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Tárgy: J. S. GARDNER által benyújtott 640/90. sz. petíció, továbbá az 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. és 689/98. számú petíció
az olaszországi egyetemeken az idegen nyelvi lektorok (lettori) által tapasztalt 
nehézségekről

I. A Bizottságtól 1999. február 12-én kapott kiegészítő válasz

Valamennyi petíció az olaszországi egyetemek idegen nyelvi lektorainak kérdésére 
vonatkozik, mely kérdés az összes közösségi intézmény előtt jól ismert. 

A Bizottság által az olaszországi egyetemek idegen nyelvi lektorai szerzett jogainak el 
nem ismerése miatt indított jogsértési eljárás keretében az olasz kormány 1998. 
augusztusban eljuttatta a Bizottsághoz az Egyetemügyi Minisztérium közigazgatási 
körlevelét, amely valamennyi olaszországi egyetem összes rektorától azt kéri, hogy 
egyszer s mindenkorra vessenek véget a lektorokkal kapcsolatos konfliktusnak, és az 
olasz jogszabályok alapján tartsák tiszteletben azok szerzett jogait. 

A Bizottság mindazonáltal további információkat kért azokra a konkrét esetekre 
vonatkozólag, amelyek bizonyos egyetemeken előfordultak. Az olasz kormány 
legutóbb arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy ezeket az információkat a lehető 
leghamarabb eljuttatja hozzá. 

A Bizottság a kapcsolatfelvétel fejleményeiről tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot. 
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II. A Bizottságtól 1999. április 27-én érkezett kiegészítő közlemény

Az olasz hatóságoktól kapott kiegészítő információk, valamint a lektoroktól 1999 
januárjában érkezett számos levél alapján a Bizottság 1999. január 29-én indokolással 
ellátott kiegészítő felszólítást küldött az olasz hatóságok részére a bizonyos 
egyetemeken előfordult egyedi esetek sokasága miatt.

A Bizottság szervezeti egységei tájékoztatni fogják az Európai Parlamentet az eljárás 
további fejleményeiről.

III. A Bizottságtól 2000. február 22-én kapott kiegészítő közlemény

Valamennyi petíció az olaszországi egyetemek idegen nyelvi lektorainak helyzetére 
vonatkozik. Valóban, az idegen nyelvi lektorok egy csoportja több év óta panaszkodik 
amiatt, hogy az olaszországi egyetemek a munkakörülmények tekintetében 
megkülönböztetést gyakorolnak velük szemben.

Abból a megfontolásból, hogy Olaszország (különösen egyes olasz egyetemek) nem 
tartja kellőképpen tiszteletben az európai polgárok jogait, a Bizottság jogsértési eljárást 
indított Olaszország ellen.

A jogsértési eljárás keretében a Bizottság a közelmúltban a Bírósághoz fordult. Az ügy 
tehát jelenleg folyamatban van a Bíróság előtt.

IV.A Bizottságtól 2001. április 19-én kapott kiegészítő közlemény

A szóban forgó petíciók az olaszországi egyetemek idegen nyelvi lektorai szerzett 
jogainak védelmével kapcsolatosak. 

Amint a Bizottság a korábbi közleményeiben előadta, a lektoroktól érkezett számos 
panasz nyomán a Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránt keresetet nyújtott be 
Olaszország ellen a Bírósághoz. 

A szóbeli tárgyalásra 2001. január 11-én került sor a Bíróság előtt. A főtanácsnok 2001. 
március 21-én ismertette következtetéseit. Ezekben a következtetésekben a főtanácsnok 
– elfogadva a Bizottság álláspontját – javasolja a Bíróságnak, hogy 

„- állapítsa meg, hogy az azon egyes állami egyetemek által követett igazgatási és 
szerződéses gyakorlat tekintetében, amelyek nem vagy nem kellőképpen ismerik el a 
volt idegen nyelvi lektorok egyénileg megszerzett jogait a lektorok nyelvészeti 
munkatársként való újbóli alkalmazásakor, holott ez az elismerés valamennyi nemzeti 
munkavállaló számára garantált, az Olasz Köztársaság elmulasztotta teljesíteni az EK-
Szerződés 39. cikke (korábban EK-Szerződés 48. cikke) alapján reá háruló 
kötelezettségeket”.

