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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 640/90, którą złożył J.S. GARDNER, a także petycji 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 i 689/98, w sprawie trudności napotkanych przez lektorów języka obcego 
(lettori) na wyższych uczelniach włoskich

I. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 1999 r.:

Wszystkie wymienione petycje dotyczą lektorów języka obcego na włoskich 
uczelniach wyższych, kwestii bardzo dobrze znanej wszystkim instytucjom 
wspólnotowym. 

W ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wszczętego przez Komisję w związku z nieprzestrzeganiem praw 
nabytych lektorów języka obcego przez włoskie uczelnie wyższe, rząd włoski 
przekazał Komisji w sierpniu 1998 r. okólnik administracyjny ministerstwa 
szkolnictwa wyższego z lipca 1998 r., skierowany do wszystkich rektorów wszystkich 
włoskich uczelni wyższych i nakazujący definitywnego zaprzestania konfliktu z 
lektorami poprzez przestrzeganie ich nabytych praw przewidzianych w prawie 
włoskim. 

Komisja zwróciła się jednak o informacje szczegółowe dotyczące konkretnych 
przypadków, jakie miały miejsce na niektórych uczelniach wyższych. Rząd włoski 
poinformował niedawno Komisję, że dostarczy te informacje tak szybko, jak to będzie 
możliwe. 

Komisja powiadomi Komisję Petycji o dalszym przebiegu tych kontaktów. 



PE230.117rev.VIII 2/6 CM\720306PL.doc

PL

II Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 27 kwietnia 1999 r.;

W związku z dodatkowymi informacjami dostarczonymi przez władze włoskie oraz 
licznymi pismami lektorów wysłanymi w styczniu 1999 r., Komisja skierowała do 
władz włoskich w dniu 29 stycznia 1999 r. dodatkową uzasadnioną opinię, dotyczącą w 
szczególności szeregu indywidualnych przypadków na niektórych uczelniach 
wyższych.  

Służby Komisji powiadomią Parlament Europejski o dalszym przebiegu postępowania. 

III Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 22 lutego 2000 r.;

Wszystkie wymienione petycje dotyczą kwestii lektorów języka obcego na włoskich 
uczelniach wyższych. Od wielu lat grupa lektorów języka obcego skarży się na to, że są 
dyskryminowani przez uczelnie włoskie w zakresie warunków pracy.

Będąc zdania, że Włochy (a w szczególności niektóre włoskie uczelnie wyższe) nie 
przestrzegają w wystarczającym stopniu praw obywateli europejskich, Komisja 
wszczęła przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

Skarga ta została niedawno wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję. 
Sprawa jest obecnie zawisła przed Trybunałem.

IV Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 19 kwietnia 2001 r.;

Petycje, o których mowa, dotyczą ochrony praw nabytych lektorów języka obcego na 
włoskich uczelniach wyższych. 

Jak wyjaśniła Komisja w poprzednich komunikatach, w następstwie licznych skarg 
lektorów Komisja wniosła skargę przeciwko Włochom w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego do Trybunału Sprawiedliwości. 

Rozprawa ustna przed Trybunałem miała miejsce 11 stycznia 2001 r. Rzecznik 
generalny przedstawił swoją opinię dnia 21 marca 2001 r. W swojej opinii rzecznik 
generalny zaproponował, aby Trybunał: 

„stwierdził, że jeżeli chodzi o praktykę administracyjną i kontraktową realizowaną 
przez niektóre uczelnie publiczne, które częściowo lub całkowicie nie uznają praw 
nabytych indywidualnie przez byłych lektorów języków obcych w chwili ponownego ich 
zatrudnienia w charakterze współpracowników językowych, podczas gdy uznawanie 
tych praw jest zagwarantowane wszystkim pozostałym pracownikom krajowym, Włochy 
uchybiły zobowiązaniom, jakie nakłada na nie art. 39 WE (dawniej art. 48 traktatu 
WE)”

Sprawa oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości. Komisja 
powiadomi Komisję Petycji o ostatecznej decyzji Trybunału.
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V. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2002 r.:

Komisja odsyła do swoich poprzednich komunikatów dotyczących petycji złożonych 
przez obywateli UE w sprawie traktowania byłych lektorów języka obcego na włoskich 
uczelniach wyższych. Ponieważ naruszenie traktatu nie zostało naprawione w 
następstwie postępowań o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
wszczętych przez Komisję przeciwko Włochom w 1996 r., Komisja złożyła skargę do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w lipcu 1999 r. Trybunał wydał wyrok 
(Sprawa C-212/99) dnia 26 czerwca 2001 r.

