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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0323/2010 af Matteo Grossi, italiensk statsborger, om det italienske 
miljøministeriums krav om anvendelse af et enkelt computerprogram (SISTRI) til 
gennemførelse af direktiv 2008/98/EF om sporing af affald

1. Sammendrag

Bestemmelserne om sporing af affald i henhold til direktiv 2008/98/EF, artikel 35, får 
bindende virkning fra december 2010. Det ser ud til, at det italienske miljøministerium 
kræver, at affaldsselskaberne anvender et enkelt computerprogram (SISTRI). Andrageren 
oplyser, at mange små softwarefirmaer har udviklet og leveret alternativ software til 
branchen, som opfylder samme formål. Deres investering vil blive forældet, når de nye regler 
træder i kraft.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

Andragendet
Andrageren udtrykker betænkelighed ved de elektroniske system, som bliver obligatorisk i Italien i 
år, og som kræver, at virksomheder, der producerer, indsamler eller transporterer affald, registreres 
i samme elektroniske datasystem ("SISTRI-systemet"). Han hævder, at selv om SISTRI-systemet 
omsætter det nye EU-affaldsrammedirektiv1 til national ret, kan der sættes spørgsmålstegn ved den 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver, EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
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måde, hvorpå direktivets bestemmelser omsættes, og at det er strammere, end det foreskrives i 
direktivet. Andrageren hævder, at SISTRI-systemet resulterer i visse markedsforvridninger i 
Italien.

Kommissionens bemærkninger
Kommissionen har modtaget detaljerede oplysninger om det italienske SISTRI-system og om den 
italienske lovgivning, der ligger til grund herfor (ministerielt dekret af 17. december 2009, som 
ændret ved ministerielt dekret af 15. februar 2010). SISTRI-systemet har til formål at sikre, at 
virksomheder, der som erhvervsmæssig aktivitet producerer, indsamler eller transporterer affald, er 
registreret i et elektronisk datasystem i Italien. Også forhandlere, mæglere og andre, som er 
involveret i affaldsprocessen fra produktionen af affald til den endelige bortskaffelse eller 
nyttiggørelse i Italien, skal registreres i samme elektroniske datasystem.

Som nævnt af andrageren, omsætter SISTRI-systemet kravene i EU's affaldsrammedirektiv til 
national ret, ikke alene de bestemmelser han henviser til, men også - og især - direktivets artikel 
26. Ifølge denne bestemmelse skal medlemsstaterne sikre, at der føres et register over anlæg og 
virksomheder, der som erhvervsmæssig aktivitet indsamler eller transporterer affald, forhandlere 
og mæglere, der opererer på affaldsområdet, og visse andre virksomheder. Selv om EU's 
affaldsrammedirektiv ikke eksplicit nævner anvendelsen af et "elektronisk system", er dette en 
mulighed, som står åben for medlemsstaterne, uden at det betragtes som en "strammere 
foranstaltning". Tværtimod kunne SISTRI-systemet ved anvendelsen af elektronisk registrering og 
informationsudveksling mindske myndighedernes og virksomhedernes administrative byrder og 
omkostninger. Hertil kommer, at et af de grundlæggende mål, hvorpå EU's affaldslovgivning er 
baseret, nemlig at sikre sporing af affald og en effektiv overvågning af hele affaldskæden fra 
produktion til det endelige bestemmelsessted, også kunne opfyldes af SISTRI-systemet.

Det forhold, at den italienske regering har oprettet SISTRI-systemet, der anvender et særligt 
software for elektronisk registrering af virksomheder, betyder ikke, at EU-lovgivningen om det 
indre marked eller konkurrencelovgivningen er blevet overtrådt. 

Konklusion
Det italienske SISTRI-system omsætter kravene i EU's affaldsrammedirektiv til national ret. 
Dette gælder især artikel 26, ifølge hvilken medlemsstaterne skal sikre, at der føres et register 
over anlæg og virksomheder, der som erhvervsmæssig aktivitet indsamler eller transporterer 
affald, forhandlere og mæglere, der opererer på affaldsområdet, og visse andre virksomheder. 
Som nævnt ovenfor, er der ikke noget der tyder på, at EU-lovgivningen er blevet overtrådt i 
denne sag.


