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pilietis Gino Trevisanato

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijoje Direktyva 98/95/EB dėl kolektyvinio atleidimo iš 
darbo perkelta prieštaraujant tai direktyvai. Pagal Italijos įstatymus vadovybė neturi būti 
įtraukiama į konsultacijas su profesinėmis sąjungomis prieš kolektyvinį atleidimą. Tai turi 
neigiamą poveikį išeitinėms išmokoms. Peticijos pateikėjas prašo visų ES institucijų paramos, 
kad Italijos teisės aktai būtų suderinti su Bendrijos teise dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos įstatymas Nr. 223/1991, kuriuo perkeliama 
Direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, 
suderinimo, neapsaugo visų direktyvoje išvardytų darbuotojų kategorijų, o ypač tų, kurie 
dirba pagal su vadovais sudaromas sutartis. 

Pasak peticijos pateikėjo, pagal Italijos teisės aktus apskaičiuojant įdarbintų darbuotojų 
skaičių į vadovų (it. dirigenti) kategoriją atsižvelgiama, tačiau į ją neatsižvelgiama 
apskaičiuojant atleidžiamų darbuotojų skaičių. Dėl to procedūrinės taisyklės gali būti apeitos 
atleidžiant iš darbo tam tikrą skaičių vadovų su kitais darbuotojais taip, kad nebūtų pasiektas 
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kvorumas, reikalingas procedūrai pradėti.

Peticijos pateikėjo nuomone, tai prieštarauja ETT sprendimui byloje C–385/05 (CGT), 
kuriame ETT, išaiškindamas Direktyvos 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje 3 straipsnio 1 dalį, konstatavo, 
kad jos nuostatos „draudžia nacionalinės teisės aktą, pagal kurį, apskaičiuojant įdarbintų 
darbuotojų skaičių šios nuostatos prasme, neatsižvelgiama, net jeigu tik laikinai, į tam tikrą 
darbuotojų kategoriją“.

Be to, peticijos pateikėjas mano, kad Italija neteisi, nes nepateikė ETT užklausos dėl įstatymo 
Nr. 223/91 4 straipsnio 9 dalies išaiškinimo preliminariu nutarimu.

Pradinė problema

Pradinė problema buvo susijusi su dviem atskirais klausimais: pirma, su klausimu dėl 
Direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš 
darbo, suderinimo, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo Italijoje,  ir, antra, su 
klausimu dėl galimybės pateikti apeliacinį skundą nacionaliniam teismui. 

– Peticijos pateikėjas dirbo I.B.M. Italia spa direktoriumi (kategorija – dirigenti) ir 1994 m. 
lapkričio mėn. buvo atleistas iš darbo kolektyvinio atleidimo iš darbo tvarka. 

2007 m. sausio mėn. Milano apeliacinis teismas jo byloje priėmė sprendimą, kad pagal 
Įstatymo Nr. 223/91 4 straipsnio 9 dalį, kuriuo kartu į nacionalinę teisę perkeliama 
Direktyva 98/59/EB dėl kolektyvinių atleidimų su pakeitimais, vadovų kategorijai nebuvo 
numatyta teisė į apsaugą, susijusią su Įstatyme Nr. 223/91 apibrėžtomis procedūrinėmis 
taisyklėmis. 

Dėl to, peticijos pateikėjo nuomone, nuostatos, į Italijos nacionalinę teisę perkeliančios 
Direktyvą, prieštaravo ETT sprendimui byloje C–385/05 (CGT) ir Direktyvai 98/59/EB.

– Pagal Italijos civilinio proceso kodekso 360 straipsnį į Apeliacinį teismą galima kreiptis 
pateikiant apeliacinį skundą dėl netinkamo teisės aktų taikymo. Pagal Civilinio proceso 
kodekso 365 straipsnį tam, kad apeliacinis skundas Aukščiausiajam teismui būtų laikomas 
priimtinu, jį turi pasirašyti registruotasis advokatas. 

