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Betreft: Verzoekschrift 323/2010, ingediend door Matteo Grossi (Italiaanse nationaliteit), 
over het verplicht stellen van één soort software (SISTRI) door het Italiaanse 
ministerie van Milieu in het kader van de toepassing van Richtlijn 2008/98/EG 
betreffende de traceerbaarheid van afvalstoffen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De bepalingen inzake traceerbaarheid van afvalstoffen in artikel 35 van Richtlijn 2008/98/EG 
worden met ingang van december 2010 verplicht. Het lijkt erop dat het Italiaanse ministerie van 
Milieu het gebruik van één soort software (SISTRI) in afvalbedrijven verplicht stelt. Indiener 
zegt dat veel kleine softwarebedrijven aan de industrie alternatieve software aanbieden die zij 
zelf hebben ontwikkeld en die dezelfde functie vervult. Hun investeringen zijn achterhaald zodra 
de nieuwe regels in werking treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener drukt zijn bezorgdheid uit over het elektronisch systeem dat dit jaar verplicht wordt 
ingevoerd in Italië en dat bedrijven die afval produceren, inzamelen of vervoeren, verplicht zich 
te laten registreren in een en hetzelfde elektronische gegevenssysteem (het “SISTRI-systeem”). 
Hij beweert dat ondanks het feit dat het SISTRI-systeem bedoeld is als omzetting van de 



PE452.734v01-00 2/2 CM\838879NL.doc

NL

Europese kaderrichtlijn afvalstoffen1, de manier waarop de bepalingen van de richtlijn zijn 
omgezet, discutabel is en dat het systeem veel strenger is dan wat in de richtlijn is bepaald. 
Indiener beweert dat het SISTRI-systeem zal leiden tot een verstoring van bepaalde markten in 
Italië.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heft gedetailleerde informatie ontvangen over het Italiaanse SISTRI-systeem, 
alsmede de Italiaanse wetgeving op grond waarvan het systeem is ingevoerd (ministerieel besluit 
van 17 december 2009, zoals gewijzigd door ministerieel besluit van 15 februari 2010). De 
bedoeling van het SISTRI-systeem is om te zorgen dat bedrijven die in Italië op professionele 
basis afval produceren, inzamelen of vervoeren, worden geregistreerd in een elektronische 
gegevenssysteem. Aldus worden handelaars, makelaars en overige instanties die betrokken zijn 
bij het avalproces vanaf de productie tot aan de definitieve verwijdering of terugwinning, in 
Italië geregistreerd in hetzelfde elektronische gegevenssysteem.

Zoals indiener aangeeft dient het SISTRI-systeem tot omzetting van de vereisten van de 
Europese kaderrichtlijn afvalstoffen. Daarbij verwijst hij echter niet alleen naar de bepalingen, 
maar ook in het bijzonder naar artikel 26 van de richtlijn. Ingevolge dit artikel zijn de lidstaten 
verplicht een register bij te houden van inrichtingen of ondernemingen die op beroepsmatige 
basis afval inzamelen of vervoeren, handelaars of makelaars die afval verwerken, en bepaalde 
overige ondernemingen. Al maakt de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen niet uitdrukkelijk 
gewag van het gebruik van een “elektronisch systeem”, dit laatste is zeker een mogelijkheid voor 
de lidstaten en hoeft dan ook niet te worden aangemerkt als “strengere maatregel”. Integendeel, 
door gebruik te maken van elektronische registratie en informatie-uitwisseling, kan het SISTRI-
systeem de administratieve last en kosten voor de autoriteiten en de economische exploitanten 
terugbrengen. Bovendien kan middels het SISTRI-systeem ook worden voldaan aan een van de 
fundamentele doelstellingen waarop de EU-afvalwetgeving is gestoeld, namelijk het zorgen voor 
de traceerbaarheid van afval en het effectief toezien op de gehele afvalverwerkingsketen vanaf 
de productie tot de eindbestemming.

Het feit dat de Italiaanse regering het SISTRI-systeem heeft opgezet met behulp van specifieke 
software voor elektronische registratie van ondernemingen, betekent niet dat er inbreuk wordt 
gepleegd op de EU-wetgeving inzake de interne markt of de mededingingsregels.

Conclusies
Middels het Italiaanse SISTRI-systeem worden de vereisten omgezet van de Europese 
kaderrichtlijn afvalstoffen, in het bijzonder artikel 26, dat de lidstaten verplicht een register bij te 
houden van inrichtingen of ondernemingen die op beroepsmatige basis afval inzamelen of 
vervoeren, handelaars of makelaars die afval verwerken, en bepaalde overige ondernemingen. 
Zoals eerder gezegd, zijn er in dit opzicht geen aanwijzingen dat er inbreuk is gepleegd op de 
EU-wetgeving.

                                               
1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties; PB L 312 van 22.11.08, blz. 3.


