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Temats: Lūgumraksts Nr. 1153/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Gino 
Trevisanato, par iespējamu Itālijas tiesību aktu radītu Direktīvas 98/59/EK 
attiecībā uz kolektīvo atlaišanu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas īstenotā Direktīvas 98/59/EK attiecībā uz 
kolektīvo atlaišanu transponēšana ir pretrunā šai direktīvai. Saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem 
vadības personāls nav jāiekļauj apspriedēs ar arodbiedrībām pirms kolektīvās atlaišanas 
īstenošanas. Tas negatīvi ietekmē atlaišanas pabalstu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz visu ES 
iestāžu atbalstu, lai nodrošinātu Itālijas tiesību aktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem par 
kolektīvo atlaišanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Itālijas likums Nr. 223/1991, ar ko transponē 
Direktīvu 98/59/EK par kolektīvo atlaišanu, neaizsargā visu šajā direktīvā noteikto kategoriju 
darba ņēmējus, jo īpaši vadošos darbiniekus.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas tiesību aktos uzņēmuma vadītāji („dirigenti”) tiek 
iekļauti nodarbināto darbinieku skaita aprēķinā, taču, aprēķinot atlaišanas gadījumu skaitu, tie 
šajā aprēķinā netiek iekļauti. Tā tiek radīta iespēja pārkāpt procesuālos noteikumus un zināmu 
skaitu vadītāju neiekļaut citu darbinieku kopskaitā, tādējādi nesasniedzot procedūras 
veikšanai nepieciešamo kvorumu.
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Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda rīcība ir pretrunā ar EKT spriedumu lietā C-385/05 
(CGT), kur EKT nolēma, ka Direktīvas 2002/14/EK par darbinieku informēšanu un 
uzklausīšanu 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj „tādu valsts tiesisko 
regulējumu, ar kuru noteikta darbinieku kategorija kaut vai īslaicīgi netiek iekļauta 
nodarbināto darbinieku skaita aprēķinā šā noteikuma nozīmē”.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata arī, ka Itālijas valsts ir pieļāvusi kļūdu, nelūdzot EKT sniegt 
prejudiciālu nolēmumu par Likuma Nr. 223/91 4. panta 9. punkta interpretāciju.

Sākotnējā problēma

Sākotnējā problēma bija saistīta ar diviem dažādiem jautājumiem: viens no tiem attiecās uz 
Direktīvas 98/59/EK par kolektīvo atlaišanu transponēšanu un piemērošanu Itālijā; otrs 
jautājums attiecās uz iespēju iesniegt apelācijas sūdzību valsts tiesā.

- Lūgumraksta iesniedzējs strādāja par „I.B.M. Italia spa” vadītāju (kategorija „dirigenti”) un 
kolektīvas atlaišanas rezultātā tika atbrīvots no amata 1994. gada novembrī.

Milānas Apelācijas tiesa 2007. gada janvārī šajā lietā nolēma, ka saskaņā ar Likuma 
Nr. 223/91, kas kopā ar grozījumiem tajā transponēja Direktīvu 98/59/EK par kolektīvo 
atlaišanu, 4. panta 9. punkta nosacījumiem, darbiniekiem, kas iekļauti kategorijā „uzņēmumu 
vadītāji”, nav tiesību saņemt Likuma Nr. 223/91 procesuālajos noteikumos paredzēto 
aizsardzību.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskatīja, ka Itālijā transponētie tiesību akti ir pretrunā ar EKT 
spriedumu lietā C-385/05 (CGT) un Direktīvā 98/59/EK noteiktajām prasībām.

- Saskaņā ar Itālijas Civilprocesa kodeksa 360. pantā minētajiem noteikumiem Apelācijas 
tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju, pamatojoties uz tiesību aktu nepareizu 
piemērošanu. Lai iesniegšanai Augstākajā tiesā sagatavotu apelāciju atzītu par pieņemamu, to 
atbilstīgi Itālijas Civilprocesa kodeksa 365. pantā minētajiem noteikumiem paraksta reģistrēts 
advokāts.

