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Asia: Vetoomus nro 1014/2007, Josiane Grunenberger, Ranskan kansalainen, valtion 
virkamiesten henkisestä häirinnästä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka toimii valtion virkamiehenä eräässä teknisen alan oppilaitoksessa, 
väittää, että hän on kärsinyt 15 vuoden ajan seksuaalisesta ja henkisestä häirinnästä, ja että 
hänen kantelunsa hallintotuomioistuimiin eivät ole tuottaneet tulosta. Vetoomuksen esittäjä 
täsmentää, ettei hän halua kumota tuomioistuinten päätöksiä. Hänen kantelunsa pääsisältö on 
opetusministeriön kieltäytyminen väitettyä ahdistelua koskevasta virallisesta tutkinnasta, 
vaikka tutkinta on pakollinen opetusministeriön 27. helmikuuta 2007 laatiman kiertokirjeen 
mukaan. Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että se, että opetusministeriö on kieltäytynyt 
tutkinnasta, rikkoo useita EU:n direktiivejä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

"Vetoomuksen esittäjä, joka toimii valtion virkamiehenä eräässä teknisen alan 
oppilaitoksessa, väittää, että hän on kärsinyt lähes 15 vuoden ajan seksuaalisesta ja henkisestä 
häirinnästä. Valitettuaan asiasta moneen kertaan rehtorin kansliaan, hän on käynnistänyt lähes 
30 hallinnollista oikeusmenettelyä. Vetoomuksen esittäjä halusi saada tunnustetuksi, että hän 
on joutunut häirinnän kohteeksi, ja todetuksi, että häneltä on evätty pakolliset 
ennakkotutkimukset, joilla olisi todennettu tilanne ja koottu välttämättömät seikat aiheellisten 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Opetusministeriön 27. helmikuuta 2007 päivätyn kiertokirjeen 
mukaan häirintäepäilyistä on ehdottomasti käynnistettävä tutkinta. 
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Jäsenvaltioiden on saatettava 15. elokuuta 2008 mennessä direktiivi 2006/54/EY1 osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, minkä toteuttamista komissio valvoo kyseisen ajankohdan 
jälkeen. 

Direktiivissä 2002/73/EY2, joka koskee miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
toteuttamista mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen 
sekä työoloissa, määritellään henkinen häirintä ja sukupuolinen häirintä. Euroopan komissio 
on tehnyt Ranskalle tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä virallisen 
ilmoituksen, jossa komissio vaatii, että Ranska tarkistaa häirintää koskevat määritelmät ja 
ennen kaikkea varmistaa, että lakia, jolla direktiivi on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, sovelletaan myös julkisen sektorin työntekijöihin.  Ranska vastasi komissiolle, 
että uudella lakiesityksellä vastattaisiin komission esittämiin perusteisiin. Komissio odottaa 
nyt kyseisen lain lopullista hyväksymistä, jonka pitäisi toteutua lähiaikoina ja päättää sen 
jälkeen Ranskan viranomaisille osoitettavan perustellun lausunnon lähettämisen 
tarpeellisuudesta. 

Vetoomuksen esittäjä tuo kuitenkin ennen kaikkea esiin tutkintaa koskevan ongelman, jonka 
käsittelyssä on viivytelty. Vaatimusta, johon opetusministeriön kirje viittaa, ei esitetä häirintää 
koskevissa yhteisön direktiiveissä. Komissiolla ei näin ole toimivaltaa tässä asiassa"

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjän 6. lokakuuta antamat lisätiedot jaetaan alakohtiin seuraavasti. 

Vetoomuksen yhteenveto

Vetoomuksen esittäjä selventää näillä lisätiedoilla pyyntöään. Niistä käy selkeästi ilmi, että 
hän väittää, että häneltä on evätty pakollinen ennakkotutkimus tilanteen todentamisesta ja 
välttämättömien seikkojen kokoamisesta aiheellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi ja että on 
"mahdotonta täyttää se vaatimus, että Ranskan viranomaiset ja hallintotuomioistuimet 
soveltavat tehokkaasti häirintää koskevia yhteisön direktiivejä".

