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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1014/2007 af Josiane Grunenberger, fransk statsborger, om psykisk 
chikane af offentlige tjenestemænd

1. Sammendrag

Andrageren er offentlig tjenestemand på en teknisk skole og hævder, at hun i 15 år har været 
udsat for seksuel og psykisk chikane, og at hun ikke har fået medhold i sine klager til de 
administrative domstole. Andrageren præciserer, at hun ikke søger at omstøde domstolenes 
afgørelser. Genstanden for hendes klage er undervisningsministeriets afvisning af at 
gennemføre en officiel undersøgelse af den påståede chikane, på trods af at dette er et krav i 
henhold til et ministerielt cirkulære af 27. februar 2007. Hun anfører ligeledes, at ministeriets 
afvisning af at indlede en undersøgelse er en overtrædelse af forskellige europæiske 
direktiver.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

"Andrageren, som er tjenestemand på en teknisk skole, hævder, at hun i 15 år har været udsat 
for seksuel og psykisk chikane. Andrageren har flere gange underrettet ledelsen på skolen, og 
har derefter anlagt mere end 30 klagesager for forvaltningsdomstolene. Ud over anerkendelse 
af chikanen ønsker andrageren at få fastslået, at hun blev nægtet en forudgående obligatorisk 
undersøgelse, som skulle påvise hendes situation og samle alle nødvendige elementer med 
henblik på at træffe egnede foranstaltninger. I kraft af et cirkulære fra det franske 
undervisningsministerium af den 27. februar 2007 skal der nemlig foretages en undersøgelse 
ved enhver mistanke om chikane.
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Medlemsstaterne skal inden den 15. august 2008 bringe lovgivningen i overensstemmelse 
med direktiv 2006/54/EF1, og Kommissionen kontrollerer herefter, om dette er gennemført.

I direktiv 2002/73/EF2 om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling 
af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, 
forfremmelse samt arbejdsvilkår defineres psykisk og seksuel chikane. I forbindelse med 
gennemførelse af direktivet har Europa-Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til Frankrig, 
hvori Frankrig bedes om at revurdere definitionerne af chikane, og det oplyses, at den lov, 
som gennemfører direktivet, også skal gælde for ansatte i den offentlige sektor. I Frankrigs 
svar til Kommissionen fremgår det, at der i et nyt lovforslag tages højde for Kommissionens 
klagepunkter. Kommissionen afventer for øjeblikket den endelige, snarlige vedtagelse af 
denne lov og vil derefter beslutte, om der skal fremsendes en begrundet udtalelse til de 
franske myndigheder.

Andragerens primære klagepunkt angår det problematiske i, at undersøgelsen ikke straks blev 
iværksat. Dette krav, som fremgår af et cirkulære fra det franske undervisningsministerium, 
fremgår imidlertid ikke af de fællesskabsdirektiver, som omhandler chikane. Dette punkt 
henhører derfor ikke under Kommissionens kompetence."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"De supplerende oplysninger, som andrageren fremsendte den 6. oktober, er opdelt i 
underafsnit som følger:

Om sammendraget

Andrageren præciserer sit krav ved denne fremsendelse af supplerende oplysninger. Det 
fremgår således klart, at hun for det første anfægter, at den forudgående obligatoriske 
undersøgelse, som skulle påvise hendes situation og samle alle nødvendige elementer med 
henblik på at træffe egnede foranstaltninger, blev nægtet hende, og for det andet, at det skulle 
være "umuligt at få de franske forvaltninger og forvaltningsdomstole til faktisk at anvende 
EU-direktiverne om chikane".

