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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 640/90, внесена от г-н J.S. GARDNER, както и петиции № 
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 и 689/98
относно трудностите, които срещат лекторите по чуждоезиково обучение
(lettori) в италианските университети

I. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 12 февруари 1999 г.:

Всички тези петиции се отнасят до въпроса, свързан с лекторите по 
чуждоезиково обучение в италианските университети, който е добре познат на 
институциите на Общността. 

В рамките на процедурата за нарушение, започната от Комисията, относно 
неспазването на придобитите от лекторите по чуждоезиково обучение права в 
италианските университети, италианското правителство е съобщило на 
Комисията през август 1998 г., с административно циркулярно писмо на 
Министерството на университетите от юли 1998 г., в което иска ректорите на 
всички италиански университети да сложат край на конфликта, свързан с 
лекторите, като спазват правата, които последните имат в съответствие с 
италианското законодателство. 

Независимо от това Комисията е поискала конкретна информация за отделни 
случаи в някои университети. Неотдавна италианското правителство е 
информирало Комисията, че ще предостави тази информация в най-кратки 
срокове. 

Комисията задължително ще информира комисията по петиции за 
продължението на тази кореспонденция. 
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II. Допълнително съобщение на Комисията, получено на 27 април 1999 г.:

След получаването на допълнителната информация от италианските органи, 
както и на голям брой писма от лектори, изпратени през януари 1999 г., 
Комисията е издала на 29 януари 1999 г. допълнително мотивирано становище на 
вниманието на италианските органи, което се отнася именно до редица 
индивидуални случаи в някои университети.

Службите на Комисията задължително ще информират Европейския парламент 
за хода на тази процедура.

III. Допълнително съобщение на Комисията, получено на 22 февруари 2000 г.:

Всички горепосочени петиции засягат въпроса, свързан с лекторите по 
чуждоезиково обучение в италианските университети. В действителност от дълги 
години група лектори по чуждоезиково обучение се оплакват от дискриминация, 
упражнявана от италианските университети, по отношение на техните условия на 
труд.

Като счита, че Италия (и по-конкретно някои италиански университети) не е 
спазвала достатъчно задоволително правата на тези европейски граждани, 
Комисията е започнала процедура за нарушение срещу Италия.

Неотдавна Комисията е отнесла тази процедура за нарушение до Съда на 
Европейските общности. Случаят предстои да бъде разглеждан от Съда на ЕО.

IV Допълнително съобщение на Комисията, получено на 19 април 2001 г.:

Въпросните петиции засягат въпроса за защитата на придобитите от лекторите по 
чуждоезиково обучение права в италианските университети. 

Както обяснява Комисията в предходните си съобщения, след големия брой 
получени жалби от лектори Комисията е предявила иск за установяване на 
неизпълнение на задълженията срещу Италия в Съда на ЕО.

Устното изслушване в Съда се проведе на 11 януари 2001 г. Генералният адвокат
представи своите заключения на 21 март 2001 г. В своите заключения 
генералният адвокат, според Комисията, е предложил на Съда следното: 

„- да констатира, че що се отнася до административната и договорна 
практика на някои публични университети, които не признават, или поне не в 
достатъчна степен, придобитите индивидуални права от бивши лектори по 
чуждоезиково обучение при преназначаването им в качеството им на езикови 
сътрудници, докато това признаване е гарантирано на всички други национални 
работници, Италианската република не е изпълнила задълженията, които 
произтичат от член 39 от Договора за ЕО (предишен член 48 от Договора за 
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ЕО)“

Предстои да бъде постановено решение по делото от Съда на ЕО. Комисията 
задължително ще информира комисията по петиции за окончателното решение на 
Съда.

V. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 януари 2002 г.:

Комисията се позовава на своите предходни съобщения, свързани с петициите, 
внесени от граждани на ЕС, и засягащи бивши лектори по чуждоезиково 
обучение в италианските университети. Тъй като въпросът с нарушаването на 
Договора не е бил решен след процедурите за нарушение, започнати от 
Комисията през 1996 г., Комисията е отнесла случая за решаване до Съда на 
Европейските общности през юли 1999 г. Съдът е постановил своето решение 
(Дело C-212/99) на 26 юни 2001 г.