Lūgumraksta iesniedzējs paziņoja, ka viņam neizdevās atrast advokātu, kas viņa prasību 
iesniegtu Augstākajā tiesā. Advokāti atteicās izmantot savas pilnvaras, un gan Advokātu 
biedrība, gan Nacionālā Advokātu kolēģija, gan arodbiedrības un organizācija „Eiropas juristi 
cilvēktiesību aizsardzībai” ignorēja viņa lūgumu pēc palīdzības.

Lūgumraksta iesniedzējs pievērsa šai lietai Augstākās Kasācijas tiesas ģenerālprokurora 
uzmanību, lai minētā iestāde varētu iesniegt kasācijas sūdzību tiesiskuma interesēs, tomēr viņš 
neguva atbalstu.

Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka advokāta rakstītajā vēstulē bijis minēts, ka augstāko 
tiesu pamatnostādnēs ieteikts neiesniegt kasācijas sūdzību, pamatojoties uz Likuma 
Nr. 223/91 4. panta 9. punkta ierobežoto darbības jomu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskatīja, ka Itālijas valsts, neļaujot iesniegt kasācijas sūdzību, 
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pieļauj kļūdu. Viņaprāt, valstij tiesiskuma vārdā vispirms vajadzēja piekrist kasācijas sūdzības 
iesniegšanai un tad lūgt EKT sniegt prejudiciālu nolēmumu par Likuma Nr. 223/91 4. panta 
9. punkta interpretāciju.

Turpmākā rīcība

Kopš 2007. gada jūlija, kad Komisija pirmo reizi sazinājās ar lūgumraksta iesniedzēju, 
Komisija vairakkārt rakstiski ir sazinājusies gan ar lūgumraksta iesniedzēju, gan ar Itālijas 
varas iestādēm, lai noskaidrotu apstākļus un tiesisko kontekstu.

Vienā no vēstulēm Itālijas Darba, veselības un sociālās politikas ministrija apstiprināja, ka 
Itālijas tiesību aktos attiecībā uz individuālo un kolektīvo atlaišanu, darba laiku, atvaļinājumu 
un noteikta termiņa darba līgumiem kategoriju „dirigenti” apskata atšķirīgi no vispārējās 
kategorijas „darbinieki”. Tāpēc darba attiecību pārtraukšanas gadījumā kategorijas „dirigenti” 
darbiniekiem nepiemēro „ne 1991. gada Likuma Nr. 223 4. panta 9. punktā kolektīvās 
atlaišanas gadījumā paredzēto procesuālo aizsardzību, ne arī 1966. gada Likumā Nr. 604, 
1970. gada Likumā Nr. 300 un 1990. gada Likumā Nr. 108 darba līguma vienpusējas 
pārtraukšanas gadījumā darba ņēmējiem paredzēto vispārējo aizsardzību. Taču sūdzības 
temats attiecās uz darba attiecību pārtraukšanu ar „dirigenti”, kas ļoti atšķīrās no darba 
attiecību pārtraukšanas ar darbiniekiem.”

Šī ministrija atsaucās arī uz Itālijas tiesu praksi, sākot ar pagājušā gadsimta 60. gadu beigām, 
kad tiesas savus spriedumus līdzīgās lietās pamatoja ar to, ka „dirigenti” ar darba ņēmējiem 
saista intuitu personae princips un atbildības pakāpe uzņēmuma vadībā, tāpēc „dirigenti” 
darba līgumu pārtraukšanas gadījumā pareizāk būtu piemērot vājākus noteikumus un vājākas 
procesuālās prasības nekā darbinieku atlaišanas gadījumā.

Turklāt šajā atbildē jautājumā par kolektīvo līgumu tika norādīts, ka „dirigenti” var atlaist 
tikai tādā gadījumā, ja konstatēti nopietni trūkumi vai nopietnu organizatorisku iemeslu dēļ.
Taču šāda nelikumīga atlaišana varētu radīt vienīgi ekonomiskas sekas (attiecībā uz 
izmaksājamo kompensāciju) un neskartu darba devēju, kas būt spiests turpināt nodarbināt 
nelegāli atlaisto „dirigenti”, neņemot vērā darbinieku nodarbinātības noteikumus.

