
CM\777486BG.doc PE407.999/ REV

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 1014/2007, внесена от Josiane Grunenberger, с френско 
гражданство, относно психологически тормоз на държавни служители

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, държавен служител в техническо средно училище, заявява, 
че в продължение на 15 години е била подлагана на сексуален и психологически тормоз
и че жалбите, които е подавала до административните съдилища, не са довели до успех.
В петицията вносителката официално заявява, че настоява за изменение на съдебните 
решения. Предмет на нейната жалба е отказът на Министерството на образованието да 
проведе официално разследване на предполагаемия тормоз, въпреки че е задължено, 
както се посочва в циркулярно писмо на Министерството от 27 февруари 2007 г. Тя 
също така твърди, че отказът на Министерството да предприеме разследване 
съставлява нарушение на различни европейски директиви.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

„Вносителката, която е държавен служител в техническо средно училище, твърди, че е 
жертва на сексуален и морален тормоз в продължение на близо 15 години. След като е 
сигнализирала няколко пъти в ректората, тя е завела около тридесет дела пред 
административни съдилища. Вносителката иска освен да се признае тормозът, на който 
е била жертва, да се констатира, че й е било отказано провеждане на задължителното 
предварително следствие за потвърждаване на истинността на ситуацията и събирането 
на необходимите елементи, за да се вземат подходящи мерки. В действителност, 
съгласно циркулярно писмо на Министерството на образованието от 27 февруари 2007 
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г., след получаването на сигналите за тормоз задължително трябва да се започне 
следствие.

Държавите-членки разполагат със срок до 15 август 2008 г., за да приведат 
законодателството си в съответствие с Директива 2006/54/EО1, въвеждането на 
последната ще бъде проверено от Комисията след изтичането на посочения срок. 

Директива 2002/73/EО2 за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и 
жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване и 
условията на труд дава определение на психологическия тормоз и сексуалния тормоз.
Що се отнася до въвеждането на тази директива, Европейската комисия е отправила 
към Франция официално уведомително писмо, в което иска от Франция да преразгледа 
аспектите на определенията за тормоз и преди всичко законодателството по 
въвеждането на Директивата да се прилага и към работещите в държавния сектор. 
Франция е отговорила на Комисията, че нов проектозакон ще отговори на 
възраженията на Комисията. В момента Комисията изчаква окончателното приемане на 
този закон, което трябва да стане скоро, и ще реши дали да изпрати или не мотивирано 
становище на френските органи.

Въпреки това вносителката повдига преди всичко проблема за разследването, което не 
е било проведено. От друга страна, изискването, което се споменава в циркулярно 
писмо на Министерството на образованието, не съществува в директивите на ЕС, 
свързани с тормоза. Следователно Комисията не е компетентна по тази точка“.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Изпратената от вносителката на петицията допълнителна информация от 6 октомври е 
разделена на подчасти както следва. 

Относно резюмето на петицията

Вносителката на петицията действително изяснява своето заявление с изпращането на 
допълнителна информация. При това става ясно, че тя оспорва от една страна отказа за 
провеждане на задължително предварително следствие за потвърждаване на 
истинността на ситуацията и за събиране на необходимите елементи, за да се вземат 
подходящи мерки, и от друга страна „невъзможността да се постигне ефективно 
прилагане на директивите на ЕС относно тормоза от държавните администрации и 
административните съдилища на Франция“. 

Относно транспонирането [въпреки че вносителката на петицията е употребила 

                                               
1 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на 
равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена), 
26.7.2006 г., L 204, стр.24.

