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Vetoomusvaliokunta

17.4.2008

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 640/1990, J.S. Gardner, ja vetoomukset nro 124/1993, 229/1994, 322/1994, 
500/1994, 651/1994, 732/1994, 750/1994, 819/1994, 858/1994, 940/1994, 1141/1994, 
1187/1994, 1/1995, 425/1995, 1161/1995, 21/1996, 22/1996, 29/1996, 75/1996, 260/1996, 
1198/1997, 511/1998 ja 689/1998, vieraan kielen lehtorien (lettori) kohtaamista ongelmista 
Italian yliopistoissa

1. Komission täydentävä vastaus, saatu 12. helmikuuta 1999

Kaikki nämä vetoomukset liittyvät Italian yliopistojen vieraan kielen lehtoreita koskevaan 
kysymykseen, josta kaikki yhteisön toimielimet ovat hyvin tietoisia.

Koska Italian yliopistot olivat laiminlyöneet vieraan kielen lehtoreille kuuluvien oikeuksien 
kunnioittamisen, komissio käynnisti rikkomismenettelyt, joiden yhteydessä Italian hallitus 
ilmoitti elokuussa 1998 komissiolle yliopistoista vastaavan ministeriön heinäkuussa 1998 
antamasta hallinnollisesta tiedotteesta, jossa kaikkien Italian yliopistojen rehtoreita kehotettiin 
lopettamaan lehtoreita koskeva kiista kunnioittamalla näiden saavuttamia oikeuksia Italian 
lainsäädännön mukaisesti.

Itse asiassa komissio oli jo pyytänyt yksityiskohtaisia tietoja eri yliopistoissa esiintyvistä 
erityistapauksista. Italian hallitus on äskettäin ilmoittanut komissiolle, että se toimittaa nämä 
tiedot mahdollisimman pian.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.

2. Komission täydentävä vastaus, saatu 27. huhtikuuta 1999

Italian viranomaisten toimittamien lisätietojen ja vieraan kielen lehtorien tammikuussa 1999 
lähettämien lukuisten kirjeiden perusteella komissio lähetti 29. tammikuuta 1999 Italian 
viranomaisille uuden perustellun lausunnon, jossa kiinnitettiin huomiota lukuisiin eri 
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yliopistoissa esiintyviin erityistapauksiin.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asian käsittelyn etenemisestä.

3. Komission täydentävä vastaus, saatu 22. helmikuuta 2000

Kaikki nämä vetoomukset liittyvät Italian yliopistojen vieraan kielen lehtoreita koskevaan 
kysymykseen.

Usean vuoden ajan vieraan kielen lehtorien ryhmä on valittanut Italian yliopistoissa heitä 
vastaan harjoitettavasta palvelussuhteen ehtoja koskevasta syrjinnästä.

Komissio katsoi, että Italia (ja erityisesti tietyt Italian yliopistot) ei ole riittävästi kunnioittanut 
näiden Euroopan kansalaisten oikeuksia, ja käynnisti rikkomismenettelyn Italiaa vastaan.

Komissio on äskettäin käynnistänyt tämän menettelyn yhteisöjen tuomioistuimessa. Tämä 
asia on näin ollen vireillä tuomioistuimessa.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. huhtikuuta 2001 

Vetoomukset koskevat Italian yliopistojen vieraan kielen lehtoreiden saavuttamien oikeuksien 
suojelua.

Kuten komissio on todennut aiemmissa ilmoituksissaan, vieraan kielen lehtorien tekemien 
lukuisten valitusten perusteella komissio käynnisti rikkomismenettelyn Italiaa vastaan 
yhteisöjen tuomioistuimessa.

