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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0937/2010, którą złożyła I. M.V.D. (Portugalia) w sprawie 
rzekomych problemów z pracą tzw. wolnych strzelców we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję pracowała jako tłumaczka na zasadzie freelance przez 10 lat dla agencji 
mających siedziby w różnych krajach Europy (oprócz Włoch), a mieszkała w Portugalii, 
Luksemburgu i Hiszpanii. Od 2008 r. mieszka ona we Włoszech ze swoim mężem, 
obywatelem Włoch, córką z poprzedniego małżeństwa posiadającą obywatelstwo portugalskie 
i z synem z drugiego małżeństwa, urodzonym we Włoszech i posiadającym podwójne 
obywatelstwo. Dzieci nie ukończyły jeszcze 18 lat. Składająca petycję twierdzi, że władze 
Włoch wymagają od niej corocznego odnawiania rejestracji we włoskiej Izbie Handlowej, 
uzależniając od tego uznanie jej za osobę pracującą na zasadzie samozatrudnienia. Według 
składającej petycję wymóg taki jest niezgodny z prawem i czuje się ona traktowana gorzej niż 
inni pracownicy ze Wspólnoty i spoza niej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Wymóg rejestracji we włoskiej Izbie Handlowej umożliwiający prowadzenie działalności 
takiej jak działalność wykonywana przez składającą petycję nie jest Komisji znany. 
Z informacji przekazanych Komisji wynika, że nie stwierdzono naruszenia prawa 
wspólnotowego. Opisane problemy wynikają raczej z trudności związanych z określeniem 
właściwych władz. W tym kontekście Komisja uważa, że SOLVIT mógłby stanowić 
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najbardziej skuteczny środek odpowiedni do problemów napotkanych przez składającą 
petycję. Ta sieć administracji krajowych, której celem jest rozwiązywanie problemów, jest 
skierowana zarówno do obywateli, jak i do przedsiębiorstw. Sposób działania polega na 
znalezieniu w terminie 10 tygodni rozwiązania stwierdzonego problemu związanego z 
nieodpowiednim stosowaniem prawa rynku wewnętrznego. 
Aby znaleźć szybkie rozwiązanie dostosowane do potrzeb składającej petycję, 
zaproponowano jej zwrócenie się do centrum SOLVIT we Włoszech, którego dane 
teleadresowe są następujące:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

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

tel.: +39 06 677 95 844
faks: +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Złożenie skargi jest możliwe za pośrednictwem centrum SOLVIT za pomocą formularza 
dostępnego pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm.


