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Dotyczy: Petycji 1290/2007, którą złożył Georg Schröder (Niemcy) w sprawie osób 
z dodatkowym chromosomem X i swojej sytuacji osobistej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że istnieje wiele błędnych poglądów na temat mężczyzn 
i chłopców z dodatkowym chromosomem X. Nie jest to choroba wrodzona ani zaburzenie 
powodujące upośledzenie umysłowe. Mimo to po wykryciu zestawu chromosomów XXY 
u płodu często przerywa się ciążę. Według składającego petycję dochodzi do genetycznej 
dyskryminacji mężczyzn i chłopców o podłożu rasistowskim i seksistowskim. Składający 
petycję pracuje w służbie cywilnej i uważa, że jest dyskryminowany. Twierdzi, że nie może 
zgłosić tego na policję, ponieważ Niemcy spóźniają się z wdrożeniem prawodawstwa UE 
wymierzonego przeciwko dyskryminacji. Składający petycję uważa, że podejmowane są 
próby zwolnienia go z pracy. Od 18 miesięcy nie otrzymuje wypłaty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję informuje o dyskryminacji ze względu na cechy genetyczne (zespół 
Klinefeltera, czyli występowanie zespołu chromosomów XXY). W swojej petycji donosi 
o występowaniu „genetycznej dyskryminacji mężczyzn i chłopców” z dodatkowym 
chromosomem X „o podłożu rasistowskim i seksistowskim”. Ponadto twierdzi, że jest 
dyskryminowany w pracy.

Dwie europejskie dyrektywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji – dyrektywa 
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2000/43/WE oraz dyrektywa 2000/78/WE – obejmują dyskryminację ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
i orientację seksualną. 

W odniesieniu do monitorowania transpozycji wymienionych dyrektyw do prawa 
niemieckiego skierowano wezwanie do usunięcia uchybienia, a obecnie Komisja analizuje 
odpowiedzi władz niemieckich. 

Opisany przez składającego petycję rodzaj dyskryminacji wykracza jednak poza warunki 
ujęte w obowiązującym prawie wspólnotowym.

Dyskryminacja, o której pisze składający petycję, objęta jest natomiast art. 21 ust. 1 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, co następuje: „Zakazana jest wszelka 
dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

W chwili obecnej karta nie ma obowiązującej mocy prawnej, jednakże zgodnie z nowym 
art. 6 ust. 1 traktatu UE, w kształcie określonym traktatem z Lizbony, „Unia uznaje prawa, 
wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 
2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu” i uroczyście 
proklamowanym w tym dniu wspólnie przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Przede 
wszystkim jednak, zgodnie z powyższym artykułem, karta ma „taką samą moc prawną jak 
Traktaty”. Będzie tak jednak dopiero po wejściu w życie traktatu z Lizbony. Ponadto zgodnie 
z wyjaśnieniem do art. 21 karty, powyższe postanowienie dotyczy jedynie dyskryminacji ze 
strony instytucji i organów UE oraz państw członkowskich w ramach stosowania prawa 
unijnego.

Wydaje się zatem, że fakty przedstawione przez składającego petycję nie świadczą 
o naruszeniu obowiązującego prawa wspólnotowego.  
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