Komisija nebija apmierināta ne ar saņemtajiem paskaidrojumiem, jo īpaši par Itālijas tiesību 
aktos esošo kopējā darbinieku skaita un atlaišanas gadījumu aprēķināšanas atšķirīgo metožu 
juridisko pamatu attiecībā uz vadošo kategoriju darbiniekiem, ne arī ar Itālijas tiesu praksi, 
tāpēc tā 2009. gada 26. jūnijā Itālijas valdībai nosūtīja brīdinājuma vēstuli, norādot, ka 
atšķirīgā attieksme, no vienas puses, iekļaujot „dirigenti” kāda uzņēmuma darbinieku 
kopskaita aprēķinā un, no otras puses, izslēdzot tos no atlaišanas gadījumu skaita aprēķina 
Direktīvas 98/59/EK nozīmē, nešķiet atbilstīga šīs direktīvas 1. pantā minētajiem 
noteikumiem.

2009. gada 7. septembra atbildes vēstulē Itālija saglabāja savu sākotnējo nostāju. Tā uzskatīja, 
ka „dirigente” ir pilnvaroti pieņemt lēmumus un ka šajā amatā nav īsti hierarhisku 
nodarbinātības attiecību, turklāt šāds uzticamības amats, ko ieņem „dirigente”, attaisno 
atšķirīgo attieksmi, tostarp arī kolektīvu atlaišanu un īpašus noteikumus. Itālijas varas iestādes 
informēja arī, ka pavisam nesen tiesu praksē tika šķirti jēdzieni „vadošais dirigente” un 
„pseudo dirigente”, kur pēdējais rīkojās uzņēmēja vai „dirigente” vadībā un kura pilnvaras 
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bija ierobežotas. Vajadzētu rūpīgi izvērtēt Itālijas atbildē izklāstītās tiesu prakses būtību, jo 
īpaši attiecībā uz to, kādas juridiskas sekas radījusi jēdzienu vadošie „dirigente” un „pseudo 
dirigente” šķiršana un kā juridiski tiek pamatota „dirigente” neiekļaušana darbinieku skaitā.

Lai pamatotu savu nostāju, Itālijas varas iestādes atsaucās uz Augstākās tiesas 2006. gada 
9. augusta spriedumu lietā Nr. 17965, kas nosaka, ka vadošajiem darbiniekiem šo procedūru 
nepiemēro.

Komisija informēja lūgumraksta iesniedzēju par atbildes saturu un 2009. gada novembrī 
saņēma viņa komentārus.

Tā kā šī atbilde sniedza jaunu informāciju un lai labāk izprastu situāciju Itālijā, Komisija 
lūdza Itālijas varas iestādēm paskaidrot minēto neseno gadījumu tiesu praksē, jo īpaši saistībā 
ar jēdzienu „vadošie dirigente” un „pseudo dirigente” šķiršanu un Augstākās tiesas 
2006. gada 9. augusta spriedumu lietā Nr. 17965. Šī vēstule tika nosūtīta 2009. gada 
8. decembrī, un līdz šim atbilde vēl nav saņemta (Itālijas iestādēm atbilde jāsniedz divu 
mēnešu laikā pēc vēstules saņemšanas). Komisija vēlreiz informēja lūgumraksta iesniedzēju 
par šīs vēstules nosūtīšanu un tās saturu.

Attiecībā uz otru sūdzību būtu jāatceras, ka Komisija nevar iejaukties valsts tiesvedībā, 
tostarp arī apelāciju iesniegšanas sistēmā un valsts tiesnešu lēmumos. Direktīvā 98/59/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu norādīts, ka dalībvalstis 
nodrošina darba ņēmēju pārstāvjiem un/vai darba ņēmējiem pieejamas tiesiskas un/vai 
administratīvas procedūras šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildei.

