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Относно: Доклад от мисията на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите в Италия (Рим) в периода 24 – 26 февруари2020 г.

Комисията IMCO взе решение да изпрати мисия в Рим, за да проучи пазара на стоки и да 
обсъди нуждата от политики, произтичаща от нелоялна конкуренция от страна на 
производители от трети държави. Тази информация може да осигури принос за бъдещите 
предложения във връзка с промишлените стоки на вътрешния пазар.

Мисията беше одобрена от координаторите на комисията IMCO на 25 септември 2019 г. 
На 22 октомври 2019 г. тя беше одобрена от Съвета на председателите на комисии, а на 
28 ноември 2019 г. – от Председателския съвет. Бюрото на ЕП я прие на 16 декември 
2019 г.

Мисията беше председателствана от председателя на комисията IMCO, г-жа Петра Де 
Сутер. Тя беше придружавана от заместник-председателя г-жа Мариа Лейтан Маркеш и 
г-н Салваторе Де Мео (EPP), г-н Брандо Бенифеи (S&D), г-жа Алесандра Басо (ID), г-н 
Карло Фиданца (ECR) и г-н Стелиос Кулоглу (GUE/NGL).

Тридневната програма включваше срещи с основните заинтересовани страни: 
италианското Министерство на развитието, двете камари на италианския парламент, 
Италианската асоциация на производителите – Confindustria, Италианската търговска 
камара – Unioncamere и различни италиански организации на потребителите. Програмата 
включваше посещение на място на завод за производство на екологосъобразна 
биопластмаса.

Основните въпроси, които бяха обсъдени по време на мисията на комисията IMCO в 
Италия, бяха: сертифициране на продукти, хармонизиране, стандарти и технически 
разпоредби, фалшифициране, етикетиране и проследимост, съответствие, наблюдение, 
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последиците от Брексит за единния пазар, 50% праг за доставката на стоки с произход 
извън ЕС в търговете, „произведено в“ и кръговата икономика.

Обобщен доклад за проведените срещи

24 февруари 2020 г., понеделник

Срещи със секторни организации на Confindustria

Първият ден от мисията беше 
съсредоточен върху различни срещи с 
членове и сдружения в рамките на 
Confindustria, Общата конфедерация на 
италианската промишленост. 

Confindustria е федерацията на 
работодателите в Италия и представлява 
производствените предприятия и 
предприятията за услуги в Италия, в която 
доброволно членуват 150 000 различни по 
размер дружества, в които са заети общо 
5 438 513 души. Дейността на асоциацията 
е насочена към гарантиране на основното 
значение на предприятията – двигателите на икономическото, социалното и 
гражданското развитие на Италия – чрез представителство на предприятията и техните 
ценности в институции от всички равнища.

Делегацията на комисията IMCO проведе срещи с различни секторни организации на 
Confindustria:

 ANCE – организация на производителите на строителни материали;
 Federlegno-Arredo – Италианската федерация на отраслите за дървообработване, 

производство на корк, мебели, осветление и обзавеждане;

 ANIE – Националната федерация на предприятията в електротехниката и 
електрониката;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA – Националната федерация на химическата промишленост;

 FEDERMECCANICA – Федерация на профсъюзите в италианската 
металообработвателна промишленост;

 SMI – Италианската модна система – Федерация за текстил и мода;

 ANIMA – Федерация на национални асоциации от различни и свързани с 
машиностроенето отрасли;
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 Anitec-Assinform – асоциация на ИКТ (софтуер и устройства);
 FEDERBETON – Федерация на производителите на цимент, бетон, основни 

материали, промишлени изделия, компоненти и структури за строителството, 
приложения и технологии, свързани с него в рамките на посочената по-горе 
верига.

Поради избухването на епидемията от коронавирус в Италия и ограничаването на 
пътуването между различните италиански региони срещата беше проведена отчасти като 
телеконференция с антените на Confindustria в Милано и в Емилия-Романя.

Представителите на Confindustria Moda информираха от Милано относно въздействието 
на онлайн платформите върху ежедневната им работа и подчертаха значението на 
придобиването на фалшифицирани стоки. Те попитаха защо в неотдавнашното 
предложение относно обществените поръчки в ЕС определящият фактор продължава да 
бъде цената, а не устойчивостта или проследимостта. Те подчертаха, че се 
противопоставят решително срещу заличаването на членове 85 и 86 от Директива 
2014/25/ЕС относно обществените поръчки. 

