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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift nr. 640/90, ingediend door de heer J.S. GARDNER, alsmede de 
verzoekschriften nrs. 124/93, 229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 
819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 
29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 511/98 en 689/98

over de moeilijkheden die docenten vreemde talen aan de Italiaanse 
universiteiten ondervinden

1. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 1999:

Al deze verzoekschriften betreffen de problemen van "lettori" vreemde talen aan de Italiaanse 
universiteiten, die alle communautaire instellingen welbekend zijn.

In het kader van de overtredingsprocedure die de Commissie heeft ingesteld wegens het niet-
eerbiedigen van de verworven rechten van "lettori" vreemde talen door de Italiaanse 
universiteiten heeft de Italiaanse regering de Commissie in augustus 1998 een administratieve 
circulaire van juli 1998 van het Ministerie van Onderwijs doen toekomen, waarin aan alle 
rectoren van Italiaanse universiteiten wordt verzocht definitief een einde te maken aan het 
conflict met de "lettori" en hun verworven rechten te eerbiedigen overeenkomstig de 
Italiaanse wetgeving.

De Commissie had ondertussen om nauwkeurige informatie gevraagd over concrete gevallen 
die zich aan een aantal universiteiten voordeden. Onlangs deelde de Italiaanse regering de 
Commissie mede dat zij haar deze informatie zo spoedig mogelijk zou doen toekomen.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het aan deze 
contacten gegeven gevolg.
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2. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 april 1999:

Op grond van de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte aanvullende informatie en van de 
vele brieven van "lettori" die zij in de maand januari 1999 heeft ontvangen, heeft de 
Commissie de Italiaanse autoriteiten op 29 januari 1999 nogmaals een met redenen omkleed 
advies doen toekomen, met name over een groot aantal concrete gevallen op bepaalde 
universiteiten.

De Commissie zal het Europees Parlement op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen.

3. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 februari 2000

Al deze verzoekschriften betreffen het probleem van de lectoren vreemde talen aan de 
Italiaanse universiteiten. Al sedert jaren beklaagt een groep van lectoren vreemde talen zich 
erover dat zij door de Italiaanse universiteiten gediscrimineerd worden wat betreft hun 
arbeidsvoorwaarden.

De Commissie, van oordeel zijnde dat Italië (meer bepaald sommige Italiaanse universiteiten) 
de rechten van deze Europese burgers onvoldoende eerbiedigt, heeft een inbreukprocedure 
tegen Italië ingeleid.

De Commissie heeft deze inbreukprocedure onlangs aanhangig gemaakt bij het Hof van 
Justitie. De zaak is derhalve nu in behandeling bij het Hof.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 april 2001

De verzoekschriften in kwestie betreffen de bescherming van de verworven rechten van 
lectoren vreemde talen aan Italiaanse universiteiten.

Zoals de Commissie in haar vorige mededeling reeds heeft laten weten, heeft zij naar 
aanleiding van de vele klachten van lectoren een inbreukprocedure tegen Italië aanhangig 
gemaakt bij het Hof van Justitie.

De hoorzitting bij het Hof heeft plaatsgevonden op 11 januari 2001. De advocaat-generaal 
heeft op 21 maart 2001 zijn conclusies gepresenteerd. Daarin volgt hij de Commissie en stelt 
het Hof voor:

"- te constateren dat de Italiaanse Republiek wat betreft de praktijk op administratief en 
contractueel gebied van sommige openbare universiteiten, die de op individuele titel 
verworven rechten van voormalige lectoren vreemde talen bij hun wederaanstelling als 
linguïstieke medewerkers niet of in onvoldoende mate erkennen, terwijl deze erkenning voor 
alle nationale werknemers gegarandeerd is, niet heeft voldaan aan de verplichtingen die zij 
heeft op grond van artikel 39 EGV (ex artikel 48 EGV)".

De zaak is thans dus hangende bij het Hof van Justitie. De Commissie zal niet nalaten de 
Commissie verzoekschriften op de hoogte te stellen van het uiteindelijk besluit van het Hof.
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2002

De Commissie verwijst naar haar vorige mededelingen over de verzoekschriften van 
EU-burgers betreffende de behandeling van voormalige lectoren vreemde talen aan Italiaanse 
universiteiten. Aangezien er in de loop van de inbreukprocedure van de Commissie tegen 
Italië, die is gestart in 1996, geen einde is gemaakt aan de inbreuk op het Verdrag, heeft de 
Commissie in juli 1999 de zaak aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof 
heeft op 26 juni 2001 uitspraak gedaan (zaak C-212/99).