Peticijos pateikėjas nurodė, kad jam nepasisekė rasti advokato, kuris būtų padėjęs jam pateikti 
bylą Aukščiausiajam teismui. Advokatai atsisakė savo pavedimų, o teisininkų asociacija, 
Nacionalinė advokatų taryba, profesinės sąjungos ir Europos žmogaus teisių teismas ignoravo 
jo prašymą suteikti teisinę pagalbą. 

Peticijos pateikėjas nesėkmingai bandė į savo bylą atkreipti Aukščiausiojo kasacinio teismo 
generalinio prokuroro dėmesį siekdamas, kad ši įstaiga galėtų siekdama teisingumo nagrinėti 
skundą kasacine tvarka.

Peticijos pateikėjas nurodė, kad advokatas parašė jam, jog aukštesniesiems teismams skirtose 
gairėse patariama neteikti kasacinių skundų dėl ribotos Įstatymo Nr. 223/91 4 straipsnio 
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9 dalies taikymo srities.

Peticijos pateikėjo nuomone, Italijos valstybė buvo neteisi, nes nesugebėjo pateikti kasacinio 
skundo. Peticijos pateikėjas manė, kad valstybė siekdama teisingumo turėjo priimti kasacinį 
skundą, po to pateikti ETT užklausą dėl Įstatymo Nr. 223/91 4 straipsnio 9 dalies išaiškinimo 
preliminariu nutarimu.

Tolesni veiksmai

Nuo pirmojo kontakto 2007 m. liepos mėn., siekiant nustatyti faktus ir teisines aplinkybes, 
Komisija ir peticijos pateikėjas, taip pat Komisija ir Italijos valdžios institucijos keletą kartų 
apsikeitė raštais.

Viename iš savo raštų Italijos darbo, sveikatos ir socialinės politikos ministerija patvirtino, 
kad pagal Italijos teisę vadovams taikomos kitokios nei bendrajai darbuotojų kategorijai 
nuostatos dėl individualaus ir kolektyvinio atleidimo iš darbo, darbo laiko, atostogų ir 
terminuotų darbo sutarčių. Todėl tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama, vadovų 
kategorijai netaikoma nei „procedūrinė“ apsauga, numatyta 1991 m. Įstatymo Nr. 223/914 dėl 
kolektyvinio atleidimo iš darbo 4 straipsnio 9 dalyje, nei bendrojo pobūdžio apsauga, kuri, 
darbdaviui vienašališkai panaikinus darbo sutartį, užtikrinama pagal įstatymus Nr. 604 
(1966 m.), Nr. 300 (1970 m.) ir Nr. 108 (1990 m.). Tačiau skundas buvo susijęs su vadovų 
kategorijai skirtos darbo sutarties, kuri labai skyrėsi nuo įprastų darbuotojų darbo sutarčių, 
nutraukimu. 

Be to, ministerija nurodė Italijos teismų praktiką, pagal kurią nuo septintojo dešimtmečio 
pabaigos teismų sprendimuose nurodoma, kad, atsižvelgiant į tai, jog vadovų kategorijos 
darbuotojus su darbdaviu siejo intuitu personae santykiai ir jie dalijosi atsakomybė verslo 
valdymo lygmeniu, gali būti teisėtai numatyti ne tokie griežti (nei įprastų darbuotojų darbo 
sutarčių atveju) bendrieji ir procedūriniai darbo sutarčių su vadovais nutraukimo apribojimai.

Be to, atsakyme dėl kolektyvinių derybų nurodyta, kad vadovai negali būti atleisti be rimtų 
nusižengimų arba be rimtų organizacinių priežasčių. Vis dėlto tokio neteisėto atleidimo 
pasekmės darbdaviui būtų tik ekonominės (turėtų būti išmokėta kompensacija) ir jis nebūtų 
įpareigotas vėl įdarbinti neteisėtai atleistą vadovą (priešingai, nei numatyta įprastiems 
darbuotojams skirtose taisyklėse).

