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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1014/2007, imressqa minn Josiane Grunenberger, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar il-fastidju psikoloġiku ta’ uffiċjali pubbliċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, uffiċjal pubbliku fi skola teknika, issostni li għal 15-il sena hija sofriet 
fastidju sesswali u psikoloġiku u li l-ilmenti tagħha lill-qrati amministrattivi ma wasslu 
mkien. Il-petizzjonanta tisħaq li m’għandhiex ħsieb li titlob għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet 
tal-Qrati. Is-sugu tal-ilment tagħha huwa r-rifjut tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li jagħmel 
stħarriġ uffiċjali dwar l-allegat fastidju minkejja l-fatt li dan irid isir bilfors kif indikat 
f’ċirkolari tal-Ministeru tas-27 ta’ Frar 2007. Hija targumenta wkoll li r-rifjut mill-ministeru li 
jiftaħ inkjesta jikkostitwixxi ksur ta’ diversi direttivi Ewropej.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

“Il-petizzjonanta, uffiċjal pubbliku fi skola teknika, issostni li għal 15-il sena hija sfat il-
vittma ta’ fastidju sesswali u psikoloġiku. Wara li rrapportat għal bosta drabi lir-Rettur, hija 
ppreżentat quddiem il-qrati amministrattivi aktar minn tletin proċedura. Il-petizzjonanta riedet 
b’mod partikolari li barra milli tgħarraf il-fastidju li hija sfat il-vittma tiegħu, tiddikjara wkoll 
li l-inkjesta msemmija fuq li hija obbligatorja biex tkun aċċertata r-realtà tas-sitwazzjoni u l-
ġbir tal-elementi meħtieġa biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa ġiet rifjutata lilha. Fil-fatt, skont
ċirkolari tal-Edukazzjoni Nazzjonali tas-27 ta’ Frar 2007, is-sinjali ta’ fastidju għandhom 
jagħtu bidu għal inkjesta. 

L-Istati Membri għandhom sal-15 ta’ Awwissu 2008 biex jikkonformaw mad-Direttiva 
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2006/54/KE1, it-traspożizzjoni tagħha sejra tiġi kkontrollata mill-Kummissjoni wara dik id-
data. 

Id-Direttiva 2002/73/KE2 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn in-
nisa u l-irġiel fir-rigward tal-aċċess għall-impjiegi, it-taħriġ u l-promozzjoni professjonali, u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol, tiddefinixxi l-fastidju psikoloġiku u l-fastidju sesswali. Fir-
rigward tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet ittra ta’ avviż 
formali lil Franza li fiha talbet lil Franza tirrevedi l-aspetti li jiddefinixxu fastidju u fuq 
kollox, li l-liġi ta’ traspożizzjoni tapplika wkoll għall-ħaddiema tas-settur pubbliku. Franza 
wieġbet lill-Kummissjoni li l-abbozz tal-liġi l-ġdida jissodisfa l-oġġezzjonijiet imqajma mill-
Kummissjoni. Bħalissa, il-Kummissjoni qiegħda tistenna adozzjoni finali ta’ din il-liġi li 
għandha ssir dalwaqt u sejra tiddeċiedi jekk għandhiex tibgħat jew le opinjoni bir-raġunijiet 
lill-awtoritajiet Franċiżi. 

Madankollu, il-petizzjonanta qajmet fuq kollox il-problema li din l-inkjesta qatt ma saret. 
Madankollu, dan ir-rekwiżit, inkluż ċirkolari tal-Edukazzjoni Nazzjonali msemmija, ma 
jidhirx fid-direttivi tal-Komunità li jindirizzaw il-fastidju. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma 
għandha ebda kompetenza fuq dan il-punt”.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009. 

L-informazzjoni addizzjonali mibgħuta mill-petizzjonanta fis-6 ta’ Ottubru tinqasam 
f’sottopartijiet kif jidher hawn taħt. 

Dwar is-sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta fil-fatt tiċċara t-talba tagħha permezz ta’ din l-informazzjoni addizzjonali li 
bagħtet. Għaldaqstant jidher ċar li minn naħa, hija toġġeżżjona għall-fatt li l-inkjesta 
obbligatorja minn qabel biex tkun aċċertata r-realtà tas-sitwazzjoni u l-ġbir tal-elementi 
meħtieġa biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa ġiet irrifjutata lilha u min-naħa l-oħra, hija ssostni li 
huwa “impossibbli li tinkiseb l-applikazzjoni effettiva mill-amministrazzjonijiet u l-
ġuriżdizzjonijiet amministrattivi Franċiżi tad-direttivi Ewropej dwar il-fastidju”.

Dwar it-traspożizzjoni [Fil-fatt, anki jekk intużat terminoloġija peġġorattiva mill-
petizzjonanta, dan ma jobbligax lill-Kummissjoni biex tuża din id-deskrizzjoni suġġettiva u 
żbaljata] min-naħa ta’ Franza tad-Direttivi Ewropej

Bħalma kien issemma f’kontribut inizjali tal-Kummissjoni, id-Direttiva 2002/73/KE dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward ta’ 
aċċess għall-impjieg, taħriġ professjonali u promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol, 

                                               
1 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju 
tal-ugwaljanza tal-opportunitajiet u l-ugwaljanza tat-trattament bejn in-nisa u l-irġiel fil-qasam tal-impjiegi u tax-xogħol 
(ifformulata mill-ġdid), 26.07.2006, L 204, p.24

