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Suġġett: Petizzjoni 0323/2010, ippreżentata minn Matteo Grossi, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar l-impożizzjoni ta’ softwer tal-kompjuter uniku (SISTRI) mill-Ministeru 
Taljan għall-Ambjent għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar it-traċċabilità tal-iskart previsti mid-Direttiva 2008/98/KE, fl-
Artikolu 35, se jsiru obbligatorji minn Diċembru 2010. Jidher li l-Ministeru Taljan għall-
Ambjent qed jimponi l-użu ta’ softwer tal-kompjuter uniku (SISTRI) għall-kumpaniji tal-
iskart. Il-petizzjonant jgħid li ħafna kumpaniji żgħar tas-softwer żviluppaw u pprovdew għall-
industrija softwer alternattiv li jissodisfa l-istess għan. L-investiment tagħhom mhux se jibqa’ 
utli meta r-regoli l-ġodda jidħlu fis-seħħ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjoni
Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar is-sistema elettronika li se ssir obbligatorja fl-Italja din is-sena 
u li tirrikjedi lill-kumpaniji li jipproduċu, jiġbru jew jittrasportaw l-iskart sabiex ikunu rreġistrati fl-
istess sistema ta’ dejta elettronika (“is-Sistema SISTRI”). Hu jsostni li għalkemm is-sistema 
SISTRI tittrasponi d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart tal-UE1, il-mod ta’ kif dawn id-
                                               
1 Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar 
l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi, ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
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dispożizzjonijiet tad-direttiva huma trasposti hu dubjuż u li hu aktar strett minn kif inhu stipolat 
fid-Direttiva. Il-petizzjonant isostni li s-sistema SISTRI twassal għal ċertu tagħwiġ tas-suq fl-Italja.

Il-kummenti tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni dettaljata dwar is-sistema SISTRI tal-Italja u l-leġiżlazzjoni 
Taljana li biha ġiet stabbilita (id-Digriet Ministerjali tas-17 ta’ Diċembru 2009, kif emendat bid-
Digriet Ministerjali tal-15 ta’ Frar 2010). Is-sistema SISTRI għandha l-għan li tiżgura li l-
kumpaniji li jipproduċu, jiġbu jew jittrasportaw l-iskart fuq bażi professjonali jkunu rreġistrati 
f’sistema ta’ dejta elettronika fl-Italja. Anke negozjanti, sensara u partijiet oħra involuti fil-proċess 
tal-iskart mill-ġenerazzjoni għar-rimi jew għall-irkupru finali tiegħu fl-Italja għandhom jiġu 
reġistrati fl-istess sistema ta’ dejta elettronika. 

Kif qal il-petizzjonant, is-sistema SISTRI tittrasponi r-rekwiżiti tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-
Iskart tal-UE; madankollu din ma tittrasponix biss id-dispożizzjonijiet li hu jsemmi iżda wkoll, 
b’mod partikolari, l-Artikolu 26 tad-Direttiva. Id-dispożizzjoni tirrikjedi lill-Istati Membri jiżguraw 
li jinżamm reġistru tal-istabbilimenti jew l-impriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart fuq bażi 
professjonali, tan-negozjanti jew is-sensara li jittrattaw l-iskart u ta’ ċerti kumpaniji oħrajn. 
Għalkemm id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart tal-UE ma ssemmix b’mod espliċitu l-użu ta’
“sistema elettronika”, din hija possibilità li għandhom l-Istati Membri u li ma titqiesx bħala 
“miżura aktar stretta”. Għall-kuntrarju, peress li s-sistema SISTRI tuża sistema elettronika għar-
reġistrazzjoni u għall-iskambju tal-informazzjoni, hija tista’ tnaqqas il-piżijiet u l-ispejjeż 
amministrattivi tal-awtoritajiet u tal-operaturi ekonomiċi. Barra minn hekk, wieħed mill-objettivi 
fundamentali li fuqu hi bbażata l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, jiġifieri l-iżgurar tat-
traċċabilità tal-iskart u l-monitoraġġ effettiv tal-katina kollha tal-iskart mill-produzzjoni għad-
destinazzjoni finali, jista’ jintlaħaq ukoll bis-sistema SISTRI.

Il-fatt li l-Gvern Taljan stabbilixxa s-sistema SISTRI permezz tas-softwer speċifiku tiegħu għar-
reġistrazzjoni elettronika tal-kumpaniji ma jfissirx li nkisret il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-suq 
intern jew dwar il-kompetizzjoni. 

Konklużjonijiet
Is-sistema SISTRI Taljana tittrasponi r-rekwiżiti tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart tal-UE, 
b’mod partikolari, l-Artikolu 26, li jirrikjedi lill-Istati Membri jiżguraw li jinżamm reġistru 
tal-istabbilimenti jew l-impriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart fuq bażi professjonali, tan-
negozjanti jew is-sensara li jittrattaw l-iskart u ta’ ċerti kumpaniji oħrajn. Kif spjegat hawn 
fuq, m’hemm ebda indikazzjoni ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-każ.


