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Grunenberger, par psiholoģisku uzmākšanos valsts ierēdnim

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir ierēdne kādā tehniskajā skolā, apgalvo, ka viņa piecpadsmit 
gadus ir cietusi no seksuālas un psiholoģiskas uzmākšanās. Viņa iesniedza prasības 
administratīvajās tiesās, bet nesekmīgi. Lūgumraksta iesniedzēja savā lūgumrakstā oficiāli 
paziņo, ka viņa pieprasa mainīt tiesas nolēmumus. Viņas sūdzības pamatā ir Izglītības 
ministrijas atteikums veikt oficiālu izmeklēšanu saistībā ar viņas apgalvojumiem par 
uzmākšanos, lai gan, kā noteikts minētās ministrijas 2007. gada 27. februāra apkārtrakstā, 
šāda izmeklēšana ir obligāta. Viņa apgalvo, ka Izglītības ministrijas atteikums veikt 
izmeklēšanu ir dažādu Eiropas direktīvu pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzēja, ierēdne kādā tehniskajā skolā, apgalvo, ka viņa gandrīz 
piecpadsmit gadus ir cietusi no seksuālas un psiholoģiskas uzmākšanās. Pēc tam, kad 
lūgumraksta iesniedzēja vairākas reizes par to bija ziņojusi rektorātā, viņa administratīvajās 
tiesās iesniedza vairāk nekā trīsdesmit prasības. Tādējādi lūgumraksta iesniedzēja vēlējās 
panākt, lai tiktu atzīta uzmākšanās, no kuras viņa ir cietusi, un lai tiktu konstatēts, ka obligāta 
iepriekšējā izmeklēšana, lai pārliecinātos par reālo situāciju un apkopotu nepieciešamos faktus 
atbilstošu pasākumu veikšanai, viņai tika atteikta. Saskaņā ar Valsts Izglītības ministrijas 
2007. gada 27. februāra apkārtrakstu saistībā ar paziņojumiem par uzmākšanos ir noteikti 
jāveic izmeklēšana. 



PE407.999v01-00 2/4 CM\777486LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Dalībvalstīm līdz 2008. gada 15. augustam ir jāizpilda Direktīvas 2006/54/EK1 prasības, pēc 
šī datuma Komisija pārbaudīs minētās direktīvas transponēšanu. 

Direktīvā 2002/73/EK2 par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu 
amatā, kā arī darba nosacījumiem, definēta psiholoģiska un seksuāla uzmākšanās. Attiecībā 
uz šīs direktīvas transponēšanu Eiropas Komisija ir nosūtījusi brīdinājuma vēstuli Francijai, 
kurā tā pieprasa, lai Francija pārskatītu uzmākšanās definīcijas aspektus un galvenokārt lai 
transponēšanas likums attiektos arī uz valsts sektorā strādājošajiem darba ņēmējiem. Francija 
atbildēja Komisijai, ka jaunajā likuma projektā ņemti vērā Komisijas izvirzītie iebildumi. 
Komisija pašlaik gaida šī likuma galīgās redakcijas pieņemšanu, kam būtu jānotiek tuvākajā 
laikā, un tad lems — sūtīt vai nesūtīt Francijas iestādēm argumentētu atzinumu. 

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja pirmām kārtam izvirza jautājumu par izmeklēšanu, kas netika 
veikta. Tomēr minētā prasība, kas norādīta Valsts Izglītības ministrijas apkārtrakstā, 
neparādās Kopienas direktīvās, kurās apskatīti uzmākšanās gadījumi. Tādēļ šis jautājumu nav 
Komisijas kompetencē.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Papildu informācija, ko atsūtījusi lūgumraksta iesniedzēja 6. oktobrī, ir sadalīta turpmāk 
norādītajās daļās. 

Attiecībā uz lūgumraksta kopsavilkumu

Lūgumraksta iesniedzēja, nosūtot šo papildu informāciju, precizē savu prasību. Tātad skaidri 
redzams, ka lūgumraksta iesniedzēja apstrīd, no vienas puses, to, ka viņai tikusi atteikta 
obligātā iepriekšējā izmeklēšana, lai pārliecinātos par reālo situāciju un apkopotu 
nepieciešamos faktus atbilstošu pasākumu veikšanai, un, no otras puses, to, ka būtu 
„neiespējami panākt, lai Francijas administrācijas un administratīvās tiesas efektīvi piemērotu 
Eiropas direktīvas par uzmākšanos”.

Par Francijas veikto Eiropas direktīvu transponēšanu [pat ja lūgumraksta iesniedzēja 
lietojusi pejoratīvu terminoloģiju, tas nerada pienākumu Komisijai atkārtoti izmantot šādu 
subjektīvu un kļūdainu raksturojumu].