Confindustria представи също така 
проблемите, свързани с единния пазар на 
бижута. Те подчертаха, че свободното 
движение не е гарантирано, тъй като някои 
държави изискват специални проверки, 
което създава значителна пречка пред 
търговията. Те отправиха искане към 
Европейския парламент да се намеси по 
въпроса. Също така поискаха специално 
законодателство за разграничаване на 
пазара на изкуствени и естествени 
диаманти, както и по-точна информация за 
потребителите по тези въпроси. 
Проследимостта продължава да е 
стратегически приоритет, но трябва да бъде стандартизирана със специален подход, тъй 
като в сектора на скъпоценните камъни универсален подход не може да се прилага. Те 
насочиха вниманието на членовете на ЕП към проектите на ООН относно 
проследимостта на скъпоценните камъни и ги информираха, че според Confindustria това 
би било добър подход, който да бъде прилаган и в ЕС. Освен това предложиха за 
проследимостта на скъпоценните камъни да се прилага технологията на блоковите 
вериги.

Д-р Фабиана Орланди от Federlegno представи ситуацията на италианския и европейския 
пазар на кожа. Тя подчерта, че потребителите често бъркат кожата и еко-кожата. Д-р 
Орланди изтъкна, че кожата е висококачествен материал, възобновяем и естествен. 
Според нея пакетът за кръговата икономика не трябва да бъде изменян съществено, тъй 
като настоящата му версия се оказва полезна.

Г-жа Елеонора Рицуто, ръководител на отдела за устойчиво развитие на Bulgari, 
представи своето дружество, което осигурява работа на 4 000 служители, а скоро още 
2 000 ще бъдат наети в новия завод на Bulgari във Валенца в региона Пиемонт. Bulgari е 
бил първият италиански член на Съвета за отговорна бижутерска практика. 100 процента 
от златото на Bulgari идва от мини, които следват етичен кодекс на поведение. Това обаче 
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не може да се прилага за скъпоценните камъни, тъй като в този сектор няма стандарти. 
Екологичните и социалните стандарти в значителна степен зависят от държавата, от 
която идват скъпоценните камъни. Тя даде примери за различията между мини в 
Зимбабве и във Виетнам. Г-жа Рицуто подчерта, че за диамантите доставките и 
доставчиците са стандартизирани и положението е добро.

Италианските производители на изделия от дърво и на мебели насочиха вниманието на 
комисията IMCO към проблемите с въведените от Германия нови правила за по-ниски 
емисии при плоскостите и за емисиите на формалдехид, за които Германия настоява да 
се въведат нови равнища, намалявайки стойностите наполовина. Те поискаха ЕС да се 
намеси в тази област, за да се запазят равнопоставени условия на конкуренция на 
единния пазар.

Производителите на цимент подчертаха, че циментът може да се рециклира и е вторият 
най-използван материал в ЕС след водата. Той е първата стандартизирана стока в ЕС. 
Това обаче означава, че стандартът се нуждае от изменение и актуализиране, което 
създава значителни проблеми. Те поискаха механизъм за корекция на въглеродните 
емисии на границите, за да се предотврати срив на циментовата промишленост в ЕС и 
преместване на производството в трети държави.

Anitec-Assinform подчертаха, че за електронната промишленост продаваните онлайн 
фалшифицирани продукти продължават да са основен проблем. Те поискаха ЕС да реши 
скоро този проблем.

Г-н Паоло Бастианело, председател на 
техническата група на Confindustria 
„Произведено в“, започна своето 
изказване, подчертавайки, че 
фалшифицирането е престъпление. 
Изчислено е, че фалшифицирането води 
до загуби за световната икономика в 
размер на 460 милиарда евро годишно, а 
само за икономиката на ЕС – 121 милиарда 
евро годишно. Фалшифицирането в 
електронната търговия нараства годишно 
с двуцифрена скорост. Младите 
потребители са особено проблематична 
група, тъй като не считат закупуването на 
фалшифицирани продукти за нещо нередно. Това трябва да се преодолее чрез 
информационна кампания, може би дори на равнището на ЕС.