Yhteisön direktiivien saattaminen osaksi Ranskan kansallista lainsäädäntöä [vaikka 
vetoomuksen esittäjä ilmaisee itseään kielteisellä sävyllä, komission ei ole noudatettava 
tällaista subjektiivista ja epäasianmukaista lähestymistapaa]

Kuten komission ensiksi esittämässä vastauksessa mainittiin, direktiivissä 2002/73/EY, joka 
koskee miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamista mahdollisuuksissa 
työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa, määritellään 
henkinen häirintä ja sukupuolinen häirintä. Euroopan komissio on tehnyt Ranskalle tämän 
                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto), EUVL L 204, 26.7.2006, s. 24.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 2002/73/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja 
uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta, EYVL L 269, 5.10.2002, 
s. 15
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direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä virallisen ilmoituksen, jossa 
komissio vaatii, että Ranska tarkistaa häirintää koskevat määritelmät ja ennen kaikkea 
varmistaa, että lakia, jolla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan 
myös julkisen sektorin työntekijöihin. Ranska vastasi komissiolle, että uudella lakiesityksellä 
vastattaisiin komission esittämiin perusteisiin. Ranska on saattanut direktiivin 2002/73/EY 
osaksi kansallista oikeusjärjestystään 27. toukokuuta 2008 annetulla lailla nro 2008/496, 
erilaisista säännöksistä kansallisen lainsäädännön mukauttamiseksi yhteisön oikeuteen 
syrjinnän torjumisen alalla. Tämän lain hyväksymisen vuoksi seksuaalista ja henkistä 
häirintää koskevien väitteiden käsittely on päätetty. 

Direktiivi 2006/54/EY

Kuten komission ensiksi esittämässä vastauksessa ilmoitettiin, jäsenvaltioiden on saatettava 
15. elokuuta 2008 mennessä direktiivi 2006/54/EY (uudelleenlaadittu direktiivi) osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, minkä soveltamista komissio valvoo kyseisen ajankohdan 
jälkeen. Koska yhteisön direktiivien soveltamisen seuranta voi kestää useita vuosia 
(rikkomusmenettelyihin sisältyy useita vaiheita), tällä hetkellä ei ole vielä mahdollista 
arvioida, onko Ranska noudattanut tätä direktiiviä. Lisäksi on tähdennettävä, että 
uudelleenlaaditun direktiivin 33 artiklan mukaan "jäsenvaltioille sallitaan enintään vuoden 
lisäaika direktiivin noudattamista varten, jos se on tarpeen erityisvaikeuksien huomioon 
ottamiseksi". 

Direktiivi 2002/73/EY

Aihetta käsitellään edellä kohdassa "Yhteisön direktiivien saattaminen osaksi Ranskan 
kansallista lainsäädäntöä [vaikka vetoomuksen esittäjä ilmaisee itseään kielteisellä sävyllä, 
komission ei ole noudatettava tällaista subjektiivista ja epäasianmukaista lähestymistapaa]". 

Häirintää koskevien seikkojen toteaminen

Todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa annetussa 
direktiivissä 97/80/EY säädetään, että "jäsenvaltioiden on kansallisten 
oikeudenkäyttöjärjestelmiensä mukaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kun henkilö, joka katsoo kärsineensä siitä, että häneen ei ole sovellettu 
tasa-arvoisen kohtelun periaatetta, esittää tuomioistuimessa tai muussa toimivaltaisessa 
elimessä tosiseikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on välitön tai välillinen 
syrjintä, vastaajan on näytettävä toteen, ettei tasa-arvoisen kohtelun periaatetta ole rikottu". 
Direktiivi 97/80/EY on saatettu osaksi Ranskan kansallista lainsäädäntöä 16. marraskuuta 
2001 annetulla lailla nro 2001/1066, syrjinnän torjumisesta sekä 27. toukokuuta 2008 
annetulla lailla nro 2008/496, erilaisista säännöksistä kansallisen lainsäädännön 
mukauttamiseksi yhteisön oikeuteen syrjinnän torjumisen alalla. Direktiivi 97/80/EY on 
sisällytetty uudelleenlaadittuun direktiiviin, joten tämän "käänteisen todistustaakan" 
soveltamisen asianmukainen seuranta sukupuolista syrjintää koskevassa asiassa perustuu 
uudelleenlaaditun direktiivin soveltamisen seurantaan. 

Päätelmä

On muistutettava sen väitteen osalta, että "Ranska on saattanut epäasianmukaisesti yhteisön 
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direktiivejä osaksi lainsäädäntöään", että jäsenvaltiot ovat vastuussa yhteisön lainsäädännön 
asianmukaisesta sisällyttämisestä omaan oikeusjärjestykseensä. Komission on seurattava 
perussopimusten vartijana tiiviisti yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella 
tasolla ja toteutettava EY:n perustamissopimuksen mukaiset tarvittavat toimenpiteet, kun 
jäsenvaltiot rikkovat yhteisön lainsäädäntöä. Kuitenkin sen jälkeen, kun yhteisön lainsäädäntö 
on saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, yksittäisen henkilön on 
periaatteessa aloitettava menettely toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa. 

Häirintää koskevien seikkojen todentamiseksi suoritettavan tutkinnan osalta komissio toteaa 
edellisessä kohdassa esitettyjen seikkojen lisäksi, että sillä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. 