Kā bija minēts pirmajā Komisijas atbildē, Direktīva 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija), 
OV L 204, 26.07.2006., 24. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, OV L 269, 
05.10.2002., 15. lpp.
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profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, definē 
psiholoģisku un seksuālu uzmākšanos. Šīs direktīvas transponēšanas pārbaudes ietvaros 
Eiropas Komisija nosūtīja Francijai brīdinājuma vēstuli, kurā tā pieprasa, lai Francija 
pārskatītu ar uzmākšanos saistītos aspektus un galvenokārt lai transponēšanas pasākums 
attiektos arī uz darba ņēmējiem valsts sektorā. Francija Komisijai ir atbildējusi, ka jauns 
tiesību akta projekts uzskatāms par atbildi uz Komisijas ierosinātajām sūdzībām. Patiešām, 
Francija ir transponējusi Direktīvu 2002/73/EK savā iekšējā tiesību sistēmā ar 2008. gada 
27. maija Likumu Nr. 2008/496, ar ko ievieš dažādus noteikumus par piemērošanu Kopienas 
tiesībām diskriminācijas apkarošanas jomā. Sūdzības par uzmākšanos un seksuālu 
uzmākšanos tikušas slēgtas pēc šī tiesību akta pieņemšanas.

Par Direktīvu 2006/54/EK

Kā tas tika norādīts arī pirmajā Komisijas atbildē, tā kā dalībvalstīm jāpiemērojas 
Direktīvai 2006/54/EK (pārstrādāta direktīva) līdz 2008. gada 15. augustam, pārstrādātās 
direktīvas transponēšanu Komisija pārbaudīs pēc šī datuma. Tā kā Kopienas direktīvu 
transponēšanas pārbaude var ilgt vairākus gadus (pārkāpuma procedūras ietver dažādus 
posmus), šobrīd nav iespējams noteikt, vai Francija atbilst šai direktīvai vai nē. Turklāt 
jāuzsver, ka saskaņā ar pārstrādātās direktīvas 33. pantu, „ja nepieciešams, dalībvalstis var 
izmantot ilgākais vienu papildu gadu, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, ņemot vērā īpašas 
grūtības”. 

Attiecībā uz Direktīvu 2002/73/EK

Sk. komentārus sadaļā „Par Francijas veikto Eiropas direktīvu transponēšanu [pat ja 
lūgumraksta iesniedzēja lietojusi pejoratīvu terminoloģiju, tas nerada pienākumu Komisijai 
atkārtoti izmantot šādu subjektīvu un kļūdainu raksturojumu]”. 

Attiecībā uz faktu par uzmākšanos noskaidrošanu

Direktīva 97/80/EK par pierādīšanas pienākumu diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz 
dzimumu, paredz, ka „dalībvalstis saskaņā ar to tiesību sistēmām veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka gadījumos, kad personas, kuras uzskata, ka tām nodarīts 
kaitējums, nepiemērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, tiesā vai citā kompetentā iestādē 
paziņo faktus, pēc kuriem var uzskatīt, ka ir notikusi tieša vai netieša diskriminācija, 
atbildētājam ir uzdevums pierādīt, ka vienlīdzīgas attieksmes princips nav pārkāpts”. 
Direktīva 97/80/EK Francijā tikusi transponēta ar 2001. gada 16. novembra 
Likumu Nr. 2001/1066 par diskriminācijas apkarošanu, kā arī 2008. gada 27. maija 
Likumu Nr. 2008/496, ar ko ievieš dažādus noteikumus par piemērošanu Kopienas tiesībām 
diskriminācijas apkarošanas jomā. Tā kā Direktīva 97/80/EK ir pārņemta pārstrādātajā 
direktīvā, šī „pierādīšanas pienākuma maiņas” diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz 
dzimumu, pareizas transponēšanas pārbaude tiks veikta pārstrādātās direktīvas transponēšanas 
pārbaudes laikā. 

Secinājumi

Attiecībā uz „Francijas veiktu negodīgu Eiropas direktīvu transponēšanu” jāatgādina, ka 
dalībvalstis ir atbildīgas par pareizu Kopienas tiesību aktu izpildi savā tiesību sistēmā. Kā 
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līgumu uzraudzītāja Eiropas Komisija uzmanīgi seko Kopienas tiesību izpildei valsts līmenī 
un veic nepieciešamos pasākumu, kādi paredzēti EK līgumā, gadījumā, ja dalībvalstis ir 
pārkāpušas Kopienas tiesības. Tomēr, ja šī transponēšana veikta pareizi, principā indivīdam 
pašam jāuzsāk procedūras kompetentajās valsts tiesās. 

Attiecībā uz jautājumu par iespējamo pienākumu mudināt izmeklēšanu, lai noskaidrotu faktus 
par uzmākšanos, Komisija atzīmē, ka līdzās iepriekšējā punktā minētajam tai nav nekādu 
pilnvaru šajā jautājumā.”


