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Udvalget for Andragender

17.04.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 640/90 af J.S. GARDNER samt andragende 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 og 689/98 om 
de vanskeligheder, lærere i fremmedsprog (lettori) står over for på de italienske 
universiteter

1. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. februar 1999

"Alle disse andragender omhandler spørgsmålet om sproglærere ved italienske universiteter -
et spørgsmål, som er særdeles velkendt af alle Fællesskabets institutioner.

I forbindelse med den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har iværksat på grund af 
de italienske universiteters manglende godkendelse af sproglærernes opnåede rettigheder, 
orienterede de italienske myndigheder i august 1998 Kommissionen om et administrativt 
cirkulære fra ministeriet for universiteterne fra juli 1998, hvori samtlige italienske 
universitetsrektorer blev opfordret til definitivt at afslutte konflikten med lektorerne og 
respektere deres rettigheder i overensstemmelse med italiensk lov.

Kommissionen havde imidlertid anmodet om supplerende oplysninger om en række konkrete 
tilfælde, som forekom på visse universiteter. Den italienske regering har for nylig meddelt 
Kommissionen, at den ville fremsende disse oplysninger snarest muligt.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om den videre udvikling i 
sagen."

2. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. april 1999

"Efter de supplerende oplysninger, de italienske myndigheder har fremsendt, samt de talrige 
skrivelser fra lærere, som blev fremsendt i januar 1999, har Kommissionen den 29. januar 
1999 sendt en supplerende begrundet udtalelse til de italienske myndigheder, især vedrørende 
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en hel række enkeltsager på visse universiteter.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Europa-Parlamentet orienteret om, hvorledes denne 
procedure følges op."

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. februar 2000

"Alle disse andragender vedrører spørgsmålet om udenlandske lærere ved de italienske 
universiteter. I årevis har en gruppe udenlandske lærere klaget over, at de har været udsat for 
forskelsbehandling fra de italienske universiteters side, for så vidt angår deres arbejdsforhold.

Kommissionen er af den opfattelse, at Italien (og navnlig visse italienske universiteter) ikke i 
tilstrækkelig grad overholder fællesskabsretten, og har derfor indledt en 
overtrædelsesprocedure mod landet.

Kommissionen har for nylig indbragt denne overtrædelsessag for Domstolen. Sagen er således 
til behandling ved Domstolen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. april 2001

"Ovennævnte andragender vedrører beskyttelse af sproglæreres opnåede rettigheder på 
italienske universiteter.

Som Kommissionen har forklaret i sine tidligere svar, har den efter talrige klager fra lektorer 
indledt overtrædelsesprocedure mod Italien for Domstolen.

Det mundtlige retsmøde for Domstolen fandt sted den 11. januar 2001. Generaladvokaten 
fremlagde sit forslag til afgørelse den 21. marts 2001. I sit forslag til afgørelse henstiller 
generaladvokaten, der følger Kommissionen, over for Domstolen:

"- at det konstateres, at Den Italienske Republik, for så vidt angår den administrative og 
aftalte praksis, der følges af visse offentlige universiteter, der ikke anerkender eller ikke i 
tilstrækkeligt omfang anerkender de rettigheder, som de gamle lektorer i fremmedsprog har 
opnået individuelt ved genansættelse i egenskab af sproglige medarbejdere, mens denne 
anerkendelse er sikret samtlige andre nationale arbejdstagere, har overtrådt de forpligtelser, 
der påhviler den i medfør af EF-traktatens artikel 39 (før EF-traktatens artikel 48)".

Der afventes nu en dom i sagen fra Domstolen. Kommissionen vil underrette Udvalget for 
Andragender om Domstolens endelige afgørelse."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2002

"Kommissionen henviser til sine tidligere meddelelser om andragender fra EU-borgere 
vedrørende behandlingen af tidligere lektorer i fremmedsprog ved italienske universiteter. 
Eftersom traktatovertrædelsen ikke er blevet afhjulpet i Kommissionens 
overtrædelsesprocedurer mod Italien, som blev indledt i 1996, indbragte Kommissionen sagen 
for Domstolen i juli 1996. Domstolen traf sin afgørelse (sag C-212/99) den 26. juni 2001.

Domstolen fastslog i sin afgørelse, at Den Italienske Republik har tilsidesat de forpligtelser, 
der påhviler den i medfør af EF-traktatens artikel 48 (efter ændring nu artikel 39 EF), idet den 
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ikke har sikret anerkendelse af velerhvervede rettigheder for tidligere lektorer i 
fremmedsprog, der er blevet medarbejdere og sprogeksperter i modersmål, skønt en sådan 
anerkendelse er sikret alle indenlandske arbejdstagere.

