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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki egy szakközépiskolában foglalkoztatott közalkalmazott – azt állítja, 
hogy 15 éve van kitéve szexuális és lelki zaklatásnak, és hogy a közigazgatási bíróságokhoz 
benyújtott keresetei nem jártak eredménnyel. A petíció benyújtója határozottan kijelenti, hogy 
a bírósági határozatok módosítását követeli. Érvelésének lényege, hogy az Oktatási 
Minisztérium elutasította a zaklatásra vonatkozó állításainak hivatalos vizsgálatát, annak 
ellenére, hogy egy 2007. február 27-i minisztériumi körlevél azt kötelezővé teszi. Azt állítja 
továbbá, hogy a minisztérium részéről a vizsgálat megindításának elmulasztása különféle 
európai irányelvek megsértésének minősül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 6. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A petíció benyújtója – aki egy szakközépiskolában foglalkoztatott közalkalmazott – azt állítja, 
hogy 15 éve van kitéve szexuális és lelki zaklatásnak. Miután többször jelezte a zaklatás 
tényét a Rektorátus felé, több mint harminc eljárást kezdeményezett a közigazgatási 
bíróságokon. A petíció benyújtója az őt ért zaklatás tényének elismertetésén túlmenően azt 
szerette volna, ha a bíróság kimondja, hogy megtagadták tőle a valóságos helyzet felmérése és 
a megfelelő intézkedésekhez szükséges tényelemek összegyűjtése érdekében elvégzendő 
kötelező előzetes vizsgálatot. A francia Oktatási Minisztérium 2007. február 27-i körlevele 
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szerint ugyanis a bejelentett zaklatási esetekben kötelező vizsgálatot indítani. 

Mivel a tagállamok 2008. augusztus 15-ig kaptak haladékot a 2006/54/EK1 irányelvnek való 
megfelelésre, a Bizottság csak ezen időpontot követően ellenőrzi az irányelv átültetését. 

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK2 irányelv 
meghatározza a lelki és a szexuális zaklatás fogalmát. Ami ezen irányelv átültetését illeti, az 
Európai Bizottság felszólító levelet küldött Franciaországnak, amelyben arra kérte a francia 
hatóságokat, vizsgálják felül a zaklatás meghatározásának szempontjait, külön hangsúlyozva, 
hogy az átültető jogszabályt a közalkalmazotti szférában dolgozókra is alkalmazni kell. 
Franciaország azt válaszolta a Bizottságnak, hogy az előkészületben lévő törvénytervezet 
megfelel a Bizottság által felvetett aggályoknak. A Bizottság a szóban forgó törvény –
közeljövőben várható – végleges elfogadásáig várakozó állásponton van, és azt követően 
határoz, küld-e indokolással ellátott véleményt a francia hatóságoknak. 

A petíció benyújtója mindenekelőtt a le nem folytatott előzetes vizsgálatot kifogásolja. A 
szóban forgó, a francia Oktatási Minisztérium körlevele által előírt kötelező vizsgálat nem 
jelenik meg a zaklatásra vonatkozó közösségi irányelvekben. A Bizottság következésképpen 
nem rendelkezik hatáskörrel ebben a kérdésben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója által október 6-i keltezéssel megküldött kiegészítő információk az 
alábbiak szerint csoportosíthatók: 

A petíció összefoglalása tekintetében

A petíció benyújtója a megküldött kiegészítő információk alapján valójában tisztázza kérését. 
Világosan kitűnik, hogy állítása szerint egyfelől annak a kötelező előzetes vizsgálatnak a 
lefolytatását, amelynek célja a valós helyzet feltárása és a számára kielégítő intézkedések 
meghozatalához szükséges elemek összegyűjtése, esetében megtagadták, másfelől pedig 
„képtelenség elérni, hogy a francia igazgatási szervek és közigazgatási bíróságok ténylegesen 
alkalmazzák a zaklatásról szóló európai irányelveket”.

