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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0937/2010, της I. M. V. D., πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με
ισχυρισμούς περί προβλημάτων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στην
Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εργάζεται εδώ και δέκα έτη ως ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια για
μεταφραστικές εταιρείες που εδρεύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (εξαιρουμένης της
Ιταλίας), και έχει διαμείνει στην Πορτογαλία, στο Λουξεμβούργο και στην Ισπανία.
Διευκρινίζει ότι από το 2008 ζει στην Ιταλία με τον ιταλό σύζυγό της, την κόρη που απέκτησε
από προηγούμενο γάμο της, και η οποία έχει πορτογαλική ιθαγένεια, και τον γιο της από τον
δεύτερο γάμο της, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και έχει διπλή ιθαγένεια. Η αναφέρουσα
διαμαρτύρεται ότι οι ιταλικές αρχές απαιτούν την ετήσια ανανέωση της εγγραφής της στο
ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο ως προϋπόθεση για την υπαγωγή της στους
αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους. Εκτιμά ότι η εν λόγω απαίτηση είναι παράνομη και
θεωρεί ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος της σε σύγκριση με άλλους κοινοτικούς
εργαζόμενους και εργαζόμενους από τρίτες χώρες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη κάποια υποχρέωση εγγραφής στο ιταλικό εμπορικό επιμελητήριο 
για δραστηριότητες όπως αυτές τις οποίες ασκεί η αναφέρουσα.

Από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή προκύπτει ότι δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα παραβίασης του κοινοτικού δικαίου. Τα προβλήματα που 
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περιγράφονται φαίνεται να απορρέουν μάλλον από ένα ζήτημα προσδιορισμού των αρμόδιων 
αρχών. Εν προκειμένω, η Επιτροπή εκτιμά ότι το SOLVIT θα μπορούσε να είναι το πλέον 
αποτελεσματικό και κατάλληλο μέσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αναφέρουσα.
Το εν λόγω δίκτυο των εθνικών αρχών το οποίο έχει ως στόχο την επίλυση προβλημάτων 
απευθύνεται και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Ο στόχος του είναι να βρίσκει εντός 
προθεσμίας 10 εβδομάδων μια λύση για ένα εικαζόμενο πρόβλημα κακής εφαρμογής του 
δικαίου της εσωτερικής αγοράς.

Προκειμένου να βρεθεί μια γρήγορη και κατάλληλη λύση για τις ανάγκες της αναφέρουσας, 
της προτείνεται να απευθυνθεί στο κέντρο SOLVIT Ιταλίας του οποίου τα στοιχεία 
επικοινωνίας είναι τα εξής:
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Μπορεί επίσης να υποβληθεί καταγγελία στο κέντρο SOLVIT μέσω ενός διαδικτυακού 
εντύπου που είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm


