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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0937/2010 af I. M. V. D., portugisisk statsborger, om påståede 
vanskeligheder ved at være selvstændig erhvervsdrivende i Italien

1. Sammendrag

Andrageren fremfører, at hun har arbejdet som freelanceoversætter i 10 år, at hun har arbejdet 
for bureauer i flere europæiske lande (herunder ikke omfattet Italien), og hun har boet i 
Portugal, Luxembourg og Spanien. Andrageren fremfører endvidere, at hun siden 2008 har 
boet i Italien med sin mand, der er italiensk statsborger, en mindreårig datter fra et tidligere 
ægteskab, der er portugisisk statsborger, og en mindreårig søn fra sit andet ægteskab, der er 
født i Italien og har dobbelt statsborgerskab. Andrageren klager over, at de italienske 
myndigheder kræver, at hun årligt fornyr sin optagelse i handelsregisteret som en 
uomgængelig betingelse for, at myndighederne kan betragte hende som selvstændig 
erhvervsdrivende. Andrageren mener, at dette krav er ulovligt, og føler sig diskrimineret i 
forhold til andre  fællesskabsarbejdstagere og arbejdstagere, der ikke stammer fra 
Fællesskabet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionen er ikke bekendt med obligatorisk optagelse i det italienske handelsregister for 
aktiviteter som dem, der udføres af andrageren. 

På baggrund af de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen, kan der ikke konstateres 
noget problem med overtrædelse af fællesskabsretten. De beskrevne problemer handler 
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tilsyneladende mere om identifikation af de kompetente myndigheder. I den forbindelse 
mener Kommissionen, at SOLVIT kan være det mest effektive og bedst egnede organ til at 
afhjælpe andragerens problemer. Dette netværk af nationale administrationer har til formål at 
løse problemer og henvender sig både til borgerne og til virksomhederne. SOLVIT's formål er 
at finde en løsning på et formodet problem om ukorrekt anvendelse af det indre markeds 
lovgivning inden for en frist på 10 uger. 

Med henblik på hurtigt at nå frem til en løsning, der passer til andragerens behov, foreslås det, 
at hun henvender sig til det italienske SOLVIT-center, hvis kontaktoplysninger fremgår af 
nedenstående:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tlf. +39 06 677 95 844
Fax +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

En klage kan desuden fremsættes hos SOLVIT-centret via en formular, som er tilgængelig 
online via følgende link: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm."