Izvērtējot no lūgumraksta iesniedzēja un Itālijas varas iestādēm saņemto informāciju par tā 
dēvēto „dirigenti” ierobežojumiem Itālijas tiesību aktos, jāuzsver šādi apstākļi.

- Lai noskaidrotu iespējamos pārpratumus attiecībā uz šeit minētajiem datumiem, jāatzīmē, 
ka, lai gan šī lieta ir sākta 1994. gadā, transponētie valsts tiesību akti pieņemti 1991. gadā, 
kamēr piemērojamā direktīva 1998. gadā, sūdzība vēl aizvien ir atzīstama par pieņemamu 
turpmāk minēto apstākļu dēļ. 
Direktīvā 98/59/EK ir apvienota pirmā, 1975. gada 17. februāra, Direktīva 75/129/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu un Direktīva 92/56/EEK, 
ar ko groza šo direktīvu. Direktīvā 75/129/EEK bija iekļauti tādi paši kolektīvo atlaišanas 
gadījumu skaita robežu aprēķināšanas noteikumi, kā arī šīs direktīvas materiālā darbības joma 
bija identiska, izņemot vienu gadījumu, kas neattiecas uz šo lietu.1 Tāpēc atsauce uz 
Direktīvu 92/56/EEK ir pieņemama. Šo direktīvu transponēšanas noteikumi ir Itālijas likumā 
Nr. 223/1991 un tā grozījumos.

Jāatzīmē, ka, lai gan Direktīvas 2002/14/EK par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu 
izpratnē termins „darbinieks” ir „ikviena persona, kas kā darbinieks ir aizsargāts saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts darba tiesībām un valsts praksi”, Direktīvā 98/59/EK nav definēts 
termins „darbinieks”. 

                                               
1 No Direktīvas 92/56/EEK izņēmumiem tika svītrots punkts par „darbiniekiem, kurus skar uzņēmuma darbības 
izbeigšana saskaņā ar tiesas lēmumu”.
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Eiropas Kopienu Tiesa vēl nav paudusi savu nostāju attiecībā pret šo definīciju šajā 
konkrētajā direktīvā, taču citās lietās Tiesa jau ir paudusi uzskatu, ka terminam „darba 
ņēmējs” un „darbinieks” nodarbinātības direktīvu izpratnē nav vienotas nozīmes Kopienas 
tiesību aktos, un tas vienmēr jāinterpretē atkarībā no konteksta un attiecīgā konkrētā juridiskā 
instrumenta mērķa.

Tā kā 1. panta 2. punktā paredzēti izņēmumi no vispārējiem noteikumiem, jāsecina, ka 
Direktīvas 98/59/EK darbības joma attiecas uz visiem darbiniekiem, izņemot to kategoriju 
darbiniekus, kas atsevišķi uzskaitītas 1. panta 2. punktā. Tomēr šajā punktā pēc būtības nav 
iekļauti „dirigenti” un vadošie darbinieki. Attiecībā uz šiem amatiem var atsaukties uz 
Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi: spriedumi lietās C-215/83 (Komisija pret Beļģiju, 
21. lpp.), C-32/02 (Komisija pret Itāliju, 22. lpp.), C-385/05 (Confederation general du 
Travail, 47. lpp.)..

No otras puses, šīs direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz 
dalībvalstu kolektīvās atlaišanas procedūrām, nosakot obligātās prasības un detalizēti 
nesaskaņojot Eiropā piemērojamos tiesību aktus. Jāatzīmē, ka šajā direktīvā neiekļautie 
noteikumi ir dalībvalstu jurisdikcijā.

Uzņēmumu vadītāju statusu (tostarp atbildības noteikumus, īpašus nodarbinātības noteikumus 
un atlaišanas klauzulas) dažādās dalībvalstīs bieži nosaka civiltiesību līgumos, tāpēc tiem 
nevar piemērot visus darba tiesību aktu noteikumus. Tā ir ierasta prakse, piemēram, attiecībā 
uz augstākā līmeņa vadītājiem. Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav skaidri 
norādīts, vai vadošo darbinieku līgumi Itālijā ir pamatoti darba tiesībās, civiltiesībās vai abās 
minētajās kopā. 