Tuomioistuinkäsittely pidettiin 11. tammikuuta 2001. Julkisasiamies esitti 
ratkaisuehdotuksensa 21. maaliskuuta 2001. Komission omien päätelmien mukaisesti 
julkisasiamies pyysi ratkaisuehdotuksessaan tuomioistuinta

– toteamaan, että Italian tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 
39 artiklan (entisen 48 artiklan) mukaisia velvoitteitaan, koska tietyt valtion yliopistot 
ovat omaksuneet hallinnollisen ja sopimusoikeudellisen käytännön, jonka perusteella 
entisille vieraan kielen lehtoreille, jotka on palkattu uudelleen kielen alan 
työntekijöiksi, ei tunnusteta tai tunnusteta riittävästi näiden saavuttamia oikeuksia, 
vaikka nämä oikeudet tunnustetaan kaikille kotimaisille työntekijöille.

Tätä asiaa käsitellään parhaillaan tuomioistuimessa. Komissio tiedottaa 
vetoomusvaliokunnalle tuomioistuimen lopullisesta päätöksestä.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2002

Komissio viittaa aiempiin ilmoituksiinsa EU:n kansalaisten vetoomuksista, jotka koskivat 
entisten vieraan kielen lehtorien kohtelua Italian yliopistoissa. Koska perustamissopimusta 
rikottiin edelleen huolimatta siitä, että komissio oli käynnistänyt Italiaa vastaan 
rikkomismenettelyn vuonna 1996, komissio nosti kanteen Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa heinäkuussa 1999. Tuomioistuin antoi päätöksensä (asiassa C-212/99) 
26. kesäkuuta 2001.
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Tuomioistuin totesi päätöksessään, että Italia ei ollut noudattanut perustamissopimuksen 
48 artiklan (josta on muutettuna tullut perustamissopimuksen 39 artikla) mukaisia 
velvoitteitaan, koska se ei ole tunnustanut entisille vieraan kielen lehtoreille, joista on tullut 
äidinkielensä asiantuntijoita, näiden saavuttamia oikeuksia, vaikka nämä oikeudet 
tunnustetaan kaikille kotimaisille työntekijöille. 

Komissio on kirjoittanut Italian viranomaisille ja pyytänyt tietoja Italian viranomaisten 
toteuttamista toimenpiteistä yhteisöjen tuomioistuimen antaman päätöksen noudattamiseksi. 

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. kesäkuuta 2002

Komissio on saanut 8. huhtikuuta 2002 Italialta vastauksen Italian viranomaisten toteuttamista 
toimenpiteistä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-212/99 antaman päätöksen 
noudattamiseksi.

Komissio aikoo tutkia vastauksen ja seurata, miten Italian yliopistot vastaisuudessa ottavat 
huomioon entisten vieraan kielen lehtorien, jotka ovat nykyään äidinkielensä asiantuntijoita, 
saavuttamat oikeudet tuomioistuimen päätöksen edellyttämällä tavalla. 

Jos komissio tutkimuksen jälkeen on sitä mieltä, että toteutetut toimenpiteet eivät ole 
tyydyttäviä tai riittäviä, komissio voi perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaan 
antaa perustellun lausunnon.

Mikäli Italia ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä tuomion noudattamiseksi komission 
asettamaan määräaikaan mennessä, komissio voi saattaa asian uudelleen yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

7. Komission täydentävä vastaus, saatu 12. joulukuuta 2002

Komissio teki 16. lokakuuta 2002 periaatepäätöksen perustellun lausunnon lähettämisestä 
Italian viranomaisille ja valtuutti komission yksiköt ottamaan yhteyttä Italian viranomaisiin 
eräiden yksityiskohtien selvittämiseksi. Tämä päätös tulee panna täytäntöön kolmen 
kuukauden kuluessa.

Kuten komission aiemmassa ilmoituksessa on selitetty, komissio voi saattaa asian uudelleen 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos Italia ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä tuomion 
noudattamiseksi.

