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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA 

Angående: Framställning 1014/2007, ingiven av Josiane Grunenberger (fransk medborgare), 
om psykologiska trakasserier mot offentliganställda

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är offentliganställd och arbetar vid en teknisk skola, hävdar att hon i 15 år 
har utsatts för sexuella och psykologiska trakasserier, och att hennes klagomål till den 
administrativa domstolen inte har gett några resultat. Framställaren förklarar uttryckligen att 
hon vill bestrida domstolens beslut. Underlaget för hennes klagomål är att 
utbildningsministeriet har vägrat att genomföra en officiell utredning av de påstådda 
trakasserierna, trots att detta är obligatoriskt, vilket anges i ett ministercirkulär av 
den 27 februari 2007. Framställaren hävdar vidare att ministeriets vägran att inleda en 
utredning utgör en överträdelse av flera EU-direktiv.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008.

Framställaren, som är offentliganställd och arbetar vid en teknisk skola, hävdar att hon i 15 år 
har utsatts för sexuella och psykologiska trakasserier. Efter att flera gånger ha rapporterat 
detta till rektorn har hon väckt talan vid administrativa domstolar mer än ett trettiotal gånger. 
Framställaren önskar, utöver att få de trakasserier som hon utsatts för erkända, få konstaterat 
att den utredning som är obligatorisk för att fastställa situationen och samla in nödvändiga 
upplysningar för att vidta åtgärder har vägrats henne. Enligt ett cirkulär från 
utbildningsministeriet av den 27 februari 2007 ska rapporter om trakasserier oavvisligen leda 
till en utredning.
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Medlemsstaterna har fram till den 15 augusti 2008 på sig för anpassa sig till 
direktiv 2006/54/EG1, och införlivandet av direktivet kommer att kontrolleras av 
kommissionen efter det datumet.

I direktiv 2002/73/EG2 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och 
män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor 
definieras psykologiska och sexuella trakasserier. När det gäller införlivandet av detta direktiv 
har Europeiska kommissionen översänt en formell underrättelse i vilken kommissionen 
begärde att Frankrike skulle se över definitionerna av trakasserier och särskilt att 
genomförandelagstiftningen också skulle tillämpas på offentliganställda. Frankrike svarade 
kommissionen att ett nytt lagförslag utgjorde svar på de klagomål som framställts av 
kommissionen. För närvarande avvaktar kommissionen det definitiva antagandet av denna lag 
som snart torde ske, och kommer att fatta beslut om huruvida ett motiverat yttrande ska 
översändas till de franska myndigheterna.

Framställaren lyfter fram problemet med att någon utredning inte inletts. Detta krav, som 
omnämns i ett cirkulär från utbildningsministeriet, finns emellertid inte med i 
gemenskapsdirektiven om trakasserier. Följaktligen är kommissionen inte behörig på denna 
punkt.”

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

De upplysningar som framställaren ingav den 6 oktober består av följande: 

Om sammanfattningen av framställningen

Framställaren klargjorde sin begäran genom de ingivna kompletterande upplysningarna. Det 
är således klargjort att hon protesterar dels mot att hon förvägrats den utredning som är 
obligatorisk för att fastställa situationen och samla in nödvändiga upplysningar, dels mot att 
det är ”omöjligt att få den franska förvaltningen och de administrativa domstolarna att 
verkligen tillämpa EU-direktiven om trakasserier”.

Om Frankrikes införlivande av EU-direktiven (även om en nedsättande benämning användes i 
framställningen är kommissionen inte skyldig att återge en sådan subjektiv och felaktig 
benämning)

Som kommissionen nämnde i sitt första inlägg definieras psykiska och sexuella trakasserier i 
direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. När det 
gäller kontrollen av införlivandet av direktivet har Europeiska kommissionen skickat en 
formell underrättelse till Frankrike där kommissionen begärde att Frankrike skulle se över 
definitionerna av trakasserier och se till att genomförandelagen även är tillämplig på 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning), EUT L 204, 26.7.2006, s. 24.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets 
direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång 
till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, EGT L 269, 5.10.2002, s. 15.
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offentliganställda. Frankrike har svarat kommissionen att dessa klagomål åtgärdats genom ett 
nytt lagförslag. Frankrike har införlivat direktiv 2002/73/EG i sin rättsordning genom 
lag 2008/496 av den 27 maj 2008 om olika bestämmelser om anpassning till 
gemenskapsrätten på området bekämpning av diskriminering. Klagomålen om trakasserier 
och sexuella trakasserier avslutades till följd av antagandet av denna lag. 

Om direktiv 2006/54/EG

Som kommissionen angav i sitt första inlägg har medlemsstaterna en tidsfrist fram till 
den 15 augusti 2008 för att följa direktiv 2006/54/EG (omarbetat direktiv), och kommissionen 
kommer att kontrollera införlivandet av direktivet efter detta datum. Kontrollen av 
införlivandet av gemenskapsdirektiv sträcker sig över flera år (överträdelseförfarandet består 
av flera etapper) och för närvarande är det inte möjligt att säga om Frankrike anpassat sig 
efter direktivet eller inte. Dessutom bör det understrykas att det i artikel 33 i det omarbetade 
direktivet föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna får, om det är nödvändigt att beakta särskilda 
svårigheter, dröja ytterligare högst ett år med att följa detta direktiv.” 

Om direktiv 2002/73/EG

Se kommentarerna under ”Om Frankrikes införlivande av EU-direktiven (även om en 
nedsättande benämning användes i framställningen är kommissionen inte skyldig att återge 
en sådan subjektiv och felaktig benämning)”. 

Om fastställandet av att trakasserier föreligger

I direktiv 97/80/EG om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering föreskrivs följande: 
”Medlemsstaterna skall i enlighet med sina nationella rättssystem vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att det, när personer, som anser sig kränkta genom att principen om 
likabehandling inte har tillämpats på dem, inför domstol eller annan behörig instans lägger 
fram fakta som ger anledning att anta det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering, 
skall åligga svaranden att bevisa att det inte föreligger något brott mot principen om 
likabehandling.” Direktiv 97/80/EG införlivades av Frankrike genom lag 2001/1066 av 
den 16 november 2001 om bekämpning av diskriminering samt genom lag 2008/496 av 
den 27 maj 2008 om diverse bestämmelser om anpassning till gemenskapsrätten på området 
bekämpning av diskriminering. Direktiv 97/80/EG återgavs i det omarbetade direktivet och 
kontrollen av att ”omvänd bevisbörda” införlivats korrekt i fall av diskriminering på grund av 
kön kommer att ske i samband med kontrollen av införlivandet av det omarbetade direktivet. 

Slutsats

När det gäller ”Frankrikes falska införlivande av EU-direktiven” bör det erinras om att 
medlemsstaterna ansvarar för att gemenskapslagstiftningen genomförs korrekt i sina 
respektive rättsordningar. Som fördragens väktare är Europeiska kommissionen uppmärksam 
på genomförandet av gemenskapsrätten på nationell nivå och vidtar nödvändiga åtgärder i 
enlighet med EG-fördraget i de fall då medlemsstater överträder gemenskapsrätten. När ett 
korrekt införlivande väl har genomförts är det emellertid i princip den enskildes sak att väcka 
talan inför de behöriga nationella domstolarna. 
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Angående frågan om en eventuell skyldighet att påskynda en utredning för att fastställa att 
trakasserier föreligger konstaterar kommissionen att den utöver vad som angavs i ovanstående 
stycke inte har någon behörighet på området. 


