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Tárgy: Matteo Grossi, olasz állampolgár által benyújtott 0323/2010. számú petíció az 
olasz környezetvédelmi minisztérium részéről a 2008/98/EK irányelvnek a 
hulladékok követhetőségére vonatkozó alkalmazása érdekében egyetlen 
számítógépes szoftver (SISTRI) bevezetéséről

1. A petíció összefoglalása

A 2008/98/EK irányelv 35. cikkében foglalt, a hulladékok követhetőségére vonatkozó 
rendelkezések 2010. decemberi hatállyal kötelezővé válnak. A jelek szerint az olasz 
környezetvédelmi minisztérium egyetlen számítógépes szoftver (SISTRI) alkalmazását 
kívánja bevezetni a hulladékfeldolgozó társaságok körében. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy számos kisebb szoftvercég fejlesztett és biztosított alternatív szoftvereket az ágazat 
számára, amelyek ugyanezen célt szolgálják. Az új szabályok hatálybalépése nyomán 
beruházásaik haszontalanná válnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció
A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy elektronikus rendszerrel kapcsolatban, amely ebben 
az évben válik kötelezővé Olaszországban, és előírja, hogy a hulladéktermelő, illetve a hulladékok 
gyűjtésével vagy szállításával foglalkozó társaságokat egyazon elektronikus adatrendszerben (a 
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„SISTRI-rendszerben”) tartsák nyilván. Azt állítja, hogy noha a SISTRI-rendszer átülteti a 
hulladékokról szóló új uniós keretirányelvet1, az irányelvben foglalt rendelkezések átültetésének 
módja megkérdőjelezhető, és az irányelvben előírtnál szigorúbb. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a SISTRI-rendszer bizonyos piaci torzulásokhoz vezet Olaszországban.
A Bizottság észrevételei

A Bizottság részletes tájékoztatást kapott az olasz SISTRI-rendszerről és az azt létrehozó olasz 
jogszabályról (a 2010. február 15-i miniszteri rendelettel módosított 2009. december 17-i 
miniszteri rendelet). A SISTRI-rendszer célja annak biztosítása, hogy a hulladéktermelést, -gyűjtést 
vagy -szállítást hivatásszerűen végző vállalatokat nyilvántartsák egy olaszországi elektronikus 
adatbázisban. Emellett Olaszországban a hulladékkezelés folyamatában annak keletkezésétől a 
végleges ártalmatlanításig vagy hasznosításig részt vevő kereskedőket, közvetítőket vagy más 
érintett szereplőket is ugyanebben az elektronikus adatrendszerben kell nyilvántartani.

A petíció benyújtójának elmondása szerint a SISTRI-rendszer átülteti a hulladékokról szóló uniós 
keretirányelv követelményeit, ugyanakkor nem csupán az általa említett rendelkezéseket, hanem 
mindenekelőtt az irányelv 26. cikkét is. Ez a rendelkezés előírja a tagállamok számára annak 
biztosítását, hogy nyilvántartsák az olyan létesítményeket vagy vállalkozásokat, amelyek a 
hulladékgyűjtést vagy -szállítást hivatásszerűen végzik, valamint a hulladékkezeléssel foglalkozó 
kereskedőket, közvetítőket és bizonyos egyéb társaságokat. Még ha a hulladékokról szóló uniós 
keretirányelv nem is említi kifejezetten egy „elektronikus rendszer” alkalmazását, erre a 
tagállamoknak lehetőségük van anélkül, hogy az „szigorúbb intézkedésnek” minősülne. Épp 
ellenkezőleg, az elektronikus nyilvántartás és információcsere alkalmazása révén a SISTRI-
rendszer csökkentheti a hatóságokra és a gazdasági szereplőkre háruló adminisztratív terheket és 
költségeket. A SISTRI-rendszer továbbá teljesítheti a hulladékokról szóló uniós keretirányelv 
alapját képező meghatározó célkitűzések egyikét, nevezetesen a hulladék követhetőségének, 
valamint a keletkezéstől a végső elhelyezésig a teljes hulladéklánc hatékony nyomon követésének 
biztosítását.

Annak ténye, hogy az olasz kormány egy bizonyos elektronikus vállalati nyilvántartási szoftvert 
felhasználva hozta létre a SISTRI-rendszert, még nem jelenti azt, hogy megsértették a belső piacra 
vagy a versenyre vonatkozó uniós szabályozást. 

Következtetések
Az olasz SISTRI-rendszer átülteti a hulladékokról szóló uniós keretirányelv követelményeit, 
különösen a 26. cikket, amely előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy 
nyilvántartsák az olyan létesítményeket vagy vállalkozásokat, amelyek a hulladékgyűjtést 
vagy -szállítást hivatásszerűen végzik, valamint a hulladékkezeléssel foglalkozó 
kereskedőket, közvetítőket és bizonyos egyéb társaságokat. A fent ismertetetteknek 
megfelelően semmi sem utal arra, hogy jelen esetben megsértették az uniós jogszabályokat.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, HL L 312., 2008.11.22., 3. o.


