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Angående: Framställning nr 1290/2007, ingiven av Georg Schröder (tysk medborgare), 
om människor med en andra X-kromosom och hans personliga situation

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över att det finns många missuppfattningar om män och pojkar med en 
extra X-kromosom. Detta är inte en medfödd sjukdom eller störning som orsakar ett mentalt 
funktionshinder. Trots detta avbryts ofta graviditeter på grund av kromosomuppsättningen 
XXY. Enligt framställaren finns det en genetisk-rasistisk och sexistisk diskriminering mot 
män och pojkar. Framställaren arbetar inom offentlig förvaltning och anser att han 
diskrimineras. Han hävdar att han inte kan anmäla det, eftersom Tyskland sent införlivade
EU:s lagstiftning mot diskriminering i sin nationella lagstiftning. Framställaren anser att man 
försöker avskeda honom. Han har inte fått lön på 18 månader.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren klagar över diskriminering på grundval av genetiska särdrag (Klinefelters 
syndrom eller kromosomuppsättningen XXY i det aktuella fallet). I sin framställning klagar 
han över en “genetisk-rasistisk och sexistisk diskriminering mot män och pojkar” med en 
extra X-kromosom. Dessutom hävdar han att han diskrimineras på sitt arbete.
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I de två EG-direktiven mot diskriminering, direktiv 2000/43/EG och direktiv 2000/78/EG, 
omfattas följande grunder för diskriminering: ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. 

När det gäller övervakningen av införlivandet av dessa två direktiv i tysk lagstiftning har en 
formell skrivelse översänts, och kommissionen analyserar de tyska myndigheternas svar. 

Den typ av diskriminering som beskrivs av framställaren faller dock utanför de grunder som 
omfattas av den egentliga gemenskapsrätten.

Däremot omfattas den diskriminering som beskrivs av framställaren av artikel 21.1 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att “all 
diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall 
vara förbjuden”.

Hittills har stadgan inte haft något obligatoriskt rättsligt värde, men i den nya artikel 6.1 i 
EU-fördraget, som är ett resultat av Lissabonfördraget, står det följande: “Unionen ska 
erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december 2007 i 
Strasbourg.” Stadgan tillkännagavs högtidligt och gemensamt av Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen. Framför allt står det att stadgan från och med nu har “samma rättsliga 
värde som fördragen”. Detta kommer dock endast att vara fallet när Lissabonfördraget har 
trätt i kraft. Dessutom omfattar denna bestämmelse, enligt förklaringen av artikel 21 i stadgan, 
endast diskriminering från EU:s institutioner och organ, och från medlemsstater endast när de 
genomför EU:s lagstiftning.

Därför verkar det som om det enligt de uppgifter som framställaren har lämnat inte har skett 
något brott mot gällande gemenskapsrätt. 
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