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad jos netenkino gautas paaiškinimas, visų pirma dėl skirtingų 
skaičiavimo metodų, susijusių su vadovų kategorija ir taikomų apskaičiuojant bendrą 
įdarbintų darbuotojų skaičių, taip pat apskaičiuojant atleidžiamų darbuotojų skaičių, teisinio 
pagrindo, kuris nėra pakankamai apibrėžtas nei Italijos teisės aktuose, nei Italijos teismų 
praktikoje, 2009 m. birželio 26 d. išsiuntė oficialų įspėjimą Italijos Vyriausybei, kuriame 
nurodė, kad neatrodo, jog skirtingos sąlygos, kai, viena vertus, apskaičiuojant įdarbintų 
darbuotojų skaičių, į vadovų (dirigenti) kategoriją atsižvelgiama, o, kita vertus, apskaičiuojant 
atleidžiamų darbuotojų skaičių, kaip nurodyta Direktyvoje 98/59/EB, į šią kategoriją 
neatsižvelgiama, atitiktų šios direktyvos 1 straipsnyje keliamus reikalavimus. 

Savo 2009 m. rugsėjo 7 d. atsakyme Italija toliau laikėsi savo ankstesnės pozicijos. Ji teigė, 
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kad vadovas turėjo sprendimo priėmimo galių, o jo pareigos nebuvo susijusios su tikrais 
hierarchiniais darbo santykiais, be to, atsižvelgiant į vadovo užimamą atsakingą postą, 
pateisinamas skirtingų sąlygų, įskaitant nuostatas dėl individualaus ir kolektyvinio atleidimo 
iš darbo, taikymas. Be to, Italijos valdžios institucijos pranešė, kad remiantis naujausia 
precedentine teise skirtingai vertinami aukščiausi vadovai ir „netikri“ vadovai. Pastarieji 
veikia vadovaujami įmonininko arba vadovo ir jų galios ribotos. Remiantis Italijos atsakymu 
sunku įvertinti su precedentine teise susijusius faktus, ypač dėl to, kokias teisines pasekmes 
turi skirtingas aukščiausių vadovų ir „netikrų“ vadovų vertinimas, taip pat, dėl teisinio 
pagrindo, kuriuo remiantis vadovai nebuvo įtraukti į įprastų darbuotojų kategoriją.

Norėdama pagrįsti savo poziciją, Italijos valdžios institucija nurodė 2006 m. rugpjūčio 9 d. 
Aukščiausiojo teismo sprendimą Nr. 17965, kuriame nuspręsta netaikyti šių procedūrų 
darbuotojams, turintiems vadovų įgaliojimus.

Komisija apie atsakymo turinį pranešė peticijos pateikėjui, kuris 2009 m. lapkričio mėn. 
pateikė savo pastabas.

Atsižvelgdama į tai, kad atsakyme buvo naujos informacijos, ir siekdama susidaryti aiškesnį 
vaizdą apie atitinkamą padėtį Italijoje, Komisija iš Italijos valdžios institucijų paprašė 
išaiškinimų dėl nurodytos naujausios Italijos precedentinės teisės, ypač dėl skirtingo 
aukščiausių vadovų ir „netikrų“ vadovų vertinimo, taip pat dėl 2006 m. rugpjūčio 9 d. 
Aukščiausiojo teismo sprendimo Nr. 17965. Šis raštas buvo išsiųstas 2009 m. gruodžio 8 d. ir 
atsakymas dar negautas (Italijos valdžios institucijos turi atsakyti į šį raštą per du mėnesius 
nuo jo gavimo dienos). Komisija vėl informavo peticijos pateikėją apie tai, kad išsiųstas 
raštas, ir apie jo turinį.

Dėl antrojo reikalavimo reikia priminti, kad Komisija negali kištis į nacionalinių teismų 
veiklą, įskaitant apeliacijų sistemą ir nacionalinių teismų sprendimus. Pagal 
Direktyvą 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, 
suderinimo valstybėms narėms paliekama teisė užtikrinti, kad darbuotojų atstovams ir (arba) 
darbuotojams būtų prieinamos teisinės ir (arba) administracinės procedūros, kurios padėtų 
įgyvendinti šioje direktyvoje apibrėžtus įpareigojimus.