Проблемът с явлението „звучи италианско“ (продажбата на стоки от трети държави, 
които имитират, че тези изделия произхождат от Италия, например като се създават 
фалшиви италиански наименования, добавя се италианският флаг или картата на Италия) 
не се счита за престъпна дейност, но все пак създава загуби за италианската икономика 
в размер на 100 милиарда евро годишно. Потребителите закупуват продукти, като 

вярват, че купуват италиански изделия с 
определено качество, докато в 
действителност продуктът изобщо не е 
произведен в Италия. Представителите на 
Confindustria Ceramica обърнаха 
вниманието на членовете на комисията 
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IMCO на проблема с германския пазар, където съгласно германското законодателство за 
транспортирането на плочки се изискват специални дървени панели, което според тях е 
в нарушение на разпоредбите на ЕС. Те посочиха няколко проблема, възникнали в 
държави от ЕС от Източна Европа, по-специално в Полша, която е поискала 
допълнително сертифициране по ISO. Известно им е за провежданата понастоящем от 
Европейската комисия обществена консултация по този въпрос. Те подчертаха, че СТЕ 
е много скъпа за промишлеността. Преразглеждането на референтните стойности е 
много важно за сектора. Изтъкнаха също така проблемите, свързани с прохода Бренер – 
един от основните транспортни коридори, свързващ Италия със Северна Европа – за 
италианската промишленост за производство на плочки, а също така и за други сектори 
на италианската икономика. Те поискаха ЕС да разгледа по-внимателно австрийските 
практики, които ограничават възможността за превоз през прохода. Известно им е за 
строителството на железопътната връзка през прохода, но посочиха, че това е решение 
за далечното бъдеще, а не на настоящите проблеми.

По време на представянията членовете на ЕП участваха в полезна дискусия с различни 
участници от Confindustria и събраха значително количество информация относно 
обхвата на италианските проблеми, предизвикателства и възможности, която ще се 
използва в бъдещата законодателна дейност на комисията.

25 февруари 2020 г., вторник

Среща с представители на 
Министерството на икономическото 
развитие

Министерството на икономическото 
развитие е част от италианското 
правителство и се занимава с 
промишлената политика, 
международната търговия, 
съобщенията и енергетиката. 
Създадено е през 2006 г. след 
реорганизацията на Министерството на 

производствените дейности (до 2001 г. Министерство на промишлеността, търговията и 
занаятите), което през 2008 г. се слива с Министерството на съобщенията и 
Министерството на международната търговия. То е референтната администрация за 
основните сектори на италианската икономика както по отношение на насърчаването и 
развитието на конкурентоспособността на националната производствена система, така и 
на хармонизирането и наблюдението на вътрешния пазар.

Заместник-министърът представи 
икономическото положение в Италия. Той 
подчерта, че икономическото развитие в 
страната не е внушително, тъй като има 
забавяне при износа. Коронавирусът 
създава допълнителни усложнения, тъй 
като прибавя още един елемент на 
несигурност. Понастоящем Италия 
стартира отново програмата за Четвъртата 
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индустриална революция с бюджет от 7 милиарда евро. В програмата са включени 
60 000 предприятия. Целта на програмата е да се помогне на производителите да 
навлязат в ерата на цифровизацията, особено МСП, тъй като тези предприятия изглежда 
изостават. В програмата са включени стимули за свързани с околната среда инвестиции. 
Техническото обучение продължава да бъде проблем и Италия се нуждае от повече 
квалифицирана работна ръка. Привличането на чуждестранни инвестиции продължава 
да е предизвикателство, тъй като равнището им през последните години остава 
непроменено.

Съвместно заседание с:
 Комисията по въпросите на ЕС на Камарата на депутатите;
 Комисията по производствени дейности, търговия и туризъм на 

Камарата на депутатите;
 Комисията по въпроси на ЕС на италианския Сенат;
 Комисията по промишленост, търговия и туризъм на италианския 

Сенат;

Според италианския парламент Италия работи за засилване на борбата срещу 
фалшифицирането и на защитата на търговската марка „произведено в Италия“. През 
2009 г. е въведено законодателство за защита на търговската марка „произведено в 
Италия“, в което се предвижда наказателна санкция за неправилното използване на 
такива етикети. 

Председателят започна заседанието с 
представяне на настоящите приоритети на 
Европейската комисия, а именно 
Европейския зелен пакт, но също така и 
цифровизацията и изкуствения интелект. Тя 
подчерта, че Европа трябва да определи 
нови стандарти и да претендира за водеща 
роля в световен мащаб по тези въпроси. 
Председателят заяви, че единният пазар на 
ЕС се приема за даденост, но понастоящем 
е разпокъсан по много начини и тези пречки 
трябва да бъдат разгледани. Безопасността 
на продуктите и защитата на потребителите 
продължават да са въпроси, които подлежат на обсъждане и прецизиране. Нужна ни е 
конкурентоспособност, но и равнопоставени условия на конкуренция.

