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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0323/2010, którą złożył Matteo Grossi (Włochy) w sprawie narzucenia 
przez włoskie Ministerstwo Środowiska jednego oprogramowania 
komputerowego (SISTRI) w związku ze stosowaniem dyrektywy 2008/98/WE 
dotyczącej ustalania obiegu odpadów

1. Streszczenie petycji

Przewidziane w art. 35 dyrektywy 2008/98/WE przepisy w sprawie ustalania obiegu odpadów 
zaczną obowiązywać od grudnia 2010 r. Wydaje się, że włoskie Ministerstwo Środowiska 
narzuca korzystanie z jednego oprogramowania komputerowego (SISTRI) oraz z usług 
przedsiębiorstw gospodarujących odpadami. Składający petycję twierdzi, że wiele małych 
firm programistycznych opracowało i dostarczyło przemysłowi oprogramowanie 
alternatywne, które służy temu samemu celowi. Ich inwestycja okaże się przestarzała, kiedy 
nowe zasady wejdą w życie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycja
Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z narzuceniem w tym roku we 
Włoszech obowiązku posługiwania się przez firmy zajmujące się produkcją, zbieraniem oraz 
transportem śmieci jednym elektronicznym systemem danych („system SISTRI”). Utrzymuje, 
że mimo iż system SISTRI spełnia wymogi przewidziane w nowej unijnej dyrektywie 
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ramowej w sprawie odpadów1, sposób, w jaki postanowienia tej dyrektywy są transponowane, 
budzi kontrowersje i jest bardziej rygorystyczny niż przywidywała to dyrektywa. Składający 
petycję uważa, że system SISTRI powoduje pewne zaburzenia na rynku włoskim.

Uwagi Komisji

Komisja otrzymała szczegółowe informacje o włoskim systemie SISTRI oraz o włoskich 
przepisach, na mocy których system został ustanowiony (dekret ministerialny z dnia 
17 grudnia 2009 r., zmieniony dekretem ministerialnym z dnia 15 lutego 2010 r.). System 
SISTRI ma na celu dopilnowanie, aby firmy zawodowo zajmujące się produkcją, zbieraniem 
lub transportem odpadów we Włoszech były zarejestrowane w systemie elektronicznym. Co 
więcej, dealerzy, brokerzy i inne osoby zaangażowane we Włoszech w proces przetwarzania 
odpadów, od ich wytworzenia do ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku, będą 
rejestrowane w tym samym elektronicznym systemie danych.

Składający petycję utrzymuje, że system SISTRI spełnia wymagania nałożone przez unijną 
dyrektywę ramową w sprawie odpadów; odnosi się on jednak nie tylko do postanowień, ale 
w szczególności do art. 26 dyrektywy. Przepis ten nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek prowadzenia rejestru zakładów i przedsiębiorstw zajmujących się zawodowo 
zbieraniem lub transportem odpadów, dealerów lub brokerów z sektora odpadów, a także 
innych firm. Nawet jeśli unijna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów wyraźnie nie 
przewiduje stosowania „systemu elektronicznego”, daje państwom członkowskim taką 
możliwość, która nie jest uznawana za „rozwiązanie bardziej rygorystyczne”. Wręcz 
przeciwnie, poprzez wykorzystanie elektronicznej rejestracji i wymiany informacji system 
SISTRI mógłby zmniejszyć obciążenie administracyjne oraz koszty, które ponoszą władze, 
a także podmioty gospodarcze. Ponadto system SISTRI może także zrealizować jedno 
z podstawowych założeń, na którym oparte jest unijne prawodawstwo dotyczące odpadów, 
tj. ustalenie obiegu odpadów oraz skuteczne monitorowanie całego łańcucha przetwarzania 
odpadów od produkcji aż do miejsca przeznaczenia.

To, że włoski rząd wprowadził system SISTRI, korzystając ze swojego specjalnego 
oprogramowania komputerowego służącego do rejestracji firm, nie oznacza, że doszło 
do naruszenia unijnych przepisów o rynku wewnętrznym lub konkurencji. 

Wnioski
Włoski system SISTRI transponuje wymogi przewidziane w unijnej dyrektywie ramowej 
w sprawie odpadów, w szczególności art. 26 nakładający na państwa członkowskie 
obowiązek prowadzenia rejestru zakładów i przedsiębiorstw zajmujących się zawodowo 
zbieraniem lub transportem odpadów, dealerów lub brokerów z sektora odpadów, a także 
innych firm. Jak wyjaśniono powyżej, nic nie wskazuje na to, jakoby w tej sprawie doszło do 
naruszenia prawodawstwa unijnego.

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.