Išanalizavus informaciją, gautą iš peticijos pateikėjo, taip pat Italijos valdžios institucijų 
informaciją dėl vadinamųjų vadovų (dirigenti) kvalifikavimo Italijos teisėje, turėtų būti 
atkreiptas dėmesys į šiuos faktus:

– siekiant išaiškinti galimus nesusipratimus dėl anksčiau minėtų datų, reikėtų pažymėti, kad 
nors šios bylos data – 1994 m., į nacionalinę teisę perkeltų nuostatų – 1991 m., o taikytinos 
Direktyvos data – 1998 m., skundas yra priimtinas, remiantis toliau pateiktais faktais. 
Direktyva 98/59/EB konsoliduojamos pirmosios 1975 m. vasario 17 d. Tarybos 
direktyvos 75/129/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš 
darbo, suderinimo ir ją iš dalies keičiančios Direktyvos 92/56/EEB nuostatos. Į 
Direktyvą 75/129/EEB įtrauktos tokios pat nuostatos, susijusios su kolektyviai atleidžiamų 
darbuotojų skaičiaus ribų apskaičiavimu ir su esminiais direktyvos taikymo srities dalykais, 
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išskyrus vieną išimtį iš taikymo srities, kuri šios bylos atveju nėra svarbi.1 Dėl to nuoroda į 
Direktyvą 98/59/EB gali būti priimta. Italijos Įstatyme Nr. 223/1991 ir jo pakeitimuose yra 
nuostatų, perkeltų iš šių direktyvų.

Reikėtų pažymėti, kad nors Direktyvoje 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje pateikta sąvoka „darbuotojas“, 
kuris apibrėžiamas kaip „bet kuris asmuo, kurį atitinkamoje valstybėje narėje gina 
darbuotojams taikomi nacionaliniai darbo įstatymai ir nusistovėjusi tvarka“, 
Direktyvoje 98/59/EB jokio „darbuotojo“ apibrėžimo nepateikta. 

Europos Teisingumo Teismas dar nepareiškė nuomonės dėl apibrėžimo šioje konkrečioje 
direktyvoje, tačiau kitais atvejais Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad sąvokos 
„darbuotojas“ (employee) ir „darbuotojas“ (worker) nėra vienodai apibrėžtos Bendrijos 
teisėje, t. y. darbo teisės direktyvose, todėl visuomet turi būti išaiškinamos atsižvelgiant į 
konkrečios teisinės priemonės kontekstą ir paskirtį.

Atsižvelgiant į tai, kad 1 straipsnio 2 dalyje numatytos išimtys iš bendros taisyklės, būtų 
galima daryti išvadą, kad Direktyva 98/59/EB taikoma visiems darbuotojams, išskyrus tam 
tikras kategorijas, kurios išsamiai išvardytos 1 straipsnio 2 dalyje. Vis dėlto ši dalis neapima 
vadovų ir vadybininkų kategorijų. Ši nuomonė patvirtinama ir Europos Teisingumo Teismo 
sprendimais šiose bylose: C–215/83 (Komisija prieš Belgiją, p. 21), C–32/02 (Komisija prieš 
Italiją, p. 22), C–385/05 (Confederation general du Travail, p. 47).

Kita vertus, direktyva siekiama suderinti valstybių narių teisės aktus dėl kolektyvinio 
atleidimo iš darbo procedūrų valstybėse narėse, nustatant minimalius reikalavimus, o ne 
išsamiai suderinti taikytiną teisę visoje Europoje. Taip pat reikėtų pažymėti, kad nuostatos, 
kurios nėra įtrauktos į direktyvą, patenka į valstybių narių jurisdikciją.

Įvairiose valstybėse narėse direktorių statusas dažnai apibrėžiamas civilinės teisės sutartimis 
(įskaitant taisykles dėl atsakomybės, ypatingas darbo sąlygas ir atleidimo iš darbo sąlygas), 
todėl jiems taikomos ne visos darbo teisės nuostatos. Tai nėra neįprasta, pvz., vyresniųjų 
vadovų atvejais. Iš pateiktos informacijos nėra aišku, ar su vadovais sudaromos sutartys 
Italijoje reglamentuojamos darbo teise ar civilinės teisės nuostatomis, ar jų deriniu. 