Ir grūti novērtēt vadošo darbinieku („dirigenti”) statusu un tiem piemērojamos Itālijas tiesību 
aktu noteikumus, galvenokārt jau tiesu praksē izskatīto izņēmumu gadījumu un atšķirību dēļ, 
ko rada vadošo darbinieku divējādā klasifikācija — vadošajos „dirigente” un „pseudo 
dirigente”. Šī atšķirība un tās iespējamā nozīme šajā lietā prasa turpmāku izpēti, īpaši ņemot 
vērā lūgumraksta iesniedzēja konkrētās lietas apstākļus. Tomēr jāatgādina, ka šīs lietas fakti ir 
jāvērtē dalībvalsts tiesām.

Saskaņā ar Komisiju, ja Itālijas tiesību aktos „dirigenti” vienreiz jau ir iekļauti kā darbinieki, 
tad viņi jāiekļauj darbinieku skaita aprēķinā, ieskaitot arī atlaižamos darbiniekus. Tāpēc 
transponēšana Itālijas tiesību aktos, no vienas puses, iekļaujot „dirigenti” uzņēmumā 
nodarbināto darbinieku skaita aprēķinā, bet, no otras puses, neiekļaujot tos atlaišanas 
gadījumu skaita aprēķinā, nešķiet atbilstoša Direktīvas 98/59/EK 1. pantā noteiktajām 
prasībām.

Jāuzsver, ka Itālijas tiesību aktos noteiktais „dirigenti” statuss ir ārkārtīgi neskaidrs un, šķiet, 
Itālijas tiesās izskatot katru konkrēto lietu, tiek ņemti vērā attiecīgās lietas faktiskie apstākļi. 
Tāpēc šajā gadījumā tas, vai šajā situācijā lūgumraksta iesniedzēju aizsargā vai neaizsargā 
minētā direktīva, ir atkarīgs no viņa amata statusa Itālijas tiesību aktos. Vai viņš ir bijis 
„dirigente” vai „pseudo dirigente”, vai viņam ir bijis darba tiesībās vai civiltiesībās pamatots 
līgums, vai viņu varētu uzskatīt par darbinieku, šie faktiskie apstākļi jānoskaidro valsts tiesai. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja prasību, ka Itālijas tiesām jāiesniedz prasība EKT par 
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prejudiciālu nolēmumu, jāuzsver, ka valsts tiesām šāds noteikums nepastāv saskaņā EK
līguma 234. pantu. Tāpēc Komisija nevar iesaistīties par labu lūgumraksta iesniedzējam 
attiecībā uz šo lūgumraksta daļu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Komisija atgādina, ka par šo jautājumu uz Itāliju 2009. gada 26. jūnijā tika nosūtīta oficiāla 
paziņojuma vēstule. Itālijas varas iestādes 2009. gada 7. septembrī atsūtīja atbildes vēstuli.  

Šajā atbildes vēstulē un papildu vēstulēs no lūgumraksta iesniedzēja tika saņemta jauna 
informācija par „dirigenti” kategoriju un attiecīgo Itālijas tiesu praksi, kurai bija nepieciešams 
turpmāks paskaidrojums. Tādēļ 2009. gada 8. decembrī uz Itāliju tika nosūtīta vēstule ar 
lūgumu sniegt paskaidrojumu. Itālija 2010. gada 17. martā atsūtīja atbildes vēstuli, pievienojot 
2006. gada 9. augusta Augstākās tiesas spriedumu Nr. 17965.

Atbilde sniedza apstiprinājumu tam, ka, kaut gan „dirigenti” tiek pieskaitīti, aprēķinot 
uzņēmuma kopējo darbaspēku, tomēr tie netiek ņemti vērā, aprēķinot kolektīvās atlaišanas 
slieksni.