Het Hof concludeerde dat Italië heeft nagelaten zijn verplichtingen krachtens artikel 48 van 
het EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 39 EG) na te komen, door de verkregen rechten 
van de gewezen lectoren vreemde talen die taalkundig medewerker en expert in de moedertaal 
zijn geworden, niet te erkennen, terwijl een dergelijke erkenning wel aan alle nationale 
werknemers wordt gewaarborgd.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten schriftelijk om informatie verzocht over de in 
toepassing van het arrest van het Hof van Justitie door hen genomen maatregelen.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juni 2002

De Commissie heeft op 8 april 2002 het antwoord van de Italiaanse autoriteiten ontvangen 
met betrekking tot de door hen genomen maatregelen teneinde het arrest van het Hof van 
Justitie (zaak C-212/99) na te leven.

De Commissie zal dit antwoord bestuderen en de ontwikkelingen aan de Italiaanse 
universiteiten volgen inzake de maatregelen die ze zullen nemen om te zorgen voor de 
erkenning van de verworven rechten van gewezen lectoren vreemde talen die taalkundig 
medewerker en expert in de moedertaal zijn geworden, zoals bepaald in het arrest van het Hof 
van Justitie.

Als de Commissie na het onderzoek van oordeel is dat de genomen maatregelen niet geschikt 
of ontoereikend zijn, kan zij, overeenkomstig artikel 228, lid 2 van het Verdrag, een met 
redenen omkleed advies uitbrengen.

Als Italië binnen de door de Commissie opgelegde termijn niet de nodige maatregelen neemt 
teneinde het arrest na te leven, kan de Commissie de zaak opnieuw bij het Hof van Justitie 
aanhangig maken.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2002

De Commissie heeft op 16 oktober 2002 in beginsel besloten een met redenen omkleed advies 
toe te zenden aan de Italiaanse autoriteiten, en heeft haar diensten gemachtigd contact op te 
nemen met de Italiaanse autoriteiten om op een aantal punten opheldering te verkrijgen. Dit 
besluit dient binnen drie maanden te worden uitgevoerd.

Zoals in haar vorige mededeling uiteengezet, kan de Commissie de zaak opnieuw bij het Hof 
van Justitie aanhangig maken als Italië niet de nodige maatregelen neemt om gevolg te geven 
aan het arrest van het Hof.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 december 2003
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De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement verzoekt om nadere informatie 
over de inbreukprocedures op grond van artikel 228 van het EG-Verdrag betreffende de 
naleving van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 juni 2001 in zaak C-212/99 
inzake discriminatie ten aanzien van lectoren vreemde talen in Italiaanse universiteiten.

Uit de informatie die de Italiaanse autoriteiten in antwoord op de aanmaningsbrief ex art. 228 
EG hebben doen toekomen blijkt dat de bestuurslichamen van ten minste 5 van de 6 
betrokken universiteiten, in weerwil van een ontwerpovereenkomst betreffende de nationale 
collectieve arbeidsovereenkomst voor universiteitspersoneel, unilateraal beslissingen hebben 
genomen inzake loonsverhogingen voor “lettori”. Bovendien gingen de toegekende 
loonsverhogingen in op verschillende data en bestonden er zowel qua aantal als qua 
draagwijdte van de “anciënniteitsgroepen” verschillen tussen de universiteiten. De categorie 
van nationale werknemers die taken vervullen die te vergelijken zijn met of gelijken op die 
van voormalige lectoren, had als referentiepunt moeten dienen om de voor de “lettori” 
geldende voorwaarden te bepalen. In de verschafte gegevens werd deze categorie echter niet 
aangestipt, noch gedefinieerd. Ook informatie over het recht op socialezekerheidsbijdragen 
ontbrak.

Derhalve heeft de Commissie uit hoofde van artikel 228 van het EG-Verdrag op 2 mei 2003 
een met redenen omkleed advies uitgebracht.

De Italiaanse autoriteiten hebben op 25 juli 2003 geantwoord. De diensten van de Commissie 
onderzoeken momenteel dit antwoord om zich ervan te vergewissen dat de verworven rechten 
van de “lettori” ten volle geëerbiedigd worden. Mocht de Commissie van mening zijn dat de 
Italiaanse overheid niet alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om te voldoen aan het 
arrest van het Hof van Justitie in zaak C-212/99, kan zij uit hoofde van artikel 228 van het 
EG-Verdrag de zaak opnieuw voor het Hof van Justitie brengen en het Hof verzoeken om 
dwangsommen op te leggen.


