un 
Direktīvu 2000/78/EK, tajās ietvertie diskriminācijas iemesli ir rasu vai etniskā piederība, 
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reliģija vai pārliecība, invaliditāte, vecums un seksuālā orientācija. 

Saistībā ar šo divu direktīvu transponēšanas Vācijas tiesību aktos uzraudzību tika nosūtīta 
oficiāla paziņojuma vēstule, un Komisija analizē Vācijas varas iestāžu sniegtās atbildes. 

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja aprakstītais diskriminācijas veids neietilpst to diskriminācijas 
iemeslu vidū, ko ietver spēkā esošie Kopienas tiesību akti.

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja aprakstītais diskriminācijas veids ir ietverts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. panta 1. punktā, kurā teikts, ka „aizliegta jebkāda veida 
diskriminācija uz jebkāda pamata, tostarp dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās 
izcelšanās, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ”.

Hartai līdz šim nav juridiski saistoša spēka, bet jaunajā ES līguma 6. panta 1. punktā, kas 
izriet no Lisabonas līguma, noteikts, ka „Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas 
izklāstīti 2000. gada 7. decembrī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pielāgota 
2007. gada 12. decembrī Strasbūrā”, un šajā datumā to kopā svinīgi pasludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija. It sevišķi tajā noteikts, ka turpmāk Hartai būs „tāds pats 
juridiskais spēks kā Līgumiem”. Tomēr tas notiks tikai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 
Turklāt saskaņā ar Hartas 21. panta skaidrojumu šis noteikums attiecas tikai uz diskrimināciju 
ES institūcijās un organizācijās, kā arī dalībvalstīs gadījumos, ja tās īsteno ES tiesību aktus.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja minētie fakti neatklāj neatbilstību spēkā esošajiem Kopienas 
tiesību aktiem.
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