Az európai irányelvek Franciaország általi átültetése tekintetében [Bár a petíció benyújtója 
pejoratív kifejezéseket használ, a Bizottság nem köteles ezeknek a szubjektív és téves 
minősítéseknek a megismétlésére]

Mint ahogyan ezt a Bizottság első közleménye is tartalmazta, a férfiak és nők közötti egyenlő 

                                               
1 A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás), HL L 204., 
2006.7.26., 24. o.

2 A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények 
terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i
2002/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 269., 2002.10.5., 15. o.
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bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények 
terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv megadja a lelki zaklatás, valamint a 
szexuális zaklatás meghatározását. Az irányelv átültetésének ellenőrzése során az Európai 
Bizottság felszólító levélben fordult Franciaországhoz, amelyben kérte, hogy Franciaország 
vizsgálja felül a zaklatás meghatározását, valamint főleg azt, hogy az átültetésről intézkedő 
törvény a közszféra dolgozóira is vonatkozzék. Franciaország Bizottsághoz intézett válasza 
szerint az említett kifogások megszüntetéséről egy új törvényjavaslat intézkedik. 
Franciaország ugyanis a 2002/73/EK irányelvet belső jogrendjébe a 2008. május 27-i 
2008/496. számú – a megkülönböztetés elleni küzdelem területén a közösségi jogszabályok 
kiigazításait tartalmazó rendelkezésekre vonatkozó – törvénnyel beillesztette. A zaklatással és 
a szexuális zaklatással kapcsolatos panaszokat a törvény elfogadása után lezárták.    

A 2006/54/EK irányelv tekintetében

Mint ahogyan ezt a Bizottság első közleménye is tartalmazta, mivel a tagállamoknak 2008. 
augusztus 15-ig kell a 2006/54/EK (átdolgozott) irányelv alkalmazásáról intézkedniük, az 
irányelv átültetésének ellenőrzését a Bizottság e dátum után végzi el. Mivel a közösségi 
irányelvek átültetésének ellenőrzése több évig is tarthat (a jogsértési eljárások több szakaszból 
állnak), e pillanatban nem mondható ki sem az, hogy Franciaország megfelel az irányelvnek, 
sem ennek az ellenkezője. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy az átdolgozott irányelv 33. 
cikke alapján „Amennyiben különös nehézségek figyelembevételéhez szükséges, a 
tagállamoknak legfeljebb egy további év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek.” 

A 2002/73/EK irányelv tekintetében

Lásd „Az európai irányelvek Franciaország általi átültetése tekintetében [Bár a petíció 
benyújtója pejoratív kifejezéseket használ, a Bizottság nem köteles ezeknek a szubjektív és 
téves minősítéseknek a megismétlésére]” szakaszt! 

A zaklatás tényének megállapítása tekintetében

A nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről szóló 
97/80/EK irányelv megállapítja, hogy „A tagállamok, nemzeti bírósági rendszerükkel 
összhangban, megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az alperes legyen 
köteles azt bizonyítani, hogy az egyenlő bánásmód elvét nem sértették meg, amennyiben 
valaki úgy ítéli meg, hogy az egyenlő bánásmód elvének alkalmazásának elmulasztása miatt 
sérelmet szenvedett és bíróság vagy más illetékes hatóság előtt olyan tényekre hivatkozik, 
amelyekből közvetlen vagy közvetett megkülönböztetésre lehet következtetni.” A 97/80/EK 
irányelv franciaországi átültetéséről a megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló 2001. 
november 16-i 2001/1066. számú, továbbá a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a 
közösségi jogszabályok kiigazítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 2008. május 27-i 
2008/496. számú törvény intézkedett. Mivel az átdolgozott irányelv a 97/80/EK irányelven 
alapul, a „bizonyítás terhének megfordítása” helyes átültetésének ellenőrzése az átdolgozott 
irányelv ellenőrzésének keretében valósul majd meg. 

Következtetés
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Az „európai irányelvek Franciaország általi csalárd átültetése” kérdésében emlékeztetni kell 
arra, hogy a tagállamok felelnek saját jogrendjükben a közösségi jogszabályok helyes 
végrehajtásáért. A Szerződések őreként az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a közösségi 
jogszabályok nemzeti szintű végrehajtását, és megteszi az EK-Szerződésben előirányzott 
szükséges intézkedéseket azokban az esetekben, amikor a tagállamok megsértik a közösségi 
jogot. Ugyanakkor az átültetés megfelelő végrehajtása után elvileg az egyénekre hárul annak a 
terhe, hogy az illetékes nemzeti bíróságok előtt eljárásokat kezdeményezzenek. 

Arra az esetleges kötelezettségre vonatkozóan, amely szerint sürgethetné-e a zaklatás 
tényének megállapítására irányuló vizsgálat elvégzését, a Bizottság az előző bekezdésben 
leírtakhoz azt teheti hozzá, hogy e kérdésben nem rendelkezik semmiféle hatáskörrel. 


