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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0323/2010, adresată de Matteo Grossi, de cetățenie italiană, 
privind impunerea unui singur software pentru computer (SISTRI) de către 
Ministerul Mediului din Italia pentru aplicarea Directivei 2008/98/CE 
privind trasabilitatea deșeurilor

1. Rezumatul petiției

Dispozițiile privind trasabilitatea deșeurilor prevăzute de articolul 35 din Directiva 
2008/98/CE au devenit obligatorii din decembrie 2010. Se pare că Ministerul Mediului din 
Italia impune folosirea unui singur software pentru computer (SISTRI) și a întreprinderilor de 
prelucrare a deșeurilor. Petiționarul afirmă că multe companii mici de software au dezvoltat și 
au furnizat industriei software-uri alternative care îndeplinesc același scop. Investiția acestora 
va deveni caducă la intrarea în vigoare a noilor norme.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiția
Petiționarul își exprimă îngrijorarea în legătură cu sistemul electronic care va deveni obligatoriu în 
acest an în Italia și care impune întreprinderilor care produc, colectează sau transportă deșeuri să 
fie înregistrate în același sistem electronic de date (sistemul SISTRI). Acesta susține că, deși 
sistemul SISTRI transpune noua directivă-cadru a UE privind deșeurile1, modul în care dispozițiile 
                                               
1 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
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acesteia sunt transpuse este îndoielnic și mai exigent decât prevede directiva. Petiționarul susține 
că sistemul SISTRI generează anumite distorsiuni ale pieței în Italia.
Observațiile Comisiei

Comisia a primit informații detaliate în privința sistemul italian SISTRI și a legislației italiene care 
îl consacră (Decretul Ministerial din 17 decembrie 2009, astfel cum a fost modificat prin Decretul 
Ministerial din 15 februarie 2010). Sistemul SISTRI își propune să asigure în Italia înregistrarea 
într-un sistem electronic de date a companiilor specializate în producerea, colectarea sau 
transportul deșeurilor. De asemenea, comercianții, agenții și cei implicați în procesarea deșeurilor 
de la generarea acestora până la eliminarea finală sau reciclarea lor trebuie înregistrați în același 
sistem de date electronic.

Astfel cum a menționat petiționarul, sistemul SISTRI transpune cerințele directivei-cadru a UE 
privind deșeurile; însă nu doar dispozițiile la care acesta face referire,ci, în particular, articolul 26 
al directivei. Această dispoziție impune statelor membre să asigure păstrarea unui registru cu 
unitățile și întreprinderile specializate în colectarea sau transportul deșeurilor, cu comercianții și 
agenții care manipulează deșeuri și cu o serie de alte întreprinderi. Chiar dacă directiva-cadru a UE 
privind deșeurile nu menționează explicit utilizarea unui sistem electronic, aceasta este o 
posibilitate pe care statele membre o au, fără a fi considerată o măsură „mai exigentă”. Din contră, 
folosind un sistem electronic de înregistrare și schimb de informații, sistemul SISTRI ar putea 
reduce povara administrativă și costurile autorităților și operatorilor economici. Mai mult decât 
atât, unul din obiectivele fundamentale pe care se bazează legislația UE referitoare la deșeuri, adică 
asigurarea trasabilității deșeurilor și monitorizarea eficientă a întregului lanț al deșeurilor, de la 
producție la destinația finală, ar putea fi atins prin intermediul sistemului SISTRI.

Faptul că guvernul italian a introdus sistemul SISTRI folosind software-ul său specific pentru 
înregistrarea electronică a întreprinderilor, nu înseamnă că legislația UE referitoare la piața internă 
și concurență a fost încălcată. 

Concluzii
Sistemul italian SISTRI transpune cerințele directivei-cadru a UE privind deșeurile, în special 
articolul 26 care le cere statelor membre să asigure păstrarea unui registru cu unitățile și 
întreprinderile specializate în colectarea sau transportul deșeurilor, cu comercianții și agenții 
care manipulează deșeuri și cu o serie de alte întreprinderi. Astfel cum s-a explicat mai sus, nu 
există indicii că legislația UE a fost încălcată în acest caz.
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