Az ügy ítéleti szakaszban van a Bíróság előtt. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós 
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Bizottságot a Bíróság által hozott ítéletről.

V. A Bizottságtól 2002. január 25-én kapott kiegészítő válasz

A Bizottság az olaszországi egyetemek volt idegen nyelvi lektoraival szemben 
tanúsított bánásmód tekintetében hivatkozik az EU polgáraitól származó petíciókra 
vonatkozó korábbi közleményeire. Mivel a Szerződés megsértését a Bizottság által 
1996-ban Olaszország ellen kezdeményezett jogsértési eljárások után sem orvosolták, a 
Bizottság az ügyet 1999 júliusában a Bíróság elé vitte. A Bíróság 2001. június 26-án 
hirdetett ítéletet (C-212/99 ügy).

Ítéletében a Bíróság megállapította, hogy Olaszország nem teljesítette az EK-Szerződés 
48. cikke (módosítás után az EK-Szerződés jelenlegi 39. cikke) alapján reá háruló 
kötelezettségeket, mivel nem garantálta az anyanyelvi munkatárssá vagy nyelvésszé 
átminősített volt idegen nyelvi lektorok számára a szerzett jogaik elismerését, holott ez 
az elismerés valamennyi nemzeti munkavállaló számára garantált. 

A Bizottság levélben fordult az olasz hatóságokhoz, tájékoztatást kérve a Bíróság 
ítéletének végrehajtása érdekében általuk elfogadott intézkedésekről. 

VI. A Bizottságtól 2002. június 17-én kapott kiegészítő válasz

A Bizottság 2002. április 8-án megkapta az olasz hatóságok válaszát a Bíróság által a 
C-212/99. sz. ügyben hozott ítélet végrehajtása érdekében Olaszország által elfogadott 
intézkedésekkel kapcsolatban.

A Bizottság megvizsgálja a választ, és figyelemmel fogja követni, hogy az olasz 
egyetemek – a Bíróság ítélete értelmében – milyen intézkedéseket tesznek az 
anyanyelvi munkatárssá vagy szakértővé átminősített volt idegen nyelvi lektorok 
szerzett jogai elismerésének garantálása céljából. 

Ha Bizottság a vizsgálat után úgy találja, hogy a meghozott intézkedések nem 
kielégítőek vagy elégtelenek, a Szerződés 228. cikkének (2) bekezdése alapján 
indokolással ellátott véleményt adhat ki.

Amennyiben az olasz hatóságok nem hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a Bizottság által megszabott határidőn belül eleget tegyenek a 
Bíróság ítéletének, a Bizottság az üggyel újfent a Bírósághoz fordulhat. 

VII. A Bizottságtól 2002. december 12-én kapott kiegészítő válasz

A Bizottság 2002. október 16-án úgy határozott, hogy – a szabályok szerint –
indokolással ellátott véleményt küld az olasz hatóságoknak, és bizonyos részkérdések 
tisztázása érdekében felhatalmazza a Bizottság illetékes szervezeti egységeit a velük 
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való kapcsolatfelvételre. Ezt a határozatot az elkövetkező három hónapon belül kell 
végrehajtani.

A Bizottság előző közleményében szereplő információknak megfelelően a Bizottság 
újfent a Bírósághoz fordulhat, amennyiben Olaszország nem hozza meg a Bíróság 
ítéletének teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

VIII. A Bizottságtól 2003. december 3-án kapott kiegészítő válasz

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága kiegészítő információkat kért az EK-Szerződés 
228. cikke alapján indított jogsértési eljárás megsértésével kapcsolatban, mivel az Európai 
Bíróság által a C-221/99. sz. ügyben – melynek tárgya az olaszországi egyetemek idegen 
nyelvi lektoraival szembeni megkülönböztető bánásmód volt – 2001. június 26-án hozott 
ítéletnek nem tettek eleget.