В своето решение Съдът констатира, че Италия не е изпълнила задълженията си 
по член 48 от Договора за ЕО (след изменение този член е променен на член 39 от 
Договора за ЕО), тъй като не е гарантирала признаването на придобитите от 
бивши чуждоезични асистенти, които са станали асоциирани преподаватели и 
лингвисти по своя роден език, при положение че се гарантира признаването на 
същите права на всички национални работници.

Комисията е писала до италианските органи и е изискала информация, отнасяща 
се до мерките, които са били приети за привеждане в съответствие с 
постановеното от Съда решение. 

VI. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 юни 2002 г.:

На 8 април 2002 г. Комисията е получила отговор от италианските органи 
относно предприетите от Италия мерки за привеждане в съответствие с 
решението на Съда по дело C-212/99.

Предстои Комисията да разгледа отговора и да проследи развитието в 
италианските университети що се отнася до мерките, които те ще предприемат, 
за да осигурят признаването на правата на бившите чуждоезични асистенти, 
които са станали асоциирани преподаватели или експерти по лингвистика по 
своя роден език, както е постановено в съдебното решение. 

Ако Комисията, след като проучи предприетите мерки, сметне, че те са 
незадоволителни или недостатъчни, Комисията може, по силата на член 228, 
параграф 2, от Договора за ЕО, да издаде мотивирано становище.

Ако италианските органи не предприемат необходимите мерки за привеждане в 
съответствие със съдебното решение в определените от Комисията срокове, 
последната може отново да отнесе случая до Съда на ЕО. 
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VII. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 12 декември 2002 г.:

На 16 октомври 2002 г. Комисията е взела решение, че по принцип е уместно да 
изпрати мотивирано становище на италианските органи и да разреши на 
компетентните служби на Комисията да се свържат с последните за изясняване 
на някои точки. Това решение трябва да бъде изпълнено в тримесечен срок.

В съответствие с уточненията от предходното съобщение на Комисията тя може 
отново да отнесе случая до Съда на ЕО, ако Италия не предприеме 
необходимите мерки за привеждане в съответствие със съдебното решение.

VIII Допълнителен отговор на Комисията, получен на 3 декември 2003 г.:

Комисията по петиции към Европейския парламент желае да получи допълнителна 
информация относно неспазването на процедурата за нарушение по смисъла на член 
228 от Договора за ЕО, свързан със спазването на решението на Съда на ЕО от
26.06.2001 г. по дело C-212/99, отнасящо се до дискриминацията, упражнявана спрямо 
лекторите по чуждоезиково обучение в италианските университети.

Въз основа на изпратената от италианските университети информация в отговор на 
официалното уведомление по силата на член 228 от Договора за ЕО изглежда, че
въпреки проектоспоразумението, отнасящо се до националния колективен трудов 
договор за университетския персонал, решения, свързани с увеличения на заплатите за 
lettori, са били приети едностранно от органите за поне 5 от 6те засегнати университета. 
Освен това договорените увеличения влизат в сила на различни дати и броят, както и 
сумата на „надбавките за трудов стаж“, варират между различните университети. Освен 
това предоставената информация не посочва или не идентифицира нито една категория 
национални работници, които изпълняват сравними или подобни задачи на тези на 
бившите lettori, което е трябвало да се вземе предвид като параметър или справка, за да 
се оценят приложимите за lettori условия. Липсва също така информация за социалното 
осигуряване.

В резултат на това Комисията издаде мотивирано становище в съответствие с член 
228 от Договора за ЕО на 02.05.2003 г.

Италианските органи отговориха на 25.07.2003 г. В момента службите на Комисията 
разглеждат този отговор, за да установят дали правата на lettori са напълно спазени. 
Ако сметне, че италианското правителство не е предприело необходимите мерки, за да 
се съобрази напълно със съдебното решение по дело C-212/99, Комисията може отново 
да отнесе случая пред Съда на ЕО в съответствие с член 228 от Договора за ЕО и да 
поиска от Съда да наложи глоби.

