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Tema: Peticija Nr. 0323/2010 dėl to, kad Italijos aplinkos ministerija įdiegė vieną 
programinę įrangą (SISTRI) Direktyvos 2008/98/EB, skirtos atliekų 
atsekamumui, nuostatoms taikyti, kurią pateikė Italijos pilietis Matteo Grossi

1. Peticijos santrauka

Direktyvos 2008/98/EB 35 straipsnio nuostatas dėl atliekų atsekamumo privaloma pradėti 
taikyti nuo 2010 m. gruodžio mėn. Atrodo, kad Italijos aplinkos ministerija nustatė, jog 
atliekų įmonėse būtų naudojama viena programinė įranga (SISTRI). Peticijos pateikėjas 
teigia, kad daugelis mažų programinę įrangą gaminančių įmonių yra sukūrusios ir tiekia 
alternatyvią programinę įrangą, kurios paskirtis yra ta pati. Įsigaliojus naujoms taisyklėms jų 
investicijos neteks prasmės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija
Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl elektroninės sistemos, kuri šiais metais taps privaloma 
naudoti Italijoje, dėl kurios atliekas gaminančios, renkančios arba transportuojančios įmonės turės 
būti registruojamos toje pačioje elektroninėje duomenų sistemoje (SISTRI sistemoje). Jis teigia, 
kad, nors SISTRI sistema perkelia naująją ES Atliekų tvarkymo pagrindų direktyvą1 į nacionalinę
                                               
1 2008 m. lapkričio mėn. 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl 
atliekų, kuria panaikinamos kai kurios direktyvos, OL L 312, 2008 11 22, p. 3.
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teisę, metodas, kuriuo remiantis perkeliamos šios direktyvos nuostatos, yra abejotinas ir griežtesnis 
nei direktyvoje numatyta. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad SISTRI sistema turės įtakos tam 
tikriems rinkos iškraipymams Italijoje.
Komisijos pastabos

Komisija gavo išsamios informacijos apie Italijos SISTRI sistemą ir Italijos teisės aktus, kuriais 
remiantis ji diegiama (2009 m. gruodžio mėn. 17 d. ministro įsakymas, iš dalies pakeistas 2010 m. 
vasario mėn. 15 d. ministro įsakymu). SISTRI sistema siekiama užtikrinti, kad atliekas 
gaminančios, renkančios arba transportuojančios įmonės profesiniais pagrindais būtų 
registruojamos Italijos elektroninėje duomenų sistemoje. Toje pačioje elektroninėje sistemoje taip 
pat turi būti registruojami prekiautojai, tarpininkai ir kiti atliekų tvarkymo proceso nuo jų gamybos 
iki sunaikinimo arba utilizavimo dalyviai.

Peticijos pateikėjas nurodo, kad SISTRI sistema ES Atliekų tvarkymo pagrindų direktyvos 
reikalavimai perkeliami į nacionalinę teisę; vis dėlto, jis remiasi ne tik nuostatomis, bet visų pirma 
direktyvos 26 straipsniu. Šia nuostata iš valstybių narių reikalaujama, jog šios užtikrintų, kad 
profesiniais pagrindais būtų saugomas atliekas renkančių arba transportuojančių įmonių arba 
įstaigų, prekiautojų arba tarpininkų, valdančių atliekų ir kitas tam tikras įmones, sąrašas. Net jeigu 
ES Atliekų tvarkymo pagrindų direktyvoje elektroninių sistemų naudojimas nėra išsamiai 
paaiškintas, ši sistema yra viena iš galimybių valstybėms narėms, nelaikant jos griežtesne 
priemone. Priešingai, elektroniniu būdu registruodama ir keisdamasi informacija, SISTRI sistema 
galėtų palengvinti administracinę naštą ir sumažinti valdžios institucijų ir ūkinės veiklos vykdytojų 
išlaidas. Be to, taikant SISTRI sistemą būtų galima pasiekti vieną svarbiausių tikslų, būtent 
užtikrinti atliekų atsekamumą ir veiksmingą visos atliekų tvarkymo grandinės nuo gamybos iki 
galutinio tikslo stebėjimą, kuriuo pagrįsti ES atliekų tvarkymo teisės aktai.

Tai, kad Italijos Vyriausybė įdiegė SISTRI sistemą su specialiąja programine įranga įmonėms 
elektroniniu būdu registruoti, nereiškia, kad pažeisti ES galiojantys vidinės rinkos arba 
konkurencijos teisės aktai. 

Išvados
Taikant Italijos SISTRI sistemą, ES Atliekų tvarkymo pagrindų direktyvos, pirmiausia 
26 straipsnio, reikalavimai, kuriais remdamosi valstybės narės turi užtikrinti, kad atliekas 
renkančios arba transportuojančios įmonės arba įstaigos, atliekų ir kitas tam tikras įmones 
valdantys prekiautojai arba tarpininkai būtų registruojami profesiniu pagrindu, perkeliami į 
nacionalinę teisę. Kaip minėta, nėra pagrindo manyti, kad šiuo atveju ES teisės aktai pažeisti.“