Г-жа Валерия Федели информира членовете на ЕП, че миналата седмица италианският 
парламент е гласувал своята позиция относно МФР. За един отворен единен пазар са 
необходими проследимост и прозрачност, но и сигурност, особено медицинска 
сигурност. Правилото следва да бъде реципрочност в търговията. Тя насочи вниманието 
на делегацията към редица пречки, особено в строителната промишленост.

Г-н Джани Пиетро Джирото информира, че съгласно италианското законодателство 
споразуменията за блокови вериги имат 
правна стойност. Той поиска включване на 
необходимостта от добавяне на 
проследимостта към описанието на стоките 
на единния пазар на ЕС. Необходимо е на 
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етикетите да се включи повече информация за емисиите на CO2 при производството на 
продуктите, включително за целия жизнен цикъл на даден продукт. Европа трябва да е 
по-конкурентоспособна, за да расте през ХХІ век.

Г-жа Сара Морето посочи, че Зеленият пакт е една голяма възможност за европейците. 
Италианската икономика е съставена от малки и средни предприятия. Те се нуждаят от 
помощ, за да могат да бъдат конкурентоспособни. Тя обърна внимание върху проблема 
с явлението „звучи италианско“ и неговите последици за италианската икономика.

Г-н Карло Фиданца попита как да бъде защитен вътрешният пазар от външни сили. Той 
подчерта проблемите с фалшифицирането и явлението „звучи италианско“. Г-н Фиданца 
посочи икономическите последствия от коронавируса за Италия и ЕС. 

Г-н Брандо Бенифеи посочи, че понастоящем се водят преговори по многогодишната 
финансова рамка. Европейският парламент иска повече средства, наред с другото, за 
проекти по програма „Еразъм“ и по Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и МСП. Той предлага допълнително и нови начини за засилване на 
борбата срещу фалшифицирането. Г-н Бенифеи подчерта важността на законодателния 
акт за цифровите услуги. Той заяви, че подкрепя италианския подход към този въпрос, 
тъй като намира френския за твърде безкомпромисен. Г-н Бенифеи счита 
преразглеждането на уредбата за електронната търговия за много важно, а данъка за 
корекция на въглеродните емисии на границите – за интересен. От италианска гледна 
точка е необходимо изменение на директивата за услугите и този въпрос ще бъде обсъден 
през този парламентарен мандат.

Г-жа Мариа Лейтан Маркеш насочи вниманието на членовете на ЕП към цифровата 
стратегия и изкуствения интелект. Тя 
подчерта значението на съответствието 
между уменията и потребностите на 
съвременната икономика.

Г-н Стелиос Кулоглу говори за имигрантите, 
които представляват общ проблем за Италия 
и Гърция. Той посочи проблемите, свързани с 
коронавируса, за Европа. Г-н Кулоглу поиска 
да бъде запознат с въздействието на Брексит 
върху италианската икономика и дали Италия 
предоставя специален кредит за малките и 
средните предприятия, които са били особено 
засегнати от икономическата криза.

Среща с представители на организации за защита на потребителите
Делегацията на комисия IMCO се срещна с представители на най-важните организации 
на потребителите в Италия, а именно: Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento 
consumatori и мрежата на европейските потребителски центрове.

Организациите на потребителите представиха конкретни примери за проблеми, с които 
се сблъскват италианските потребители, и начините по които италианските органи ги 
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решават. Организациите изразиха благодарност към ЕС за редица разпоредби и 
инициативи, които спомагат за защитата на италианските потребители.

Г-н Тарантино от Altroconsumo представи едно наскоро публикувано проучване относно 
фалшифицираните продукти, продавани на онлайн платформи в ЕС. Членовете на ЕП 
намериха това проучване за много интересно и благодариха на организацията, че е 
обърнала вниманието им към този проблем.