Uz Itālijā transponētajiem tiesību aktiem pamatotais izņēmums, kurš šādi tika interpretēts 
tiesu praksē, šķiet, neatbilst Direktīvas 98/59/EK1 1. panta prasībām.

Tikmēr Komisija nosūtīja vēstules2 lūgumraksta iesniedzējam, informējot viņu par pašreizējo 
jautājuma attīstību un pieprasot kopijas diviem spriedumiem, kurus bija sniegušas Milānas 
tiesas par šo lietu.

Lūgumraksta iesniedzējs 2010. gada 2. novembrī pārsūtīja prasītos spriedumus. Pēc tam viņš 
2010. gada 22. novembra vēstulē informēja Komisiju, ka Augstākā kasācijas tiesa (Corte 
Suprema di Cassazione) ir noraidījusi viņa pieteikumu, un piebilda, ka viņš ir saņēmis tikai 
sprieduma operatīvo, nevis pamatojošo daļu.

Komisija pašlaik izskata šo lietu, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, un informēs 
Eiropas Parlamentu, tiklīdz šajā sakarībā tiks pieņemts lēmums.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā (REV II)

Kā jau tika norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisijas dienesti ir veikuši šis lietas rūpīgu 
izmeklēšanu. Šīs izmeklēšanas ietvaros tie vadījās ne tikai pēc lūgumraksta iesniedzēja un 
Itālijas varas iestāžu sniegtās informācijas, bet arī veica apjomīgus pētījumus un lūdza itāļu 
tiesu eksperta viedokli šai jautājumā.

Pēc šīs izmeklēšanas Komisija nonāca pie slēdziena, ka galvenā problēma slēpjas Itālijas tiesu 
praksē, kas, no vienas puses, izslēdz „dirigenti”, neskatoties uz to darba ņēmēju to statusu, no 
direktīvā paredzētajām procedūras priekšrocībām, un, no otras puses, veido plašu „dirigenti” 
kategoriju, kurā ir iekļauti, piemēram, vadošie darbinieki bez plaša diapazona lēmumu 

                                               
1 Par direktīvas darbības jomu attiecībā uz personām.
2 Pēdējā vēstule tika nosūtīta 2010. gada 26. oktobrī.
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pieņemšanas tiesībām (skat. Itālijas Augstākās Tiesas lēmumu 2007. gada 30. marta lietā 
Nr. 7880).. 

Turpretim fakts, ka „dirigenti” netiek ņemti vērā, aprēķinot kolektīvo atlaišanu slieksni, 
nešķiet radām problēmu, jo Itālijas transponējošais likums šajā jautājumā ir vairāk 
aizsargājošs nekā direktīva (Likums Nr. 223/191 nosaka slieksni 5 darba ņēmēju apmērā, 
savukārt direktīva — 20 darba ņēmēju apmērā).

Komisija neapšauba augstāko līmeņu vadītāju situāciju, kuri var tikt uzskatīti par darba devēja 
alter ego. Tas attiecas, piemēram, uz „dirigenti”, kuriem darba devējs ir piešķīris plašas 
lēmumu pieņemšanas tiesības, īpaši tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus par darbinieku 
atlaišanu. Itālijas valsts varas iestādēm, tai skaitā tiesām, ir jānovērtē, vai attiecīgais vadošais 
darbinieks ietilpst šajā kategorijā, vadoties pēc visiem faktiem, kas saistīti ar katru attiecīgo 
gadījumu.

Komisija nosūtīja vēstuli lūgumraksta iesniedzējam, informējot par iepriekšminētajiem 
secinājumiem.

Attiecībā uz šīs lietas ietvaros uzsāktajām pārkāpuma procedūrām, Komisija gatavojas vēlreiz 
sazināties ar Itālijas varas iestādēm par iepriekšminētajām problēmām, norādot uz attiecīgo 
tiesu praksi (īpaši iepriekšminēto 2007. gada 30. marta spriedumu) un lūdzot Itāliju paust savu 
viedokli šajā jautājumā.

Komisija par rezultātiem informēs Eiropas Parlamentu.