2 Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на 
Директива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на 
достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд , ОВ L269, 5.10.2002 г., стр.15.
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думи с отрицателна конотация, това не задължава Комисията да възприеме подобна
субективна и погрешна квалификация] на директивите на ЕС в националното 
законодателство на Франция

Както беше споменато в първия отговор на Комисията, Директива 2002/73/EО за 
прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на 
достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване и условията на труд дава 
определения за психологически тормоз и сексуален тормоз. За целите на контрола на 
транспонирането в националното законодателство на тази директива, Европейската 
комисия е отправила към Франция официално уведомително писмо, в което иска от 
Франция да преразгледа аспектите на определенията за тормоз и преди всичко 
законодателството по транспонирането на тази директива да се прилага и към 
работещите в държавния сектор. Франция е отговорила на Комисията, че нов 
проектозакон ще отговори на възраженията на Комисията. Действително, Франция е 
транспонирала Директива 2002/73/EО във вътрешното си право със Закон № 2008/496 
от 27 май 2008 г. относно различни разпоредби за прилагане на общностното право за 
борба срещу дискриминацията. Възраженията относно тормоза и сексуалния тормоз са 
приключени вследствие приемането на този закон.

Относно Директива 2006/54/ЕО

Както беше посочено в първия отговор на Комисията, държавите-членки разполагат със 
срок до 15 август 2008 г., за да се съобразят с Директива 2006/54/EО (преработена), 
транспонирането на последната ще бъде проверено от Комисията след изтичането на 
посочения срок. Тъй като контролът на транспонирането на директивите на Общността 
може да продължи няколко години (процедурите за нарушение се състоят от различни 
етапи), в момента не е възможно да се каже дали Франция се е съобразила или не с тази 
директива. Освен това следва да се подчертае, че по силата на член 33 от преработената 
директива, „ако конкретните затруднения го обосновават, държавите-членки могат да 
разполагат с допълнителен период от една година за съобразяване с настоящата 
директива“. 

Относно Директива 2002/73/ЕО

Вж. забележките в точка „Относно транспонирането [въпреки че вносителката на 
петицията е употребила думи с отрицателна конотация, това не задължава 
Комисията да възприеме подобна субективна и погрешна квалификация] на 
директивите на ЕС в националното законодателство на Франция“.

Относно установяването на фактите, доказващи тормоз

Съгласно Директива 97/80/ЕО относно тежестта на доказване в случаите на 
дискриминация, основана на пола, „държавите-членки съгласно техните съдебни 
системи вземат необходимите мерки така, че когато едно лице се счита засегнато 
поради неприлагането спрямо него на принципа на равното третиране и докаже пред 
съда или друг компетентен орган факти, които позволяват да се допусне 
съществуването на пряка или непряка дискриминация, ответникът следва да докаже, че 
не е имало нарушение на принципа на равно третиране“. Директива 97/80/ЕО е 
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транспонирана в националното законодателство на Франция със Закон № 2001/1066 от 
16 ноември 2001 г. относно борбата срещу дискриминацията, както и със Закон № 
2008/496 от 27 май 2008 г. за различни разпоредби за прилагане на общностното право 
в борбата срещу дискриминацията. Тъй като за Директива 97/80/ЕО е била 
преработена, контролът за правилното транспониране на тази „промяна на посоката на 
тежестта на доказване“ в случаите на дискриминация, основана на пола, ще бъде 
извършен при контрола за транспонирането на преработената директива. 

Заключение

По отношение на „фиктивното транспониране в националното законодателство на 
европейските директиви от Франция“, следва да се припомни, че държавите-членки са 
отговорни за точното изпълнение на европейското законодателство в техния правен 
ред. В качеството си на пазител на Договора, Европейската комисия прецизно 
съблюдава изпълнението на общностното право на национално ниво и предприема 
необходимите мерки, като например предвидените в Договора за ЕО в случай, когато 
държавите-членки нарушават общностното право. При все това, след като това 
транспониране е правилно осъществено, принципно се полага на отделните лица да 
предприемат процедури пред компетентните национални съдилища. 

По отношение на въпроса относно евентуалното задължение да се ускори 
разследването, за да се установят фактите, доказващи тормоз, Комисията отбелязва, че 
освен уточненото в предишния параграф, тя няма никакви правомощия в тази област.