8. Komission täydentävä vastaus, saatu 3. joulukuuta 2003

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta toivoo saavansa lisätietoja EY:n 
perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti käynnistetyistä rikkomismenettelyistä. 
Kyseiset menettelyt käynnistettiin sen selvittämiseksi, onko Italia noudattanut Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen 26. kesäkuuta 2001 asiassa C-212/99 antamaa tuomiota, joka 
koskee vieraan kielen lehtorien syrjintää Italian yliopistoissa

Italian viranomaiset toimittivat EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti 
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lähetettyyn viralliseen huomautukseen vastauksen, josta kävi ilmi, että kansallisesta yliopiston 
henkilökuntaa koskevasta työehtosopimusluonnoksesta huolimatta ainakin viiden tai kuuden 
yliopiston hallinnolliset elimet olivat päättäneet lehtorien palkan korottamisesta täysin 
itsenäisesti. Lisäksi myönnetyt palkankorotukset astuivat voimaan eri päivinä eri yliopistoissa, 
ja eri yliopistoissa sovellettujen virkaikäluokkien määrä ja luonne vaihtelivat suuresti. 
Toimitetuista tiedoista ei käynyt myöskään ilmi mitään sellaista kategoriaa, johon kuuluvat 
kansalliset työntekijät toimisivat vastaavissa tai samankaltaisissa tehtävissä kuin entiset 
lehtorit ja jonka perusteella myös lehtoreihin sovellettavat ehdot olisi määriteltävä. Myös 
sosiaaliturvamaksuja koskevista oikeuksista annetut tiedot olivat puutteellisia.

Näin ollen komissio toimitti 2. toukokuuta 2003 Italialle EY:n perustamissopimuksen 
228 artiklan mukaisen perustellun lausunnon.

Italian viranomaiset vastasivat lausuntoon 25. heinäkuuta 2003. Komission yksiköt arvioivat 
parhaillaan Italian viranomaisten vastausta varmistaakseen, onko lehtoreiden saavuttamia 
oikeuksia kunnioitettu asianmukaisesti. Jos komissio katsoo, ettei Italian hallitus ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-212/99 antaman 
tuomion noudattamiseksi, se voi EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla viedä asian 
uudelleen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja pyytää tuomioistuinta määräämään 
Italialle sakkoja.

9. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008.

Yhteisöjen tuomioistuin on antanut 26. kesäkuuta 2001 tuomion komission aloittamaa 
jäsenyysvelvoitteiden rikkomismenettelyä koskevassa asiassa (C-212/99) ja lausunut, että 
Italia oli jättänyt noudattamatta sille EY:n perustamissopimuksen 39 EY artiklasta (entinen 48 
artikla) johtuvat jäsenyysvelvoitteet, koska se ei ole tunnustanut entisille vieraan kielen 
lehtoreille, joista on tullut äidinkielensä asiantuntijoita, näiden saavuttamia palkkaoikeuksia, 
vaikka nämä oikeudet tunnustetaan kaikille kotimaisille työntekijöille. Tuomio koskee 
erityisesti kuutta yliopistoa.

Komissio katsoi, ettei Italia ollut toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä pannakseen kyseisen 
tuomion täytäntöön, ja aloitti EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen menettelyn, 
jossa annetaan mahdollisuus sakkorangaistuksen määräämiseen.

Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksensa tammikuun lopulla 2006: hän ehdotti, että 
yhteisöjen tuomioistuin toteaa, ettei Italia ole pannut täytäntöön kesäkuussa 2001 annettua 
tuomiota, ja määrää 265 500 euron suuruisen päiväsakon uuden tuomion 
antamispäivämäärästä kesäkuussa 2001 annetun tuomion täytäntöönpanoon saakka.