Среща с Италианския съюз на търговските камари

Делегацията се срещна с г-жа Марилина 
Лабия, г-н Флавио Бурлици, г-жа 
Тициана Помпеи, г-жа Марианжела 
Джермано и г-жа Мария Валерия 
Пенизи от Unioncamere. Те насочиха 
вниманието на членовете на ЕП към 
дейността на Unioncamere, която 
включва проверка на сигурността на 
продуктите, включително налагането 
на санкции, ако е необходимо. 
Миналата година са били проверени 
56 000 продукта; 10% не са отговаряли 
на стандартите на ЕС, а 20% са били 
рискови от здравна гледна точка. Макар 
тези стойности да се сториха обезпокоителни на членовете на ЕП, представителите на 
Unioncamere посочиха, че това представлява подобрение, тъй като през предходните 
години цифрите са били по-лоши. Камарата проверява фалшифицирането единствено на 
доброволна основа, тъй като целта ѝ е да засили и подпомага официалните органи. Със 
сигурност са необходими повече образование и осведоменост. 

26 февруари 2020 г., сряда 
(Патрика близо до Фрозиноне)

Посещение на място в 
предприятието Mater-Biopolymer 
от Novamont Group

Novamont е италианско дружество, което е 
един от лидерите в сектора на 
биопластмасите и в разработването на 
биохимикали. То представлява група от 
четири производствени обекта, два 
научноизследователски центъра, с бюра за 
продажби в Германия, Франция и Съединените щати и представителство в Брюксел 
(Белгия). Дружеството доставя продукти в повече от двадесет и пет държави. Оборотът 
му е 250 милиона евро и в него са заети 600 служители.

https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-the-world
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Mater-Biopolymer е дружеството, 
което контролира промишления обект 
в Лацио, Патрика (Фрозиноне). През 
2017 г. Novamont е придобило 100% от 
дружеството. Mater-Biopolymer 
произвежда биополиестери Origo-Bi 
на изцяло модифицирана през 
годините линия, използвайки 
собствена технология на Novamont. 
Дружеството участва и в 
разработването на нови биополимери. 
То произвежда 30 000 тона продукти 
годишно.

Mater-bi е иновативно семейство от 
биоразградими и поддаващи се на компостиране биопластмаси, разработени в течение 
на двадесет и пет години научни изследвания и иновации с цел предоставяне на решения 
на конкретни екологични проблеми, като качеството на продуктите и 
производителността се съчетават с ефективното използване на ресурсите. Материалите, 
направени от Mater-bi, която се получава чрез технологии с използване на скорбяла, 
целулоза, растителни масла и комбинации от тях, се произвеждат от три италиански 
производствени съоръжения. Всички видове Mater-bi са сертифицирани от 
сертифициращи органи в съответствие 
с основните европейски и 
международни стандарти. Mater-bi е 
биопластмаса, чиито качества и 
характеристики на използване са много 
сходни с тези на традиционните 
пластмаси. Тя е биоразградима и 
поддаваща се на компостиране 
съгласно европейския стандарт UNI EN 
13432 – най-важната референция за 
производителите на технически 
материали, публичните органи, 
компостиращите предприятия, 
сертифициращите органи и 
потребителите. Качествата 
биоразградимост и поддаване на компостиране на Mater-bi и високото съдържание на 
възобновяеми суровини позволяват оптимално биологично управление на отпадъците, 
намаляват въздействието върху околната среда и допринасят за развиването на 
екологосъобразни системи със значителни предимства през целия цикъл на 
производство – потребление – обезвреждане.

Делегацията се срещна с г-н Емилио Маца и г-н Марко Версари, които представиха 
подробно философията на дружеството и историята на обекта. Те бяха много добре 
информирани относно настоящите предложения на Европейската комисия по отношение 
на инициативи в областта на пластмасите и представиха своето становище за политиката 
на ЕС в тази област, което членовете на ЕП намериха за много интересно и 
информативно.

http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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След представянето беше организирана обиколка на обекта, по време на която беше 
представен производственият процес.

Заключения
По време на мисията членовете на ЕП научиха от различни участници за спецификите 
на италианския пазар и за неговите предизвикателства и възможности в рамките на 
единния пазар на ЕС. Бяха подчертани няколко проблема, свързани с фалшифицирането 
на стоки и пречките пред търговията в различни сектори, като редица от тях ще изискват 
вниманието на комисията в предстоящата законодателна дейност. Членовете на ЕП, 
които не са от Италия, откриха проблема с явлението „звучи италианско“, докато тези от 
Италия имаха възможност да представят дейностите на комисията пред своите 
потенциални гласоподаватели и така да скъсят разстоянието между Брюксел и 
гражданите.