Az olasz hatóságok által az EK-Szerződés 228. cikke alapján kiadott felszólító levélre 
válaszul eljuttatott információk alapján úgy tűnik, hogy – az egyetemi személyi állományra 
vonatkozó országos kollektív foglalkoztatási szerződésre irányuló megállapodás-tervezet 
ellenére – a lettori esetében az illetményemelésekre vonatkozó határozatokat a hatóságok 
legalább 5-6 érintett egyetemen egyoldalúan hozták meg. Ezenkívül, a megadott 
illetményemelések eltérő időpontokban lépnek hatályba, a szolgálati idő „lépcsőinek” száma 
és a hozzájuk rendelt összegek pedig egyetemek szerint változók. Ráadásul a kapott 
információk nem említenek vagy nem jeleznek egyetlen olyan nemzeti munkavállalói 
kategóriát sem, amelynek tagjai azonos vagy ahhoz hasonló feladatokat látnának el, mint a 
volt lettori, s amelyet paraméterként vagy referenciaként figyelembe lehetett volna venni a 
lettori esetében alkalmazható feltételek értékelése során. A társadalombiztosítási jogokra 
vonatkozó információk úgyszintén hiányzanak.

Következésképpen a Bizottság 2003. május 2-án az EK-Szerződés 228. cikke alapján 
indokolással ellátott véleményt bocsátott ki.

Az olasz hatóságok 2003. július 25-én válaszoltak. A Bizottság szervezeti egységei ezt a 
választ jelenleg tanulmányozzák annak megállapítása céljából, hogy a lettori szerzett jogait 
teljes körűen tekintetbe vették-e. Amennyiben arra a megállapításra jut, hogy az olasz 
kormány nem hozta meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a Bíróság által a C-212/99. 
sz. ügyben hozott ítéletnek teljes mértékben eleget tegyenek, a Bizottság az ügyet az EK-
Szerződés 228. cikke alapján újfent a Bíróság elé viheti, és kényszerítő bírság kiszabását 
kérheti a Bíróságtól.

IX. A Bizottságtól 2008. április 17-án kapott kiegészítő válasz

A Bizottság által kezdeményezett jogsértési eljárást követően a Bíróság 2001. június 26-
án ítéletet hozott (C-212/99. sz. ügy), amelyben megállapította, hogy Olaszország nem 
teljesítette az EK-Szerződés 39. cikke (korábbi 48. cikk) alapján reá háruló 
kötelezettségeket, mivel a nyelvi munkatársakká átminősített volt lektorok esetében nem 
ismerte el a javadalmazás, a szolgálati idő és a társadalombiztosítás tekintetében általuk 
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megszerzett jogokat, holott ezt az elismerést a nemzeti munkavállalók megkapták. Az 
ítélet nevezetesen hat egyetemre vonatkozik.

Tekintettel arra, hogy Olaszország nem hozta meg az ítélet végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket, a Bizottság kezdeményezte az EK-Szerződés 228. cikkében előírt 
eljárást, amely kényszerítő bírság kiszabására is lehetőséget ad. 

2006 januárjában a főtanácsnok ismertette következtetéseit: javasolta, hogy a Bíróság 
állapítsa meg, hogy Olaszország nem hajtotta végre a 2001. júniusi ítéletet, és vessen ki 
265 500 €/nap bírságot az újabb ítélet kihirdetésének napjától számítva a 2001. júniusi 
ítélet végrehajtásáig.