W wyroku Trybunał stwierdził, że Włochy uchybiły swoim zobowiązaniom 
wynikającym z art. 48 traktatu WE (obecnie, po poprawce, określanego jako art. 39 
WE), ponieważ nie zagwarantowały uznawania praw nabytych przez byłych lektorów 
języka obcego, którzy stali się współpracownikami językowymi w zakresie języka 
ojczystego, mimo że uznawanie tych praw jest zagwarantowane wszystkim 
pracownikom krajowym. 

Komisja zwróciła się pisemnie do władz włoskich o dostarczenie informacji 
dotyczących środków przyjętych w celu zapewnienia wykonania wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości. 

VI. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 czerwca 2002 r.:

Dnia 8 kwietnia 2002 r. Komisja otrzymała odpowiedź od władz włoskich, dotyczącą 
środków przyjętych przez Włochy w celu zapewnienia wykonania wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-212/99.

Komisja rozważy obecnie odpowiedź władz włoskich i zbada zmiany, jakie nastąpiły 
na włoskich uczelniach pod kątem środków przyjętych w celu zapewnienia uznawania 
praw nabytych przez byłych lektorów języka obcego, którzy zostali 
współpracownikami czy też ekspertami językowymi w ojczystym języku, jak 
przewiduje wyrok Trybunału. 

Jeżeli Komisja uzna następnie, że przyjęte środki są niezadowalające lub 
niewystarczające, Komisja może sformułować uzasadnioną opinię na podstawie art. 
228 ust. 2 traktatu.

Jeżeli władze włoskie nie podejmą koniecznych środków w celu zapewnienia 
wykonania wyroku w terminie ustalonym przez Komisję, Komisja może po raz 
kolejny wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. 

VII. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 grudnia 2002 r.:

Dnia 16 października 2002 r. Komisja zadecydowała, że należy skierować 
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uzasadnioną opinię do władz włoskich i upoważnić odpowiednie służby Komisji do 
nawiązania kontaktu z władzami włoskimi w celu wyjaśnienia niektórych kwestii. 
Decyzja ta powinna zostać wdrożona w terminie trzech miesięcy.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w poprzednim komunikacie Komisji, Komisja może 
po raz kolejny wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli Włochy nie 
podejmą koniecznych środków w celu zapewnienia wykonania wyroku Trybunału.

VIII Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 grudnia 2003 r.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zwróciła się o dodatkowe informacje dotyczące 
naruszenia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na 
podstawie art. 228 WE, odnoszącego się do respektowania wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 26.06.2001 w sprawie C-212/99, dotyczącego dyskryminacji lektorów 
języka obcego na wyższych uczelniach włoskich.

Na podstawie informacji przekazanych przez władze włoskie w odpowiedzi na wezwanie do 
usunięcia uchybień na mocy art. 228 WE można stwierdzić, że mimo projektu porozumienia 
dotyczącego krajowej umowy zbiorowej w sprawie zatrudnienia pracowników uczelni 
wyższych, decyzje dotyczące podwyżek płac lettori zostały podjęte jednostronnie przez 
władze co najmniej pięciu z sześciu uczelni, o których mowa. Ponadto przyznane podwyżki 
wchodzą w życie w różnych terminach, a liczba oraz kwota „stopni stażu pracy” są różne w 
zależności od uczelni. Ponadto dostarczone informacje nie wskazują ani nie identyfikują 
żadnej kategorii pracowników krajowych, którzy pełniliby funkcje porównywalne lub 
podobne do funkcji byłych lettori, co należało uwzględnić jako punkt odniesienia w celu 
oceny warunków stosowanych w odniesieniu do lettori.  Brakuje też informacji dotyczących 
praw w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W związku z tym dnia 02.05.2003 Komisja sporządziła uzasadnioną opinię na podstawie art. 
228 WE.

Władze włoskie odpowiedziały dnia 25.07.2003. Służby Komisji rozpatrują obecnie 
odpowiedź w celu ustalenia, czy prawa nabyte lettori zostały w pełni uwzględnione. Jeżeli 
Komisja uzna, że rząd włoski nie podjął koniecznych środków w celu pełnego zastosowania 
się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-212/99, Komisja może po raz kolejny 
skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 228 WE i zwrócić się do 
Trybunału o nałożenie okresowych kar pieniężnych.