Om Frankrigs gennemførelse af EU-direktiverne [selv om andrageren har brugt en 
nedsættende terminologi, forpligter det ikke Kommissionen til at gentage denne subjektive og 
fejlagtige angivelse]

Som det blev nævnt i Kommissionens første bidrag, defineres psykisk og seksuel chikane i 
direktiv 2002/73/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder 
for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt 
arbejdsvilkår. I forbindelse med kontrollen af gennemførelsen af dette direktiv sendte 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for 
og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning), EUT L 204 af 26.7.2006, 
s. 24.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår, EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
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Kommissionen en åbningsskrivelse til Frankrig, hvori Frankrig blev bedt om at revurdere 
definitionerne af chikane, og det oplyses, at den lov, som gennemfører direktivet, også skal 
gælde for ansatte i den offentlige sektor. Af Frankrigs svar til Kommissionen fremgår det, at 
der i et nyt lovforslag tages højde for Kommissionens klagepunkter. Frankrig har faktisk 
gennemført direktiv 2002/73/EF i sin interne retsorden ved lov nr. 2008/496 af 27. maj 2008 
om forskellige bestemmelser om tilpasning til fællesskabsretten på området for bekæmpelse 
af forskelsbehandling. Klagepunkterne vedrørende chikane og sexchikane blev afsluttet efter 
vedtagelsen af denne lov.    

Om direktiv 2006/54/EF

Som det ligeledes blev anført i Kommissionens første bidrag, skal medlemsstaterne inden den 
15. august 2008 bringe lovgivningen i overensstemmelse med direktiv 2006/54/EF 
(omarbejdet direktiv), og Kommissionen kontrollerer herefter, om dette er gennemført. Da 
kontrollen med fællesskabsdirektivers gennemførelse kan strække sig over flere år 
(overtrædelsesprocedurerne indeholder forskellige etaper), er det i øjeblikket ikke muligt at 
sige, om Frankrig har rettet sig efter dette direktiv. Endvidere skal det i henhold til artikel 33 i 
det omarbejdede direktiv understreges, at medlemsstaterne om nødvendigt for at tage hensyn 
til særlige vanskeligheder kan råde over et år yderligere for at efterkomme dette direktiv.

Om direktiv 2002/73/EF

Der henvises til bemærkningerne i afsnittet "Om Frankrigs gennemførelse af EU-direktiverne 
[selv om andrageren har brugt en nedsættende terminologi, forpligter det ikke Kommissionen 
til at gentage denne subjektive og fejlagtige angivelse]".

Om fastlæggelsen af de faktiske chikaneomstændigheder

I direktiv 97/80/EF om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn, 
er følgende fastsat: "medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres nationale 
retssystemer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at når personer, der betragter sig som 
krænket, fordi ligebehandlingsprincippet ikke er anvendt over for dem, over for en domstol 
eller en anden kompetent myndighed, fremfører faktiske omstændigheder, som giver 
anledning til at formode, at der har været tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling, 
påhviler det indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket."
Direktiv 97/80/EF blev gennemført i Frankrig ved lov nr. 2001/1066 af 16. november 2001 
om bekæmpelse af forskelsbehandling samt ved lov nr. 2008/496 af 27. maj 2008 om 
forskellige bestemmelser om tilpasning til fællesskabsretten på området for bekæmpelse af 
forskelsbehandling. Da direktiv 97/80/EF er medtaget i det omarbejdede direktiv, vil 
kontrollen med den korrekte gennemførelse af denne "omvendte bevisbyrde" i sager om 
forskelsbehandling på grundlag af køn ske i forbindelse med kontrollen med gennemførelsen 
af det omarbejdede direktiv.

Konklusion

Vedrørende "Frankrigs svigagtige gennemførelse af EU-direktiverne" skal det erindres, at 
medlemsstaterne er ansvarlige for, at fællesskabslovgivningen gennemføres korrekt i deres 
retsorden. Som traktaternes vogter følger Kommissionen nøje gennemførelsen af 
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fællesskabsretten på nationalt plan og træffer de nødvendige foranstaltninger, som anført i EF-
traktaten, såfremt medlemsstater overtræder fællesskabslovgivningen. Ikke desto mindre er 
det, når denne gennemførelse har fundet korrekt sted, i princippet op til den enkelte at 
anlægge retssager ved de kompetente nationale domstole.

Vedrørende spørgsmålet om en eventuel forpligtelse til at foranstalte en undersøgelse for at 
fastslå chikaneomstændighederne bemærker Kommissionen, ud over det, som blev præciseret 
i det forudgående afsnit, at den ikke har kompetence på området."