Kommissionen har skriftligt henvendt sig til de italienske myndigheder og anmodet om 
oplysninger om, hvilke foranstaltninger de italienske myndigheder agter at træffe med henblik 
på at efterkomme Domstolens afgørelse."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. juni 2002

"Kommissionen har den 8. april 2002 modtaget et svar fra de italienske myndigheder 
vedrørende de foranstaltninger, landet har truffet med henblik på at efterkomme Domstolens 
afgørelse i sag C-212/99.

Kommissionen vil nu vurdere svaret og følge med i udviklingen på de italienske universiteter 
med hensyn til de foranstaltninger, universiteterne vil træffe for at sikre anerkendelse af 
velerhvervede rettigheder for tidligere lektorer i fremmedsprog, der er blevet medarbejdere og 
sprogeksperter i modersmål, således som Domstolens afgørelse fastslår.

Hvis Kommissionen efter undersøgelsen vurderer, at de foranstaltninger, der er truffet, er 
utilfredsstillende eller utilstrækkelige, kan Kommissionen i henhold til traktatens artikel 228, 
stk. 2, fremsætte en begrundet udtalelse.

Hvis Italien undlader at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterkomme 
afgørelsen inden for den frist, som Kommissionen har fastsat, kan denne indbringe sagen for 
Domstolen igen."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. december 2002

"Kommissionen traf den 16. oktober 2002 en principbeslutning om at sende en begrundet 
udtalelse til de italienske myndigheder, og den bemyndigede sine tjenestegrene til at kontakte 
dem med henblik på at få en afklaring vedrørende visse punkter. Denne beslutning skulle 
gennemføres inden for tre måneder.

Som forklaret i Kommissionens tidligere meddelelse kan Kommissionen indbringe sagen for 
Domstolen igen, hvis Italien undlader at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på 
at efterkomme afgørelsen."

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. december 2003

”Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender ønsker yderligere oplysninger om den i 
medfør af EF-traktatens artikel 228 indledte overtrædelsesprocedure med hensyn til 
overholdelsen af EF-Domstolens afgørelse af 26. juni 2001 i sag C-212/99 om 
forskelsbehandling af tidligere lektorer i fremmedsprog ved italienske universiteter.

Af de oplysninger, de italienske myndigheder fremsendte som svar på Kommissionens 
åbningsskrivelse i henhold til EF-traktatens tidligere artikel 228, fremgik det, uagtet et 
aftaleudkast til en national kollektiv ansættelseskontrakt for universitetsansatte, at 
beslutninger vedrørende lektorernes (lettori) lønstigninger var blevet vedtaget ensidigt af de 
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styrende organer på mindst fem ud af de seks pågældende universiteter. Desuden gjaldt de 
bevilgede lønstigninger fra forskellige datoer, og de anvendte anciennitetstrin varierede fra 
universitet til universitet både med hensyn til antal og intervaller. Endvidere kan der ikke ud 
fra de fremlagte oplysninger opstilles eller identificeres en kategori af nationale arbejdstagere, 
der udfører opgaver, der er sammenlignelige med eller svarer til de tidligere lektorers 
opgaver. En sådan kategori skulle anvendes som referenceramme ved fastlæggelsen af, hvilke 
betingelser, der gælder for lektorerne. Der manglede også oplysninger vedrørende retten til at 
få udbetalt socialsikring.

Af disse grunde fremsendte Kommissionen den 2. maj 2003 en begrundet udtalelse i henhold 
til artikel 228 i EF-traktaten.

De italienske myndigheder besvarede den begrundede udtalelse den 25. juli 2003. 
Kommissionens tjenestegrene undersøger i øjeblikket dette svar med henblik på at afgøre, om 
lektorernes velerhvervede rettigheder er blevet respekteret fuldt ud. Hvis Kommissionen 
finder, at den italienske regering ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at 
efterkomme Domstolens afgørelse fuldt ud i sag C-212/99, kan Kommissionen i medfør af 
EF-traktatens artikel 228 anlægge sag for Domstolen igen og anmode Domstolen om at 
pålægge tvangsbøder.”

9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. april 2008

"I fortsættelse af den overtrædelsesprocedure, Kommissionen har indledt, afsagde EF-
Domstolen den 26. juni 2001 en dom (sag C-212/99), i hvilken den slog fast, at Italien havde 
tilsidesat de forpligtelser, der påhviler det i medfør af EF-traktatens artikel 39 (tidligere artikel 
48), idet det ikke har anerkendt de rettigheder, som tidligere lektorer i fremmedsprog, der er 
blevet medarbejdere og sprogeksperter i modersmål, har erhvervet med hensyn til løn, 
anciennitet og social sikring, hvorimod indenlandske arbejdstagere er sikret en sådan 
anerkendelse. Dommen vedrører nærmere bestemt seks universiteter.