2006. július 18-án a Bíróság ítéletet hozott a C-119/04. sz. ügyben: a Bíróság 
megállapítja, hogy az Olasz Köztársaság – mivel az indokolással ellátott véleményben 
előírt határidőre nem biztosította a nyelvészeti munkatársakká és szakértőkké vált volt 
lektorok szerzett jogainak elismerését, jóllehet ez az elismerés minden nemzeti 
munkavállaló számára biztosított – nem tette meg a Bizottság kontra Olaszország C-
212/99. sz. ügyben 2001. június 26-án hozott ítélet végrehajtásához szükséges 
valamennyi intézkedést, és ebből adódóan nem teljesítette az EK 228. cikkből eredő 
kötelezettségeit. Ugyanakkor a Bíróság úgy döntött, hogy nem szab ki kényszerítő 
bírságot, tekintettel arra a tényre, hogy nem áll rendelkezésre elegendő tényező annak 
megállapításához, hogy a mulasztás a tények vizsgálata idején még fennállt-e.

Ítéletében a Bíróság arról is döntött – ellentétben a Bizottság és a főtanácsnok 
véleményével –, hogy a 2/2004 törvényerejű rendelet (a későbbi 2004. március 5-i 63. 
törvény) nem tekinthető olyan nem helytálló jogi keretnek, amely valamennyi érintett 
egyetem számára lehetővé tenné a volt lektorok pályafutásának pontos rekonstruálását. 
Ez a rendelet számos kritériumot állapít meg, amelyeket a volt lektorok pályafutásának 
rekonstruálásához kell alkalmazni, továbbá tartalmaz egy záradékot, amely kötelezővé 
teszi a törvényben szereplő ismérvek alapján járó illetménynél kedvezőbb azon 
illetmények érintetlenül hagyását, amelyeket egyes lektoroknak nemzeti bíróságok 
ítéletei következményeképpen megítéltek. 

Amint a Bizottság a Petíciós Bizottság 2006. november 21-i és 2007. július 16-i ülésén 
rávilágított, a törvényerejű rendelet gyakorlati alkalmazásának kérdése a nemzeti jog 
hatálya alá tartozik. Amennyiben tehát a szóban forgó jogszabályokat nem alkalmazzák 
helyesen, akkor a nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel kell 
élni.

Mindazonáltal a Bizottság szervezeti egységei kapcsolatba léptek az olasz hatóságokkal 
a törvényerejű rendelet alkalmazására vonatkozó további információk beszerzése 
céljából. Válaszul az olasz hatóságok (és az érintett egyetemek) a Bizottság szervezeti 
egységeit határozottan és véglegesen biztosították arról, hogy az új jogszabályt helyesen 
alkalmazzák, és a helyes alkalmazásra kötelezettséget is vállalnak. 

Rendszeresen felmerült az az óhaj, hogy a Bizottság kérje az ítélet felülvizsgálatát. Egy 
ilyen felülvizsgálat – a Bíróság alapokmányának 44. cikke alapján – csak olyan 
természetű tény felfedésének következményeképpen indítható, mely tény döntő 
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befolyással lehet, és az ítélet meghozatala előtt a Bíróság számára nem volt ismert. A 
Bizottság e szempontból áttekintette a volt lektoroktól származó információkat. Az 
információk elemzése nem teszi lehetővé a Bizottság szervezeti egységei számára, hogy 
megállapítsák új döntő tények fennállását. Még ha a dokumentumok az ítélet 
meghozatala utáni időből származnak is, s ennélfogva újak, a bennük található 
információk nem azok, mivel csupán a Bizottság keresetében alkalmazott jogi érvelést 
támasztják alá. Következésképpen a Bizottság nem fordulhat a Bírósághoz már ismert 
elemek és az általa kifejezetten elvetett érvek alapján.

KÖVETKEZTETÉS

Ebben a szakaszban meg kell tehát állapítani, hogy a Bizottság kimerítette a 
jogorvoslatok rendelkezésére álló lehetőségeit, s ennélfogva a jogsértési eljárást 2007. 
június 27-i ülésén a bizottsági testület lezárta.


