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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0689/1998 van David Petrie (Britse nationaliteit), namens de 
'Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia', over de situatie van 
leraren in vreemde talen in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vestigt de aandacht op het geval van twee Ierse staatsburgers en een Brit, die zijn 
ontheven van hun functie als "lettori" aan de universiteit van Genua.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 1998. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. (REV IX) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften op 24/25 januari 2011 is voor het eerst 
sinds 2007 de kwestie behandeld van de eerbiediging van verworven rechten van voormalig 
lectoren vreemde talen (ex-lettori) die taalkundig medewerker zijn geworden (collaboratori 
esperti linguistici - CEL's).

Indiener uitte zijn bezorgdheid over de inwerkingtreding van Italiaanse wet nr. 240 van 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", in het kader van de zogeheten onderwijshervorming "Gelmini".

De situatie van buitenlandse leraren wordt behandeld in artikel 26, lid 3 van deze wet, die 
voorziet in de interpretatie van artikel 1, lid 1 van Italiaanse wet nr. 63 van 5 maart 2004: 
"Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
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talune università ed in materia di titoli equipollenti".

Laatstgenoemde wet nr. 63/2004 is aangenomen om de verworven rechten te beschermen van 
voormalig lectoren vreemde talen die taalkundig medewerker zijn geworden. Het Hof stelde 
op 18 juli 2006 vast dat deze nieuwe wet een passende oplossing was om de loopbaan van de 
lectoren te herstellen1.

De diensten van de Commissie hebben nauwe contacten met indiener onderhouden en een 
verregaande uitwisseling van informatie gehad over de situatie van gewezen en huidige 
'lettori' en 'collaboratori e esperti linguistici' (CEL's) alsmede over de van toepassing zijnde 
Italiaanse wetgeving (in het bijzonder voornoemde Italiaanse wet nr. 240 van 30 december 
2010).

Artikel 26, lid 3 van de Italiaanse wet doet bepaalde vragen rijzen die de diensten van de 
Commissie graag opgehelderd willen zien. In dit verband lijken met name de effecten 
betreffende de personen in kwestie waarop de vorige wet van 2004  van toepassing was, van 
belang te zijn.

De diensten van de Commissie nemen binnenkort in het kader van EU Pilot contact op met de 
Italiaanse autoriteiten om meer te weten te komen over de interpretatie en praktische gevolgen 
van deze nieuwe wet inzake de situatie van gewezen lectoren vreemde talen die taalkundig 
medewerker zijn geworden.

4. (REV X) Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 24/25 januari 2011 kwam een 
nieuwe kwestie aan de orde met betrekking tot de eerbiediging van verworven rechten van 
voormalig lectoren vreemde talen (ex-lettori) die taalkundig medewerker zijn geworden 
(collaboratori esperti linguistici - CEL's). Er werd bezorgdheid geuit over de inwerkingtreding 
van de Italiaanse wet nr. 240 van 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", in het kader van de zogeheten 
onderwijshervorming "Gelmini".

De situatie van buitenlandse leraren wordt geregeld in artikel 26, lid 3 van deze wet, die 
voorziet in de interpretatie van artikel 1, lid 1 van de Italiaanse wet nr. 63 van 5 maart 2004: 
"Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti". Wet nr. 63/2004 is aangenomen om de 
verkregen rechten van voormalig lectoren vreemde talen die taalkundig medewerker zijn 
geworden, te beschermen. Het Hof van Justitie (C-119/04) oordeelde op 18 juli 2006 dat deze 
wet een passende oplossing is voor de herindeling van de carrière-opbouw van de lectoren.

De formulering van art. 26, lid 3 van wet nr. 240 van 30 december 2010 vraagt om nadere 
verduidelijking van wat nu de exacte veranderingen zijn die deze wet heeft meegebracht voor 
de situatie van voormalig lectoren vreemde talen die onder de eerdere wet van 2004 

                                               
1 In zaak C-119/04, Commissie/Italië, Jurispr. 2006, blz. I-6885.
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taalkundig medewerker zijn geworden. De diensten van de Commissie staan in contact met de 
Italiaanse autoriteiten om duidelijkheid te verkrijgen over de interpretatie en de praktische 
gevolgen van deze nieuwe wet inzake de situatie van voormalig lectoren vreemde talen die 
taalkundig medewerker zijn geworden, en om te besluiten of aanvullende stappen moeten 
worden ondernomen.

Het antwoord van de Italiaanse autoriteiten van begin december 2011 wordt op dit moment 
door de Commissie beoordeeld.

Verder hebben de diensten van de Commissie onlangs contact opgenomen met indiener en 
met nog een andere buitenlandse werknemer die zich in een vergelijkbare situatie bevindt, om 
informatie in te winnen over de laatste ontwikkelingen, in het bijzonder over de wijze waarop 
de betreffende wet in de praktijk uitgevoerd wordt.

Conclusie

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen.