Todėl būtų sunku įvertinti vadovų (dirigenti) statusą ir jiems Italijoje taikomas teisines 
nuostatas, ypač atsižvelgiant į išimtis, kurios iš esmės apibrėžtos teismų praktikoje, ir į 
skirtumus dėl dvejopo vadovų skirstymo į tikrus ir „netikrus“ vadovus. Dėl šio skirtumo ir jo 
galimos reikšmės šioje byloje reikia papildomo išaiškinimo, ypač susijusio su konkrečiu 
peticijos pateikėjo atveju. Vis dėlto reikėtų priminti, kad faktinis bylos įvertinimas priklauso 
nacionalinių teismų kompetencijai.

Komisijos nuomone, jeigu vadovai pagal Italijos teisę vienu atveju jau priskiriami prie 
darbuotojų kategorijos, jie turėtų būti prie jos priskiriami ir kitu atveju, t. y. apskaičiuojant 
atleidžiamų darbuotojų skaičių. Dėl to į Italijos nacionalinę teisę direktyvą perkeliančios 

                                               
1 Direktyvoje 92/56/EEB iš išimčių sąrašo išbrauktas punktas, susijęs su „darbuotojais, 
atleistais iš darbo nutraukus įmonės veiklą, kai ji nutraukiama teismo sprendimu“.
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nuostatos, pagal kurias, viena vertus, apskaičiuojant įdarbintų darbuotojų skaičių, į vadovų 
(dirigenti) kategoriją atsižvelgiama, o, kita vertus, į ją neatsižvelgiama apskaičiuojant 
atleidžiamų darbuotojų skaičių, neatitinka Direktyvos 98/59/EB 1 straipsnyje keliamų 
reikalavimų.

Reikėtų pažymėti, kad Italijos teisėje vadovų sąvokos apibūdinimas nėra visiškai aiškus ir, 
atrodo, priklauso nuo Italijos teismų įvertinimo konkrečiais atvejais, atsižvelgiant į faktines 
aplinkybes. Dėl to šiuo atveju tai, ar peticijos pateikėjui taikomos direktyvoje apibrėžtos 
apsaugos nuostatos, priklauso nuo jo pareigybės apibūdinimo Italijos teisėje. Klausimai, ar jis 
buvo vadovas ar „netikras“ vadovas, ar jo sutartis sudaryta pagal civilinę ar pagal darbo teisę, 
taip pat klausimas, ar jis gali būti laikomas darbuotoju – faktinės aplinkybės, kurias turi 
išaiškinti nacionalinis teismas. 

Dėl peticijos pateikėjo reikalavimo, kad Italijos teismai turėtų pateikti užklausą ETT dėl 
preliminaraus nutarimo priėmimo, reikia pažymėti, kad EB sutarties 234 straipsnyje toks 
įpareigojimas nacionaliniams teismams nenumatytas. Dėl to Komisija šios peticijos dalies 
atveju negali imtis veiksmų peticijos pateikėjo naudai.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Komisija primena, kad 2009 m. birželio 26 d. Italijai buvo nusiųstas oficialus pranešimas 
šios bylos klausimu. Italijos valdžios institucijos atsakė į šį pranešimą 2009 m. rugsėjo 7 d. 
raštu.  

Šiame atsakyme ir papildomuose peticijos pateikėjo laiškuose buvo pateikta naujos 
informacijos dėl kategorijos „dirigenti“ ir atitinkamos Italijos teismų praktikos, kurią reikėjo 
toliau paaiškinti. Taigi 2009 m. gruodžio 8 d. Italijai buvo nusiųstas laiškas, kuriame buvo 
prašoma paaiškinimo. Italija atsakė 2010 m. kovo 17 d. laišku, prie kurio pridėjo 2006 m. 
rugpjūčio 9 d. Aukščiausiojo Teismo sprendimą Nr. 17965. 

