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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0323/2010 , του Matteo Grossi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επιβολή της χρήσης ενός και μόνο λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
(SISTRI) από το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ για την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι διατάξεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων που προβλέπονται από το άρθρο
35 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ κατέστησαν υποχρεωτικές από τον Δεκέμβριο του 2010. 
Φαίνεται ότι το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος επιβάλλει τη χρήση ενός και μόνο 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (SISTRI) στις εταιρείες αποβλήτων. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, πολλές μικρές εταιρείες λογισμικού έχουν αναπτύξει και προμηθεύσει τον 
κλάδο με εναλλακτικά λογισμικά που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Η επένδυσή τους θα 
καταστεί απηρχαιωμένη όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά
Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα που πρόκειται να καταστεί 
εφέτος υποχρεωτικό στην Ιταλία, βάσει του οποίου απαιτείται η καταχώριση των εταιρειών 
παραγωγής, συλλογής ή μεταφοράς αποβλήτων στο ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων (το 
«σύστημα SISTRI»). Ισχυρίζεται ότι, μολονότι το σύστημα SISTRI μεταφέρει τη νέα οδηγία 
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πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα1, ο τρόπος μεταφοράς των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας είναι 
αμφισβητήσιμος και αυστηρότερος από ό,τι προβλέπεται στην οδηγία. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
ότι το σύστημα SISTRI συνεπάγεται ορισμένες στρεβλώσεις της αγοράς στην Ιταλία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έλαβε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ιταλικό σύστημα SISTRI και την 
ιταλική νομοθεσία δυνάμει της οποίας καθιερώνεται (υπουργικό διάταγμα της 
17ης Δεκεμβρίου 2009 όπως τροποποιήθηκε από το υπουργικό διάταγμα της 
15ης Φεβρουαρίου 2010). Το σύστημα SISTRI αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες 
παραγωγής, συλλογής ή μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση καταχωρίζονται σε 
ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων στην Ιταλία. Η καταχώριση στο ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα 
δεδομένων αφορά επίσης εμπόρους, μεσίτες και άλλους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις 
διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων στην Ιταλία, από την παραγωγή τους έως την τελική 
τους διάθεση ή ανάκτηση.

Όπως επισημαίνεται από τον αναφέροντα, το σύστημα SISTRI μεταφέρει τις απαιτήσεις της 
οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα· ωστόσο, ο αναφέρων δεν κάνει λόγο μόνο για τις 
συγκεκριμένες διατάξεις αλλά εξίσου, και ειδικότερα, για το άρθρο 26 της ίδιας οδηγίας. Η 
συγκεκριμένη διάταξη απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τηρείται αρχείο των 
οργανισμών ή εταιρειών που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, των 
εμπόρων ή των μεσιτών διαχείρισης αποβλήτων και ορισμένων άλλων εταιρειών. Ακόμα και αν 
στην οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για  τα απόβλητα δεν αναφέρεται ρητώς η χρήση «ηλεκτρονικού 
συστήματος», τούτη αποτελεί δυνατότητα επιλογής των κρατών μελών, χωρίς να θεωρείται 
«αυστηρότερο μέτρο». Από την άλλη, με τη χρήση ηλεκτρονικής καταχώρισης και ανταλλαγής 
πληροφοριών, το σύστημα SISTRI αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για 
τις αρχές και τους φορείς οικονομικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, το σύστημα SISTRI θα 
μπορούσε εξίσου να συμβάλει στην επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους επί των οποίων 
ερείδεται η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, ήτοι στην εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 
αποβλήτων και τον αποτελεσματικό έλεγχο ολόκληρης της αλυσίδας των αποβλήτων, από την 
παραγωγή τους έως τον τελικό τους προορισμό.

Το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση καθιέρωσε το σύστημα SISTRI με τη χρήση του 
συγκεκριμένου λογισμικού προγράμματος για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών δεν 
συνεπάγεται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ή τον ανταγωνισμό. 

Συμπεράσματα
Το ιταλικό σύστημα SISTRI μεταφέρει τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για τα 
απόβλητα, και συγκεκριμένα, το άρθρο 26 αυτής, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι τηρείται αρχείο των οργανισμών ή εταιρειών που συλλέγουν ή μεταφέρουν 
απόβλητα σε επαγγελματική βάση, των εμπόρων ή των μεσιτών διαχείρισης αποβλήτων και 
ορισμένων άλλων εταιρειών. Όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, δεν υπάρχουν ενδείξεις περί 
παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ στην παρούσα υπόθεση.

                                               
1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα 
απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.


