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Temats: Lūgumraksts Nr. 0937/2010, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā 
I. M. V. D., par problēmām strādāt kā pašnodarbinātai personai Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja 10 gadus strādā kā pašnodarbināta tulkotāja aģentūrās dažādās 
Eiropas valstīs (izņemot Itāliju) un ir dzīvojusi Portugālē, Luksemburgā un Spānijā. Viņa 
kopā ar vīru, Itālijas valstspiederīgo, meitu no iepriekšējās laulības, kura ir Portugāles 
valstspiederīgā, un dēlu no otrās laulības, kurš dzimis Itālijā un kuram ir dubultā pilsonība, 
dzīvo Itālijā kopš 2008. gada. Abi bērni ir jaunāki par 18 gadiem. Lūgumraksta iesniedzēja 
sūdzas, ka Itālijas varas iestādes pieprasa katru gadu atjaunot reģistrāciju Itālijas 
Tirdzniecības kamerā, lai viņa varētu strādāt kā pašnodarbināta tulkotāja. Viņa uzskata, ka šī 
prasība ir nelikumīga, un jūtas diskriminēta salīdzinājumā ar citiem Kopienas un ārpus 
Kopienas darba ņēmējiem. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Komisija nav informēta par pienākumu reģistrēties Itālijas Tirdzniecības kamerā, lai 
nodarbotos ar lūgumraksta iesniedzējas profesiju. 

No Komisijai nosūtītās informācijas izriet, ka nav iespējams atklāt nekādas problēmas saistībā 
ar Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Izklāstītās problēmas, šķiet, drīzāk izriet no jautājuma 
par kompetento varas iestāžu noteikšanu. Šajā ziņā Komisija uzskata, ka visefektīvākais un 
piemērotākais līdzeklis lūgumraksta iesniedzējas problēmu risināšanai varētu būt SOLVIT. Šis 
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valsts pārvalžu tīkls, kura mērķis ir problēmu risināšana, vienlaikus paredzēts gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Tā mērķis ir 10 nedēļu laikā rast risinājumu problēmai, kas, 
iespējams, radusies no nepareizas ar iekšējo tirgu saistītu tiesību aktu piemērošanas. 
Nolūkā rast ātru un lūgumraksta iesniedzējas vajadzībām piemērotu risinājumu viņai tiek 
ierosināts vērsties Itālijas SOLVIT centrā, kura kontaktinformācija ir šāda:

Giuseppina Valente
Francesco Cipri
Massimo Santorelli

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

Tālr. +39 06 677 95 844
Fakss +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Tāpat iespējams iesniegt sūdzību SOLVIT centrā, izmantojot elektronisko veidlapu, kas 
pieejama tiešsaistē šādā adresē: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm.