IX Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.:

След започнатата от Комисията процедура за нарушение, Съдът на ЕО постанови 
решение на 26 юни 2001 г. (дело C-212/99), като заявява, че Италия не е изпълнила 
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задълженията си, които произтичат от член 39 от Договора за ЕО (предишен член 
48), тъй като не е признала правата на бившите лектори, станали асоциирани 
преподаватели по чужди езици, които те са получили по отношение на 
възнагражденията, трудовия стаж и социалното осигуряване, като същевременно 
тези права се признават на националните работници. Съдебното решение засяга 
по-специално шест университета.

Като счита, че Италия не е предприела необходимите мерки, за да изпълни това 
решение, Комисията е започнала процедурата, предвидена в член 228 от Договора 
за ЕО, който предвижда възможността за налагане на парични глоби. 

В края на месец януари 2006 г. генералният адвокат е издал своите заключения:
той предлага на Съда да заяви, че Италия не е изпълнила съдебното решение от 
юни 2001 г., и да наложи дневна глоба в размер на 265 000 EUR, считано от датата 
на произнасяне на новото решение до изпълнение на решението от юни 2001 г. 

На 18 юли 2006 г. Съдът е постановил своето решение по дело C-119/04: Съдът 
заявява, че като не гарантира признаването на придобитите от бившите лектори 
права на датата, на която изтича предоставеният в мотивираното становище срок, а
същевременно тези права се признават на всички национални работници, Италия 
не е изпълнила мерките, изисквани за изпълнението на съдебното решение от 26 
юни 2001 г. (C-212/99), и поради това не е изпълнила задълженията си, които 
произтичат от член 228 от Договора за ЕО. Въпреки това Съдът е взел решение да 
не налага глоба, тъй като е счел, че няма достатъчни елементи, въз основа на които 
да заключи, че неизпълнението продължава да съществува към датата, на която 
той разглежда фактите.

В своето решение Съдът също така е решил, противно на мнението на Комисията и 
на генералния адвокат, че не може да се смята, че наредбата-закон №2/2004 
(станала закон № 63 от 5.03.2004 г.) предоставя неправилна правна рамка, за да 
може всеки един от засегнатите университети да възстанови точно
професионалното развитие на бившите лектори. Този указ определя редица 
критерии, които трябва да се приложат за възстановяването на професионалното 
развитие на бившите лектори, както и клауза, задължаваща да им се осигури по-
високо заплащане от това, което произтича от установените от закона параметри, 
признато по-рано на някои лектори въз основа на национални съдебни решения. 

Както обясни Комисията на заседанията на комисията по петиции от 21 ноември 
2006 г. и 16 юли 2007 г., въпросът относно практическото прилагане на наредбата-
закон е от сферата на националното право. Съществуващите средства за защита на 
национално равнище следователно би трябвало да се използват, ако въпросното 
законодателство не е правилно прилагано.

Независимо от това службите на Комисията са се свързали с италианските органи, 
за да получат допълнителна информация относно прилагането на наредбата-закон. 
В отговор на това службите на Комисията са получили категорични окончателни 
уверения от страна на италианските органи (и на засегнатите университети), че 
новото законодателство се прилага правилно и че те се ангажират да следят за 
правилното му прилагане. 
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Често се изказва желание Комисията да поиска преразглеждане на съдебното 
решение. Подобно преразглеждане, в съответствие с член 44 от Статута на Съда на 
ЕО, може да се осъществи само ако се открие факт, естеството на който е от 
решаващо значение и който е бил неизвестен на Съда при произнасянето на 
решението. В това отношение Комисията е анализирала получената от страна на 
бившите лектори информация. Разглеждането на тази информация е дала 
възможност на службите на Комисията да установят съществуването на нови 
решаващи факти. Въпреки че документите са с по-късна дата от решението и 
следователно са нови, информацията, която се съдържа в тях, не е нова, тъй като те
само доказват правните доводи, представени от Комисията в исковата й молба.
Следователно Комисията не може да сезира Съда въз основа на вече познати 
елементи и мотиви, които той изрично е отхвърлил.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следователно на този етап трябва да се констатира, че Комисията е изчерпала 
правните средства, с които разполага, което води до приключване на процедурата 
за нарушение на заседанието на колегията от 27 юни 2007 г. 


