
CM\777486PL.doc PE407.999/ REV

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.03.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1014/2007, którą złożyła Josiane Grunenberger (Francja) w sprawie 
nękania psychicznego urzędników państwowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, urzędniczka państwowa zatrudniona w technikum, utrzymuje, że przez 
15 lat poddawano ją molestowaniu seksualnemu i psychicznemu, a skargi wnoszone do sądów 
administracyjnych okazały się bezskuteczne. Składająca petycję podkreśla, że domaga się 
zmiany decyzji sądu. Skarga dotyczy odmowy przeprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji 
oficjalnego dochodzenia w związku z domniemanym nękaniem, mimo iż zgodnie 
z ministerialnym pismem obiegowym z dnia 27 lutego 2007 r. jest to obowiązkowe. 
Składająca petycję twierdzi też, że odmowa wszczęcia dochodzenia przez ministerstwo 
stanowi naruszenie szeregu dyrektyw europejskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

„Składająca petycję, urzędniczka państwowa zatrudniona w szkole technicznej, utrzymuje, że 
przez blisko 15 lat poddawano ją molestowaniu seksualnemu i psychicznemu. Po 
wielokrotnym zgłoszeniu sprawy do rektoratu złożyła ponad trzydzieści skarg do sądów 
administracyjnych. Składająca petycję domaga się stwierdzenia, że padła ofiarą molestowania 
oraz że odmówiono jej przeprowadzenia obowiązkowego dochodzenia w celu upewnienia się 
co do prawdziwości przedstawionej sytuacji i zgromadzenia informacji potrzebnych do 
podjęcia odpowiednich środków. Zgodnie z ministerialnym pismem obiegowym z dnia 
27 lutego 2007 r. takie dochodzenie powinno być obowiązkowo wszczęte w odpowiedzi na 
sygnały o molestowaniu.
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Ponieważ państwa członkowskie powinny zastosować się do dyrektywy 2006/54/WE1 do dnia 
15 sierpnia 2008 r., Komisja przeprowadzi kontrolę transpozycji tej dyrektywy po tym 
terminie.

Dyrektywa 2002/73/WE2 w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy definiuje molestowanie psychiczne i seksualne. Jeżeli chodzi o transpozycję 
tej dyrektywy, Komisja Europejska skierowała do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia, 
w którym domagała się, aby Francja dokonała przeglądu cech definicyjnych molestowania 
i, przede wszystkim, aby ustawa transponująca miała zastosowanie także do pracowników 
sektora publicznego. W odpowiedzi Francja poinformowała Komisję, że nowy projekt ustawy 
uwzględnia zarzuty sformułowane w wezwaniu. Komisja oczekuje obecnie na ostateczne 
przyjęcie tej ustawy, które powinno nastąpić w najbliższym czasie, a następnie zadecyduje 
o ewentualnym skierowaniu do władz francuskich uzasadnionej opinii.

Składająca petycję podkreśla jednak przede wszystkim kwestię dochodzenia, które nie zostało 
przeprowadzone. Tymczasem wymóg ten, o którym mówi pismo obiegowe Ministerstwa 
Edukacji, nie jest zawarty w dyrektywach wspólnotowych dotyczących molestowania. 
Kwestia ta nie należy zatem do kompetencji Komisji.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Dodatkowe informacje przekazane przez składającą petycję w dniu 6 października zostały 
zawarte w sekcjach przedstawionych poniżej.

W kwestii streszczenia petycji

Składająca petycję objaśnia swój wniosek poprzez przekazanie dodatkowych informacji. Nie 
ulega zatem wątpliwości, że sprzeciwia się ona temu, iż odmówiono jej przeprowadzenia 
obowiązkowego dochodzenia w celu upewnienia się co do prawdziwości przedstawionej 
sytuacji i zgromadzenia informacji potrzebnych do podjęcia odpowiednich środków, a także 
temu, iż „uzyskanie skutecznego zastosowania przez francuską administrację i sądy 
administracyjne europejskich dyrektyw w sprawie molestowania było niemożliwe”.