Da Italien ikke havde vedtaget de nødvendige foranstaltninger til at føre denne dom ud i livet, 
indledte Kommissionen den procedure, der er fastsat i EF-traktatens artikel 228, og som giver 
mulighed for at pålægge økonomiske sanktioner. 

Sidst i januar 2006 fremsatte generaladvokaten et forslag til afgørelse. Han foreslog EF-
Domstolen at afsige kendelse om, at Italien ikke har gennemført dommen fra juni 2001 og at
idømme en dagsbøde på 265.500 euro fra datoen for afsigelsen af den nye dom indtil 
gennemførelsen af dommen fra juni 2001. 

Den 18. juli 2006 afsagde EF-Domstolen sin dom i sag C-119/04. Den slog fast, at Italien ved 
ikke på datoen for udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse, at sikre 
anerkendelse af de rettigheder, som tidligere lektorer har erhvervet, selv om alle indenlandske 
arbejdstagere var sikret en sådan anerkendelse, ikke har gennemført alle foranstaltningerne i 
henhold til gennemførelsen af dommen af 26. juni 2001 (C-212/99), og Italien har derfor 
tilsidesat de forpligtelser, der påhviler det i medfør af EF-traktatens artikel 228. EF-
Domstolen besluttede imidlertid, at den ikke ville pålægge en tvangsbøde, da den mente, at
der ikke eksisterede tilstrækkelige elementer til, at den kunne konkludere, at tilsidesættelsen 
stadig var til stede på den dato, hvor den undersøgte kendsgerningerne.



CM\720306DA.doc 5/5 PE230.117/REV VIII

DA

I sin dom fastslog EF-Domstolen ligeledes, i strid med Kommissionens og generaladvokatens 
udtalelse, at lovdekret nr. 2/2004 (som er blevet til lov nr. 63 af 5. marts 2004) ikke kan anses 
for at have tilvejebragt en ukorrekt retlig ramme med henblik på, at hvert af de omhandlede 
universiteter er i stand til at foretage en præcis genoprettelse af de tidligere lektorers karriere. 
I dette dekret fastsættes en række kriterier, som skal anvendes til at genoprette de tidligere 
lektorers karriere, samt en bestemmelse, der forpligter til at overholde højere lønninger end 
dem, der gælder i henhold til de parametre, der er fastsat ved lov, og som tidligere har været 
anvendt på visse lektorer på grundlag af nationale domme. 

Som Kommissionen har forklaret på møder i Udvalget for Andragender den 21. november 
2006 og den 16. juli 2007, hører den konkrete anvendelse af lovdekretet under national 
lovgivning. De tilgængelige klagemuligheder på nationalt niveau bør således anvendes, hvis 
den pågældende lovgivning ikke anvendes korrekt.

Kommissionen har dog kontaktet de italienske myndigheder for at indhente supplerende 
oplysninger om anvendelsen af lovdekretet. Som svar har Kommissionen modtaget bestemte 
og definitive forsikringer fra de italienske myndigheder (og de berørte universiteter) om, at 
den nye lovgivning anvendes korrekt, og at de forpligter sig til at sikre, at den gennemføres 
hensigtsmæssigt. 

Der er regelmæssigt fremsat ønske om, at Kommissionen skal anmode om at få sagen 
genoptaget. En pådømt sag kan kun begæres genoptaget af EF-Domstolen i henhold til artikel 
44 i Domstolens statut, hvis der fremkommer en faktisk omstændighed af afgørende 
betydning, der inden dommens afsigelse var ukendt for Domstolen. I den forbindelse har 
Kommissionen gennemgået de modtagne oplysninger fra de tidligere lektorer. Gennemgangen 
af disse oplysninger har ikke gjort det muligt for Kommissionen at fastslå eksistensen af nye 
afgørende omstændigheder. Selv om dokumenterne er senere end datoen for dommen, og 
derfor er nye, er oplysningerne i dem ikke nye, da de udelukkende stadfæster Kommissionens 
juridiske begrundelse i dens begæring. Kommissionen kan således ikke indbringe sagen for 
EF-Domstolen på grundlag af allerede kendte elementer og argumenter, som den udtrykkeligt 
har afvist."

KONKLUSION

På nuværende tidspunkt må man konstatere, at Kommission har udtømt de retsmidler, den har 
til rådighed, bl.a. afvisningen af overtrædelsesproceduren på mødet i kollegiet den 27. juni 
2007. 


