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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0937/2010 dėl tariamų sunkumų dirbti laisvai samdomu darbuotoju 
Italijoje, kurią pateikė Portugalijos pilietė I. M. V. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia jau 10 metų esanti laisvai samdoma vertėja ir teikianti paslaugas 
įvairių šalių (išskyrus Italiją) vertimų biurams. Ji yra gyvenusi Portugalijoje, Liuksemburge ir 
Ispanijoje. Peticijos pateikėja teigia, kad nuo 2008 m. gyvena Italijoje kartu su vyru, Italijos 
piliečiu, nepilnamete dukra iš ankstesnės santuokos, Portugalijos piliete, taip pat su 
nepilnamečiu sūnumi, gimusiu Italijoje antroje santuokoje ir turinčiu dvigubą pilietybę. 
Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Italijos valdžios institucijos reikalauja kasmet pratęsti savo 
registraciją Italijos prekybos rūmuose; tokia registracija yra būtina sąlyga norint dirbti 
savarankiškai. Peticijos pateikėjos nuomone, nurodytas reikalavimas yra neteisėtas ir dėl to ji 
jaučiasi diskriminuojama kitų darbuotojų iš Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių 
atžvilgiu. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisija nežino apie reikalavimą registruotis Italijos prekybos rūmuose vykdant tokią 
veiklą, kurią vykdo peticijos pateikėja. 
Iš Komisijai perduotos informacijos aiškėja, kad negalima nustatyti jokio Bendrijos teisės 
pažeidimo. Atrodo, kad aprašytos problemos daugiau susijusios su atsakingų valdžios 
institucijų nustatymu. Šiuo požiūriu Komisija mano, kad veiksmingiausia ir peticijos 
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pateikėjos problemoms spręsti tinkamiausia priemonė galėtų būti tinklas SOLVIT. Šis 
nacionalinių administravimo institucijų tinklas, kuriame siekiama spręsti problemas, yra 
skirtas ir piliečiams, ir įmonėms. Jo tikslas – per dešimt savaičių išspręsti problemas, 
susijusias su netinkamu vidaus rinkos teisės taikymu. 

Kad peticijos pateikėjos problema būtų greitai ir tinkamai išspręsta, siūlome jai kreiptis į 
SOLVIT centrą Italijoje, kurio koordinaciniai duomenys pateikiami toliau:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

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

Tel. + +39 06 677 95 844
Faksas +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it.

Skundą SOLVIT centrui taip pat galima pateikti internetu užpildžius formą, kuri pateikiama 
šiuo adresu: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm“