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 18. heinäkuuta 2006 asiassa C-119/04 tuomion, jonka mukaan 
yhteisöjen tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti: Italian tasavalta ei ole toteuttanut 
kaikkia asiassa C-212/99, komissio vastaan Italia, 26.6.2001 annetun tuomion 
täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, eikä se näin ollen ole noudattanut EY 228 
artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole perustellussa lausunnossa asetetun määräajan 
päättymishetkellä varmistanut entisten vieraan kielen lehtoreiden, joista on tullut 
äidinkielellään työskenteleviä kielten alan työntekijöitä ja asiantuntijoita, saamien oikeuksien 
tunnustamista, vaikka tällainen saatujen oikeuksien tunnustaminen oli taattu kaikkien 



CM\720306FI.doc 5/5 PE230.117v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

kotimaisten työntekijöiden osalta. Yhteisöjen tuomioistuin päätti kuitenkin olla määräämättä 
uhkasakkoa, sillä se katsoi, ettei ollut esitetty riittäviä tietoja, joiden perusteella yhteisöjen 
tuomioistuin voisi todeta, että jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkui sinä 
ajankohtana, jona yhteisöjen tuomioistuin tutki asian tosiseikat.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi myös tuomiossaan, toisin kuin komissio lausunnossaan ja 
julkisasiamies ratkaisuehdotuksessaan, ettei voida katsoa, että asetuksella nro 2/2004 (josta on 
tullut 5.3.2004 annettu laki nro 63) olisi luotu epäasianmukainen oikeudellinen kehys sille, 
että kukin asianomaisista yliopistoista voisi toteuttaa entisten lehtoreiden uran tarkan 
uudelleenmäärittämisen. Kyseisessä asetuksessa annetaan useita perusteita, joita on 
sovellettava entisten lehtoreiden uran uudelleenmäärittämisessä, sekä lausuma, jolla 
velvoitetaan edullisempaan kohteluun kuin laissa annetuissa viitetekijöissä, jotka oli aiemmin 
tunnustettu kansallisten tuomioistuinten tuomioissa tietyille lehtoreille.

Kuten komissio on selvittänyt vetoomusvaliokunnan kokouksissa 21. marraskuuta 2006 ja 
16. heinäkuuta 2007, asetuksen käytännön soveltaminen kuuluu kansallisen lainsäädännön 
soveltamisalaan. Näin ollen olisi käytettävä kansallisessa oikeusjärjestelmässä annettuja 
oikeuskeinoja, jollei kyseistä lainsäädäntöä ole pantu täytäntöön asianmukaisesti.

Komissio on kuitenkin ottanut yhteyttä Italian viranomaisiin saadakseen täydentäviä tietoja 
asetuksen täytäntöönpanosta. Komissio sai Italian viranomaisten (ja kyseisten yliopistojen) 
vastauksessa lujat ja lopulliset vakuutukset siitä, että uusi lainsäädäntö on pantu 
asianmukaisesti täytäntöön ja että kyseiset tahot sitoutuvat valvomaan sen moitteetonta 
toteuttamista.

Pyyntö, että komissio vaatisi tuomion uudelleen käsittelyä, on toistettu säännöllisin väliajoin.
Tällainen uudelleen käsittely voidaan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 44 artiklan 
nojalla toteuttaa ainoastaan, jos tietoon tulee merkitykseltään ratkaiseva tosiseikka, joka ei ole 
ollut yhteisöjen tuomioistuimen tiedossa tuomiota annettaessa. Komissio on tutkinut tässä 
mielessä entisiltä lehtoreilta saadut tiedot. Näiden tietojen perusteella komissio ei ole voinut 
todeta uusien ratkaisevien tosiseikkojen ilmaantumista. Vaikka asiakirjat ovatkin tuomion 
antamisen jälkeiseltä ajalta ja näin ollen uusia, niissä esitetyt tiedot eivät sitä ole, sillä niillä 
vain vahvistetaan komission kanteessaan esittämää oikeudellista argumentointia. Komissio ei 
voi saattaa asiaa yhteisöjen tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi jo tunnettujen seikkojen 
ja yhteisöjen tuomioistuimen jo hylkäämien väitteiden perusteella.

Päätelmä

Tässä vaiheessa on näin ollen todettava, että komissio on käyttänyt kaikki käytössään olevat 
oikeuskeinot, minkä vuoksi jäsenyysvelvoitteiden rikkomismenettelyn käsittely on lopetettu 
27. kesäkuuta 2007 pidetyssä kollegion kokouksessa.


