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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0689/1998 af David Petrie, britisk statsborger, for "Associazione 
Lettori di Lingua Straniera in Italia" (sammenslutningen af 
fremmedsprogslærere i Italien), om de udenlandske sproglæreres situation i 
Italien

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at gøre opmærksom på sagen vedrørende to irske og en britisk statsborger, 
som er blevet afskediget fra deres stillinger som "lettori" ved universitetet i Genova.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. november 1998). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar (REV IX), modtaget den 6. september 2011.

På Udvalget for Andragenders møde den 24.-25. januar 2011 var spørgsmålet om respekten 
for erhvervede rettigheder for tidligere udenlandske sproglærere (ex-lettori), som er blevet 
CEL'er (collaboratori esperti linguistici), tilbage på dagsordnen for første gang siden 2007. 

Andrageren har udtrykt bekymring over ikrafttrædelsen af den italienske lov nr. 240 af 30. 
december 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario", den såkaldte "Gelmini-reform". 

Situationen for udenlandske sproglærere i Italien behandles i lovens artikel 26, stk. 3, som 
omfatter fortolkningen af artikel 1, stk. 1, i den italienske lov nr. 63 af 5. marts 2004 
"Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
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talune università ed in materia di titoli equipollenti". 

Sidstnævnte lov nr. 63/2004 blev vedtaget med henblik på at beskytte de erhvervede 
rettigheder for tidligere lektorer, som er blevet CEL'er. Retten fandt den 18. juli 2006, at den 
kommende lov var en passende løsning med hensyn til genetablering af lektorernes karrierer1.

Kommissionens tjenestegrene har været i tæt kontakt med andrageren og har haft en detaljeret 
udveksling vedrørende situationen for tidligere og nuværende "lettori" og "collaboratori e 
esperti linguistici" (CEL'er) og om den relevante italienske lovgivning (navnlig førnævnte 
italienske lov nr. 240 af 30. december 2010).

Artikel 26, stk. 3, i den italienske lov rejser visse spørgsmål, som Kommissionens 
tjenestegrene ønsker at præcisere. I den forbindelse synes virkningen for personer, der er 
dækket af den tidligere lov fra 2004, særlig relevant.

Kommissionens tjenestegrene står over for at kontakte de italienske myndigheder i EU-
pilotsystemet for bedre at forstå fortolkningen og de praktiske konsekvenser af denne nye lov 
med hensyn til situationen for tidligere lektorer, som er blevet CEL'er.

4. (REV X) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. februar 2012.

På Udvalget for Andragenders møde den 24.-25. januar 2011 blev der rejst et nyt spørgsmål 
om respekt for erhvervede rettigheder for tidligere udenlandske sproglærere (ex-lettori), som 
er blevet CEL'er (collaborati esperti linguistici). Der blev udtrykt bekymring over den 
italienske lov nr. 240 af 30. december 2010 "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", den såkaldte "Gelmini-reform". 

Situationen for udenlandske sproglærere i Italien behandles i lovens artikel 26, stk. 3, som 
omfatter fortolkningen af artikel 1, stk. 1, i den italienske lov nr. 63 af 5. marts 2004 
"Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti". Lov nr. 63/2004 blev vedtaget med 
henblik på at beskytte de erhvervede rettigheder for tidligere lektorer, som er blevet CEL'er. 
Domstolen dom (C-119/04) af 18. juli 2006 fastslog, at denne lov var en passende løsning på 
omkategoriseringen af lektorers karrierer.

Ordlyden i artikel 26, stk. 3, i Gelmini-reformen efterlader et ønske om afklaring af, hvilke 
konkrete ændringer den nye lov medfører med hensyn til situationen for tidligere lektorer, 
som er blevet CEL'er, og som er omfattet af den foregående lov af 2004. Kommissionens 
tjenestegrene er i kontakt med de italienske myndigheder for at afklare fortolkningen og de 
praktiske konsekvenser af denne nye lov med hensyn til situationen for tidligere lektorer, som 
er blevet CEL'er, og fastslå om der er behov for yderligere foranstaltninger. 

Det svar, som Kommissionens tjenestegrene modtog fra de italienske myndigheder i 
begyndelsen af december 2011, underkastes i øjeblikket en analyse.  

                                               
1 Sag C-119/04, Kommissionen mod Italien, Sml. 2006, s. I-6885.
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Desuden var Kommissionens tjenestegrene for nylig i kontakt med andrageren og en anden 
udenlandsk arbejdstager, som befinder sig i en lignende situation, for at indhente oplysninger 
om den seneste udvikling i sagen og om, hvordan Gemini-loven anvendes i praksis.  

Konklusion

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre forløb. 


