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Temats: Lūgumraksts Nr. 0323/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Matteo Grossi, 
par to, ka Itālijas Vides ministrija ir noteikusi izmantot vienu datora 
programmatūru (SISTRI) Direktīvas 2008/98/EK par atkritumu izsekojamību 
piemērošanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Direktīvas 2008/98/EK 35. pantā paredzētie noteikumi par atkritumu izsekojamību stāsies 
spēkā 2010. gada decembrī. Šķiet, ka Itālijas Vides ministrija liek izmantot vienu datora 
programmatūru (SISTRI) un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka daudzi mazi programmatūras uzņēmumi ir izstrādājuši un 
nodrošinājuši nozarei alternatīvas programmatūras, kas pilnībā īsteno tādu pašu mērķi. Viņu 
ieguldījums kļūs nevajadzīgs, kad stāsies spēkā jaunie noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par elektronisko sistēmu, kas Itālijā šogad kļūs obligāti 
izmantojama, liekot uzņēmumiem, kas rada, savāc un transportē atkritumus, reģistrēties vienā 
elektronisko datu sistēmā („SISTRI sistēma”). Viņš uzskata, ka, lai gan ar SISTRI sistēmu tiek 
transponēta jaunā ES Pamatdirektīva par atkritumiem1, veids, kādā transponēti šīs direktīvas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par 
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noteikumi, ir apšaubāms un tas ir striktāks, nekā paredzēts direktīvā. Lūgumraksta iesniedzējs 
sūdzas, ka SISTRI sistēma radīs noteiktus tirgus darbības traucējumus Itālijā.
Komisijas komentāri

Komisija ir saņēmusi detalizētu informāciju par Itālijas SISTRI sistēmu un Itālijas tiesību aktiem, ar 
kuriem šī sistēma ieviesta (Ministrijas 2009. gada 17. decembra dekrēts, kas grozīts ar Ministrijas 
2010. gada 15. februāra dekrētu). SISTRI sistēmas mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumi, kuru 
profesionālā darbība ir saistīta ar atkritumu radīšanu, savākšanu vai transportēšanu, Itālijā tiktu 
reģistrēti elektronisko datu sistēmā. Arī tirgotāji vai starpnieki un citi, kas iesaistīti atkritumu 
apstrādē, sākot no to radīšanas līdz to galīgajai apglabāšanai vai reģenerācijai, Itālijā ir jāreģistrē 
tajā pašā elektronisko datu sistēmā.

Kā norādījis lūgumraksta iesniedzējs, ar SISTRI sistēmu tiek transponētas ES Pamatdirektīvas par 
atkritumiem prasības, taču ne vien noteikumi, uz kuriem viņš atsaucas, bet arī direktīvas 26. pants. 
Šie noteikumi liek dalībvalstīm nodrošināt, lai tiktu reģistrēti uzņēmumi, kuru profesionālā darbība 
ir saistīta ar atkritumu savākšanu vai pārvadāšanu, tirgotāji vai starpnieki, kas apsaimnieko 
atkritumus, un citi konkrēti uzņēmumi. Pat ja ES Pamatdirektīvā par atkritumiem nav nepārprotami 
minēta „elektroniskās sistēmas” izmantošana, dalībvalstis to var izmantot, neuzskatot to par 
„striktāku pasākumu”. Gluži otrādi, izmantojot elektronisko reģistrāciju un informācijas apmaiņu, 
ar SISTRI sistēmas palīdzību varētu mazināt administratīvo slogu un izmaksas iestādēm un 
uzņēmējiem. Turklāt ar SISTRI sistēmas palīdzību varētu sasniegt vienu no pamatmērķiem, kas ir 
pamatā ES tiesību aktiem atkritumu jomā, proti, nodrošināt atkritumu izsekojamību un visas 
atkritumu ķēdes efektīvu uzraudzību no ražošanas līdz pat gala izlietojumam.

Tas, ka Itālijas valdība ir ieviesusi SISTRI sistēmu, izmantojot īpašu programmatūru uzņēmumu 
elektroniskai reģistrācijai, nenozīmē, ka ir pārkāpti ES tiesību akti par iekšējo tirgu vai konkurenci. 

Secinājumi
Ar Itālijas SISTRI sistēmu ir transponētas ES Pamatdirektīvas par atkritumiem prasības, proti, 
26. pants, kas liek dalībvalstīm nodrošināt, lai tiktu reģistrēti uzņēmumi, kuru profesionālā 
darbība ir saistīta ar atkritumu savākšanu vai pārvadāšanu, tirgotāji vai starpnieki, kas 
apsaimnieko atkritumus, un citi konkrēti uzņēmumi. Kā paskaidrots iepriekš, nav nekādu 
norāžu, ka šajā gadījumā ir pārkāpti ES tiesību akti.

                                                                                                                                                  
atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu, OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.