Šiame atsakyme patvirtinta, kad, nors „dirigenti“ yra priskaičiuojami prie visų įmonės 
darbuotojų, jie neįtraukiami apskaičiuojant kolektyvinio atleidimo iš darbo ribas. 

Nepanašu, kad šis išskyrimas, grindžiamas į Italijos nacionalinę teisę direktyvą 
perkeliančiomis nuostatomis, kaip išaiškinta pagal teisminę praktiką, atitinka 
Direktyvos 98/59/EB 1 straipsnio reikalavimus1.  

Komisija peticijos pateikėjui nusiuntė laiškus2, kuriuose informavo jį apie padėtį ir paprašė jo 
pateikti Milano teismų priimtų dviejų sprendimų jo byloje kopijas. 

Peticijos pateikėjas 2010 m. lapkričio 2 d. atsiuntė prašytus sprendimus. Paskui jis 2010 m. 
lapkričio 22 d. laiške informavo Komisiją, kad Aukščiausiasis kasacinis teismas (it. Corte 
Suprema di Cassazione) paskelbė jo kreipimąsi nepriimtinu ir kad jis gavo tik sprendimą, o jo 
pagrindimo negavo.

                                               
1 Dėl šios direktyvos taikymo asmenims.
2 Paskutinysis nusiųstas 2010 m. spalio 26 d.
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Komisija šiuo metu nagrinėja šią bylą remdamasi visa turima informacija ir informuos 
Europos Parlamentą, kai tik šiuo klausimu bus priimtas sprendimas.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d. (REV II)

„Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, Komisijos tarnybos kruopščiai išnagrinėjo bylą. 
Nagrinėdamos bylą, jos ne tik rėmėsi peticijos pateikėjo ir Italijos valdžios institucijų pateikta 
informacija, bet ir atliko išsamią dokumentų ir duomenų analizę ir paprašė Italijos teisės 
eksperto pareikšti nuomonę.

Išnagrinėjusi bylą, Komisija padarė išvadą, kad pagrindinė problema buvo susijusi su Italijos 
teismų praktika, kuria remiantis, viena vertus, vadovams, nepaisant jų darbuotojų statuso, 
direktyvoje numatytos procedūrinės privilegijos netaikomos, kita vertus, vadovų kategorija 
vertinama plačiąja prasme, įskaitant, pavyzdžiui, plačių sprendimų priėmimo įgaliojimų 
neturinčius vadovaujančius darbuotojus (šiuo klausimu žr. 2007 m. kovo 30 d. Italijos 
Aukščiausiojo Teismo sprendimą byloje Nr.  7880). 

Tačiau tai, kad apskaičiuojant kolektyviai atleidžiamų darbuotojų skaičiaus ribas į vadovų 
kategoriją neatsižvelgiama, problemų nekelia, nes šiuo klausimu į Italijos teisę perkeltos 
nuostatos teikia didesnę apsaugą negu Direktyva (Įstatyme Nr. 223/1991 numatyta 
5 darbuotojų riba, o Direktyvoje – 20 darbuotojų riba).

Komisija nenagrinėja aukščiausiojo lygio vadovų, kurie gali būti laikomi darbdavio alter ego, 
padėties. Tai susiję, pavyzdžiui, su vadovais (dirigenti), kuriems darbdavys perdavė plačius 
įgaliojimus, ypač galimybę savarankiškai atleisti darbuotojus. Būtent Italijos nacionalinės 
valdžios institucijos, įskaitant teismus, turi įvertinti, ar konkretus vadovas patenka į šią 
kategoriją, remiantis susijusiais konkrečios bylos duomenimis.

Komisija peticijos pateikėjui išsiuntė raštą, kuriame pranešė apie minėtus pokyčius.

Atsižvelgdama į vykdomas su šia byla susijusias pažeidimo tyrimo procedūras, Komisija dar 
kartą ketina kreiptis į Italijos valdžios institucijas dėl minėtų klausimų nurodydama susijusią 
teismų praktiką (visų pirma minėtą 2007 m. kovo 30 d. sprendimą) ir prašydama Italiją 
pateikti nuomonę.

Komisija informuos Europos Parlamentą apie įvykių eigą.“ 