IX Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

W następstwie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wszczętego przez Komisję, dnia 26 czerwca 2001 r. Trybunał 
Sprawiedliwości wydał wyrok (sprawa C-212/99) stwierdzający, że Włochy uchybiły 
swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 39 WE (dawny art. 48), ponieważ nie uznały 
praw w zakresie wynagrodzenia, stażu i zabezpieczenia społecznego nabytych przez 
byłych lektorów, którzy stali się współpracownikami językowymi, podczas gdy prawa te 
zostały uznane w przypadku pracowników krajowych. Wyrok dotyczy w szczególności 
sześciu uczelni.
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Mając na uwadze, że Włochy nie podjęły koniecznych środków w celu wykonania 
wyroku, Komisja wszczęła postępowanie przewidziane w art. 228 WE, które przewiduje 
możliwość nałożenia kar pieniężnych.

Pod koniec stycznia 2006 r. rzecznik generalny wydał opinię – zaproponował, aby 
Trybunał orzekł, że Włochy nie wykonały wyroku z czerwca 2001 r. i nałożył grzywnę 
dzienną w wysokości 265 500 euro od dnia, w którym został wydany nowy wyrok, do 
dnia wykonania wyroku z czerwca 2001 r.

Dnia 18 lipca 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-119/04. 
Trybunał stwierdził, że poprzez niezapewnienie w terminie wskazanym w uzasadnionej 
opinii uznawania praw nabytych przez byłych lektorów, podczas gdy uznawanie tych 
praw zostało zagwarantowane wszystkim pracownikom krajowym, Włochy nie 
wdrożyły wszystkich środków, jakie obejmowało wykonanie wyroku z dnia 26 czerwca 
2001 r. (C-212/99) i w związku z tym uchybiły zobowiązaniom, jakie nakłada na nie 
art. 228 WE. Mimo to Trybunał postanowił nie nakładać kary, ponieważ uznał, że nie 
było wystarczających informacji, które pozwoliłyby stwierdzić, że uchybienie w 
dalszym ciągu istniało w chwili, gdy badał fakty.

W swoim wyroku Trybunał zadecydował również, wbrew opinii Komisji i rzecznika 
generalnego, że nie można uznać, że dekret z mocą ustawy nr 2/2004 (który został 
zastąpiony ustawą nr 63 z dnia 5.03.2004 r.) zapewnia niewłaściwe ramy prawne dla 
umożliwienia każdemu z zainteresowanych uniwersytetów dokładnego odtworzenia 
kariery zawodowej byłych lektorów. Dekret ten ustanawia szereg kryteriów, które 
powinny być zastosowane w celu odtworzenia kariery zawodowej byłych lektorów, a 
także klauzulę zobowiązującą do przestrzegania wynagradzania korzystniejszego niż 
wynikające z parametrów określonych w ustawie, które zostało wcześniej przyznane 
niektórym lektorom na podstawie wyroków krajowych.

Jak wyjaśniła Komisja podczas posiedzeń Komisji Petycji w dniach 21 listopada 2006 r. 
i 16 lipca 2007 r., kwestia praktycznego stosowania dekretu z mocą ustawy wchodzi w 
zakres prawa krajowego. W związku z tym, jeżeli przepisy, o których mowa, nie były 
stosowane w sposób prawidłowy, powinno się zastosować środki odwoławcze dostępne 
na szczeblu krajowym.

Służby Komisji zwróciły się jednak do władz włoskich w celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczących stosowania dekretu z mocą ustawy. W odpowiedzi służby 
Komisji otrzymały stanowcze i ostateczne zapewnienie ze strony władz włoskich (i 
uczelni, o których mowa), że nowe przepisy są właściwie stosowane i że władze 
zobowiązują się do czuwania nad ich należytym stosowaniem.

Wyrażono także życzenie, aby Komisja złożyła wniosek o rewizję wyroku. Zgodnie z 
art. 44 Statutu Trybunału Sprawiedliwości rewizja wyroku może mieć miejsce jedynie w 
związku z ujawnieniem okoliczności faktycznej, mogącej mieć decydujące znaczenie, 
nieznanej Trybunałowi w chwili wydania wyroku. W tym kontekście Komisja 
przeanalizowała informacje otrzymane od byłych lektorów. Zbadanie tych informacji nie 
pozwoliło służbom Komisji na stwierdzenie istnienia nowych decydujących okoliczności 
faktycznych. Mimo że dokumenty zostały otrzymane po wydaniu wyroku, i jako takie są 
nowe, to informacje w nich zawarte nie są nowe, ponieważ jedynie potwierdzają 
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argumenty prawne przedstawione przez Komisję w skardze. Komisja nie może zatem 
zwrócić się do Trybunału, opierając się na informacjach już znanych i argumentach, 
które Trybunał wyraźnie odrzucił.

PODSUMOWANIE

Na tym etapie należy stwierdzić, że Komisja wyczerpała środki prawne, jakimi 
dysponuje, dlatego też postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zostało umorzone podczas posiedzenia kolegium w dniu 27 czerwca 
2007 r.