Odnośnie do transpozycji [nawet jeżeli składająca petycję użyła pejoratywnej terminologii, 
nie zobowiązuje to Komisji do stosowania takiego subiektywnego i błędnego określenia] 
dyrektyw europejskich przez Francję

Jak wspomniano w pierwszej odpowiedzi Komisji, dyrektywa 2002/73/WE w sprawie 

                                               
1 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana), 
26.7.2006, L 204, s. 24

2 Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 
76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dz.U. L 269 z 5.10.2002, s. 15
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wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu 
do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy definiuje 
molestowanie psychiczne i seksualne. W ramach kontroli transpozycji tej dyrektywy Komisja 
Europejska skierowała do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym domagała się, 
aby Francja dokonała przeglądu cech definicyjnych molestowania i, przede wszystkim, aby 
ustawa transponująca miała zastosowanie także do pracowników sektora publicznego. 
W odpowiedzi Francja poinformowała Komisję, że nowy projekt ustawy uwzględnia zarzuty 
sformułowane w wezwaniu. Francja dokonała transpozycji dyrektywy 2002/73/WE do swego 
wewnętrznego porządku prawnego poprzez ustawę nr 2008/496 z dnia 27 maja 2008 r. 
zawierającą różne przepisy dostosowujące do prawa wspólnotowego w dziedzinie walki 
z dyskryminacją. W wyniku przyjęcia tej ustawy zarzuty molestowania psychicznego 
i seksualnego zostały oddalone.

W sprawie dyrektywy 2006/54/WE

Jak również wskazano w pierwszej odpowiedzi Komisji, jako że państwa członkowskie 
powinny zastosować się do dyrektywy 2006/54/WE (dyrektywa w wersji przeredagowanej) 
do dnia 15 sierpnia 2008 r., Komisja przeprowadzi po upływie tego terminu kontrolę 
transpozycji powyższej dyrektywy. Zważywszy, że kontrola transpozycji może trwać kilka lat 
(postępowania w sprawie uchybienia składają się z różnych etapów), w chwili obecnej nie jest 
możliwe stwierdzenie, czy Francja zastosowała się do powyższej dyrektywy, czy też nie. 
Ponadto należy podkreślić, iż stosownie do art. 33 dyrektywy 2006/54/WE, „jeżeli jest to 
konieczne ze względu na szczególne trudności, jakie napotykają państwa członkowskie, mogą 
one uzyskać dodatkowo jeden rok na wykonanie niniejszej dyrektywy”.

W kwestii dyrektywy 2002/73/WE

Należy odwołać się do uwag przedstawionych w sekcji „Odnośnie do transpozycji [nawet 
jeżeli składająca petycję użyła pejoratywnej terminologii, nie zobowiązuje to Komisji 
do stosowania takiego subiektywnego i błędnego określenia] dyrektyw europejskich przez 
Francję”.

W kwestii dowiedzenia molestowania

Dyrektywa 97/80/WE dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu 
na płeć przewiduje, że „państwa członkowskie podejmą takie działania, jakie są niezbędne, 
zgodnie z ich systemami prawnymi, w celu zapewnienia, że jeśli osoby, które uznają się 
za skrzywdzone, ponieważ nie została do nich zastosowana zasada równości traktowania, 
przedstawią przed sądem lub innym właściwym organem fakty, z których można 
domniemywać istnienie bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, zadaniem strony 
pozwanej będzie udowodnienie, że zasada równości traktowania nie została naruszona”.
Dyrektywa 97/80/WE została transponowana we Francji ustawą nr 2001/1066 z dnia 
16 listopada 2001 r. dotyczącą walki z dyskryminacją oraz ustawą nr 2008/496 z 27 maja 
2008 r. zawierającą różne przepisy dostosowujące do prawa wspólnotowego w dziedzinie 
walki z dyskryminacją. Ponieważ dyrektywa 97/80/WE została zastąpiona dyrektywą 
w wersji przeredagowanej, kontrola transpozycji powyższego „odwrócenia ciężaru dowodu”
w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć zostanie przeprowadzona podczas kontroli 
transpozycji dyrektywy w wersji przeredagowanej.
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Wniosek
W odniesieniu do „nieuczciwej transpozycji dyrektyw europejskich przez Francję” należy 
przypomnieć, że za właściwe wykonanie prawodawstwa wspólnotowego w swym porządku
prawnym odpowiedzialne są państwa członkowskie. Komisja Europejska, jako strażnik 
traktatów, uważnie śledzi wykonywanie prawa wspólnotowego na szczeblu krajowym 
i podejmuje niezbędne środki, które zostały przewidziane w traktacie WE, w przypadku gdy 
państwa członkowskie dokonują naruszenia prawa wspólnotowego. Niemniej jednak 
po właściwym przeprowadzeniu transpozycji wszczynanie postępowań przed właściwymi 
sądami krajowymi co do zasady leży w gestii poszczególnych jednostek.

W odniesieniu do kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem przeprowadzenia 
dochodzenia w celu dowiedzenia molestowania Komisja stwierdza, że poza tym, co zostało 
określone w powyższym akapicie, nie posiada ona żadnych kompetencji w tym zakresie.