2 Id-Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Settembru 2002 li temenda d-Direttiva 76/207/KEE 
tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza tat-trattament bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-aċċess 
għall-impjiegi, il-formazzjoni u l-promozzjoni professjonali, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ĠU L269 tal-05.10.2002, p. 15
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tiddefinixxi l-fastidju psikoloġiku u l-fastidju sesswali. Rigward il-kontroll tat-traspożizzjoni 
ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni Ewropea kienet bagħtet ittra ta’ avviż formali lil Franza 
fejn fiha talbitha tirrevedi l-aspetti li jiddefinixxu fastidju u fuq kollox, li l-liġi ta’ 
traspożizzjoni tapplika wkoll għall-ħaddiema tas-settur pubbliku. Franza wieġbet lill-
Kummissjoni li l-abbozz tal-liġi l-ġdida jissodisfa l-oġġezzjonijiet imqajma mill-
Kummissjoni. Fil-fatt, Franza ttrasponiet id-Direttiva 2002/73/KE fis-sistema ġuridika interna 
tagħha bil-liġi Nru 2008/496 tas-27 ta’ Mejju 2008 li ġabet magħha diversi dispożizzjonijiet 
ta’ adattament fil-liġi Komunitarja fil-qasam tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. L-ilmenti
dwar il-fastidju u l-fastidju sesswali ngħalqu wara l-adozzjoni ta’ din il-liġi.    

Dwar id-Direttiva 2006/54/KE

Bħalma kien intqal ukoll f’kontribut inizjali tal-Kummissjoni, għall-Istati Membri li kellhom 
sal-15 ta’ Awwissu 2008 biex jikkonformaw mad-Direttiva 2006/54/KE (Direttiva 
riformulata), it-traspożizzjoni ta’ din tal-aħħar kienet se tkun ikkontrollata mill-Kummissjoni 
wara din id-data. Billi l-kontroll tat-traspożizzjoni tad-Direttivi Komunitarji jista’ jinfirex fuq 
diversi snin (il-proċeduri ta’ ksur jinvolvu diversi stadji), għalissa mhuwiex possibbli jingħad
jekk Franza kkonformatx jew le ma’ din id-Direttiva.  Barra minn hekk, tajjeb jiġi enfasizzat
li skont l-Artikolu 33 tad-Direttiva riformulata, “l-Istati Membri jistgħu, jekk ikun meħtieġ li 
jingħata kont tad-diffikultajiet partikolari, jieħdu sa sena waħda addizzjonali sabiex
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva”.  

Dwar id-Direttiva 2002/73/KE

Irreferi għall-osservazzjonijiet fis-sottoparti “Dwar it-traspożizzjoni [Fil-fatt, anki jekk intużat 
terminoloġija peġġorattiva mill-petizzjonanta, dan ma jobbligax lill-Kummissjoni biex tuża 
din id-deskrizzjoni suġġettiva u żbaljata] min-naħa ta’ Franza tad-Direttivi Ewropej”. 

Rigward l-istabbiliment tal-fatti relatati mal-fastidju

Id-Direttiva 97/80/KE dwar il-piż tal-prova f’każijiet ta’ diskriminazzjoni bbażati fuq is-sess, 
tipprevedi li “l-Istati Membri għandhom jieħdu dawk il-miżuri li huma neċessarji, skont is-
sistemi nazzjonali ġudizzjarji tagħhom, biex jiżguraw li, meta persuni li jikkunsidraw ruħhom 
ittrattati ħażin minħabba li l-prinċipju tat-trattament ugwali ma ġiex applikat lilhom 
jistabilixxu, quddiem qorti jew awtorità kompetenti, fatti li minnhom jista’ jiġi presunt li kien 
hemm diskriminazzjoni diretta jew indiretta, għandu jkun il-konvenut li jipprova li ma kien 
hemm ebda ksur tal-prinċipju ta’ trattament ugwali”. Id-Direttiva 97/80/KE ġiet trasposta fi 
Franza bil-liġi Nru 2001/1066 tas-16 ta’ Novembru 2001 dwar il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni kif ukoll bil-liġi Nru 2008/496 tas-27 ta’ Mejju 2008 li ġġib magħha diversi 
dispożizzjonijiet ta’ adattament fil-liġi Komunitarja fil-qasam tal-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni. Billi d-Direttiva 97/80/KE reġgħet intużat fid-Direttiva riformulata, il-
kontroll tat-traspożizzjoni korretta ta’ din ir-revoka tal-“piż tal-prova” fil-każijiet ta’ 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess se jsir meta tiġi kkontrollata t-traspożizzjoni tad-Direttiva 
riformulata. 

Konklużjoni

Rigward it-“traspożizzjoni qarrieqa minn Franza tad-Direttivi Ewropej”, tajjeb infakkru li l-
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Istati Membri huma responsabbli mill-eżekuzzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fis-
sistema ġuridika tagħhom. Bħala għassiesa tat-Trattati, il-Kummissjoni Ewropea ssegwi 
b’attenzjoni l-eżekuzzjoni tal-liġi Komunitarja fil-livell nazzjonali u tieħu l-miżuri meħtieġa, 
hekk kif previsti fit-Trattat tal-KE, f’każ li l-Istati Membri jkunu qed jiksru l-liġi Komunitarja. 
Madanakollu, ladarba din it-traspożizzjoni titwettaq korrettament, bħala prinċipju, huwa 
f’idejn l-individwu li jibda proċeduri quddiem il-ġuriżdizzjonijiet nazzjonali kompetenti. 

Rigward il-kwistjoni ta’ obbligu eventwali li tinfetaħ inkjesta sabiex jiġu stabbiliti l-fatti 
relatati ma’ fastidju, il-Kummissjoni tosserva li għajr dak spjegat fil-paragrafu preċedenti, hija
m’għandha l-ebda poter f’dan il-qasam. 


