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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0323/2010, внесена от Matteo Grossi, с италианско гражданство, 
относно налагането на компютърен софтуер (SISTRI) от италианското 
министерство на околната среда за прилагането на Директива 2008/98/ЕО 
във връзка с проследяването на отпадъците

1. Резюме на петицията

Разпоредбите относно проследяването на отпадъците, предвидени в член 35 от 
Директива 2008/98/ЕО, са задължителни от декември 2010 г. Изглежда че италианското 
министерство на околната среда налага използването на един единствен компютърен 
софтуер (SISTRI) на предприятията за отпадъци. Вносителят на петицията посочва, че 
много малки компании за софтуер са разработили и предлагат на сектора алтернативен 
софтуер, който изпълнява същите функции. Техните инвестиции ще станат 
безсмислени след влизането в сила на новите правила.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията
Вносителят на петицията изразява загриженост по отношение на електронната система,
която тази година ще стане задължителна в Италия, и изискването, съгласно което 
компаниите, генериращи отпадъци, и тези, ангажирани със събирането и превоза на 
отпадъци, трябва да бъдат регистрирани конкретно в тази електронна система („системата 
SISTRI“). Той твърди, че, макар и системата SISTRI да транспонира новата Рамкова 
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директива за отпадъците 1, приета от ЕС, начинът, по който са транспонирани съответните 
разпоредби, подлежи на критика, както и че изискванията са по-строги от заложените в 
директивата. Вносителят е на мнение, че системата SISTRI води до определена деформация 
на пазара в Италия.
Забележки на Комисията

Комисията е получила подробна информация относно италианската система SISTRI и 
италианското законодателство, въз основа на което е създадена (министерско постановление 
от 17 декември 2009 г., изменено с министерско постановление от 15 февруари 2010 г.) 
Системата SISTRI цели да гарантира, че в Италия фирмите, генериращи отпадъци, и тези, 
занимаващи се със събиране и превоз на отпадъци, ще бъдат регистрирани в система за 
електронни данни. В същата електронна система следва да бъдат регистрирани и 
търговците, брокерите и другите звена, включени в процеса от генерирането до крайното 
обезвреждане или оползотворяване на отпадъците в Италия.

Както е посочено от вносителя, системата SISTRI транспонира изискванията на Рамковата 
директива за отпадъците на ЕС; но не само разпоредбите, посочени от него, а и по-
специално член 26 от директивата. Съгласно този член държавите-членки гарантират, че 
компетентният орган поддържа регистър на организации или предприятия, които събират 
или превозват отпадъци на професионална основа, на търговци или брокери, които търгуват 
с отпадъци, както и на някои други предприятия. Независимо че в Рамковата директива за 
отпадъците на ЕС не се споменава изрично използването на „електронна система“, това е 
една  възможност за държавите-членки, без да се счита за „по-строга мярка“. Напротив, 
посредством електронната форма на регистрация и обмен на информация, системата SISTRI
би могла да намали административната тежест и разходите на съответните органи и 
икономически оператори. Освен това чрез системата SISTRI би могла да се осъществи една 
от основните цели, които си поставя законодателството на ЕС в областта на управлението на 
отпадъците, а именно осигуряване на възможност за проследяване на отпадъците и 
осъществяване на ефективен контрол по цялата верига от генерирането до крайното им 
местоназначение.

Фактът, че италианското правителство е въвело системата SISTRI, която използва свой 
специфичен софтуер за електронна регистрация на компаниите, не означава, че това е 
направено в нарушение на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар или на 
конкуренцията. 

Заключения
Италианската система SISTRI транспонира изискванията на Рамковата директива за 
отпадъците на ЕС и по-специално на член 26, съгласно който държавите-членки 
гарантират, че компетентният орган води регистър на организации или предприятия, 
които събират или превозват отпадъци на професионална основа, на търговци или 
брокери, които търгуват с отпадъци, както и на някои други предприятия. Както беше 
посочено по-горе, няма признаци да се счита, че в случая е налице нарушение на 

                                               
1 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 
година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, OВ L 312, 22.11.2008 
г., стр. 3.



CM\838879BG.doc 3/3 PE452.734v01-00

BG

законодателството на ЕС.


