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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1290/2007, adresată de Georg Schröder, de naționalitate 
germană, privind situația persoanelor care au un al doilea cromozom X și 
la situația personală

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul se plânge de faptul că există multe concepții greșite referitoare la bărbații și 
băieții care au un cromozom X în plus. Acest fapt nu este o boală congenitală sau o anomalie 
care cauzează dizabilități mentale. Cu toate acestea, sarcinile XXY sunt deseori întrerupte. În 
opinia petiționarului există o discriminare genetică, de rasă și de sex orientată împotriva 
bărbaților și băieților. Petiționarul lucrează ca funcționar public și consideră că este victima 
unei discriminări. El susține că se află în imposibilitatea de a raporta acest lucru, deoarece 
Germania a întârziat în integrarea legislației UE împotriva discriminării. Petiționarul 
consideră că se încearcă demiterea sa. De 18 luni nu a beneficiat de drepturile sale salariale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze (articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Petiționarul reclamă discriminarea bazată pe motive de caracteristici genetice (Sindrom 
Klinefelter sau condiția XXY în cazul de față). În petiția sa, acesta reclamă „discriminarea 
genetică, de rasă și de sex împotriva bărbaților și băieților” care au un cromozom în plus. Mai 
mult, acesta reclamă că ar fi discriminat la locul de muncă.

În temeiul celor două directive europene împotriva discriminării, Directiva 200/43/CE și 
Directiva 2000/78/CE, formele de discriminare acoperite sunt originea rasială sau etnică, 
religia sau convingerile, handicapul, vârsta și orientarea sexuală. 
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În ceea ce privește monitorizarea transpunerii celor două directive în legislația germană, a fost 
trimisă o adresă de avizare formală către Comisie și aceasta analizează răspunsurile date de 
către autoritățile germane. 

Cu toate acestea, tipul discriminării descrise de către petiționar iese de sub incidența 
motivelor cuprinse în cadrul legislației comunitare propriu-zise.

Cu toate acestea, discriminarea descrisă de către petiționar este acoperită de articolul 21
alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede că „se 
interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea 
etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice 
sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un 
handicap, vârsta sau orientarea sexuală.”

Până acum, Carta nu deține nicio valoare legislativă obligatorie, însă, noul articolul 6 alineatul 
(1) din Tratatul UE, ce rezultă din Tratatul de la Lisabona, prevede că „Uniunea recunoaște 
drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adoptată la 12 decembrie 2007, la 
Strasbourg” și proclamată în mod solemn și unanim la acea dată de către Parlamentul și 
Consiliul European, precum și de către Comisie. Mai presus de orice, se afirmă că, prin 
urmare, Carta are „aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor”. Totuși, acest fapt va fi 
valabil numai după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În plus, potrivit
explicațiilor de la articolul 21 din Cartă, această dispoziție abordează numai discriminarea de 
către instituțiile și organismele UE, iar în cazul statelor membre numai în momentul punerii în 
aplicare a legislației UE.

Prin urmare, se pare că faptele prezentate de către petiționar nu dezvăluie vreo încălcare a 
legislației comunitare. 


