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Emne: Rapport om Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses 
delegationsrejse til Italien (Rom) den 24.-26. maj 2020

IMCO-udvalget besluttede at sende en delegation til Rom for at undersøge markedet for varer 
og drøfte behovet for politiske initiativer som følge af illoyal konkurrence fra producenter i 
tredjelande. Disse oplysninger kan indgå i fremtidige forslag vedrørende færdigvarer i det indre 
marked.

IMCO-koordinatorerne godkendte rejsen den 25. september 2019. Den blev godkendt af 
Udvalgsformandskonferencen den 22. oktober 2019 og af Formandskonferencen den 
28. november 2019. Den blev vedtaget af Europa-Parlamentets Præsidium den 16. december 
2019

Delegationsrejsen blev ledet af IMCO-udvalgets formand, Petra de Sutter. Hun blev ledsaget 
af næstformand Maria LEITÃO MARQUES og Salvatore DE MEO (PPE), Brando BENIFEI 
(S&D), Alessandra BASSO (ID), Carlo FIDANZA (ECR) og Stelios KOULOGLOU 
(GUE/NGL).

I det tre dage lange program indgik der møder med de vigtigste interessenter: det italienske 
udviklingsministerium, begge kamre i det italienske parlament, Confindustria (den italienske 
sammenslutning af producenter), Unioncamere (de italienske handelskamre) og forskellige 
italienske forbrugerorganisationer. I programmet indgik der et feltbesøg på et anlæg, hvor der 
fremstilles grøn bioplast.

De vigtigste emner, der blev drøftet under IMCO's rejse til Italien, var: produktcertificering, 
harmonisering, standarder og tekniske forskrifter, forfalskning, mærkning og sporbarhed, 
overholdelse, overvågning, brexits konsekvenser for det indre marked, 50 %-grænsen for varer 
fra lande uden for EU, som leveres i forbindelse med udbud, "Made in" og cirkulær økonomi.
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Kortfattet sammendrag af de afholdte møder

Mandag den 24. februar 2020

Møder med brancheorganisationer i Confindustria

På delegationsrejsens første dag var der fokus 
på forskellige møder med medlemmer af og 
sammenslutninger under Confindustria, den 
italienske paraplysammenslutning for 
industrivirksomheder. 

Confindustria er Italiens arbejdsgiverforbund 
og repræsenterer produktions- og 
servicevirksomheder i Italien; mere end 
150 000 virksomheder af alle størrelser med i 
alt 5 438 513 ansatte er frivillige medlemmer 
af forbundet. Forbundets aktiviteter har til 
formål at sikre virksomhedernes centrale rolle 
som drivkraft for Italiens økonomiske, sociale 
og samfundsmæssige udvikling ved at repræsentere virksomhederne og deres værdier i 
institutioner på alle niveauer.

IMCO-delegationen havde møder med forskellige brancheorganisationer under Confindustria:

 ANCE – organisation for producenter af byggematerialer
 Federlegno-Arredo – det italienske forbund for træ-, kork-, møbel-, belysnings- og 

boligudstyrsindustrier 

 ANIE – det nationale forbund af elektrotekniske virksomheder og 
elektronikvirksomheder

 Confindustria Ceramica

 FEDERCHIMICA – det nationale forbund for den kemiske industri

 FEDERMECCANICA – fagforbundet for den italienske metalindustri;

 SMI (Sistema Moda Italia) – forbund for mode- og tekstilbranchen 

 ANIMA – forbundet af nationale sammenslutninger af virksomheder i den mekaniske 
industri og beslægtede virksomheder

 Anitec-Assinform, sammenslutning af IKT-virksomheder (software og apparater)
 FEDERBETON – forbund for virksomheder, der producerer cement, beton, 

basismaterialer, færdigvarer, komponenter og strukturer til bygge- og anlægsbranchen 
samt anvendelser og teknologier, som knytter sig hertil, i den ovenfor anførte kæde.
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På grund af udbruddet af coronavirus i Italien og begrænsningen af rejser mellem forskellige 
italienske regioner blev mødet delvis afholdt som en telekonference med Confindustrias 
afdelinger i Milano og Emilia-Romagna.

Repræsentanter for Confindustria Moda oplyste fra Milano om onlineplatformenes indvirkning 
på deres daglige arbejde og understregede omfanget af erhvervelsen af forfalskede varer. De 
spurgte, hvorfor pris i det nye forslag om EU's offentlige indkøb fortsat er det vigtigste 
kriterium, og ikke bæredygtighed eller sporbarhed. De understregede, at de kraftigt modsætter 
sig, at artikel 85 og 86 i direktiv 2014/25/EU om offentlige indkøb udgår. 

Confindustria redegjorde ligeledes for 
problemerne i forbindelse med det indre 
marked for smykker. De understregede, at den 
frie bevægelighed ikke er garanteret, da nogle 
lande kræver særlig kontrol, hvilket skaber en 
væsentlig handelshindring. De anmodede 
Europa-Parlamentet om at gøre noget ved 
dette problem. De anmodede desuden om 
specifik lovgivning med henblik på en 
opdeling af markedet for syntetiske og 
naturlige diamanter samt mere præcise 
oplysninger til forbrugerne herom. 
Sporbarhed er fortsat den strategiske prioritet, 
men der er behov for at standardisere den 
gennem en særlig tilgang, da en universalløsning ikke fungerer i ædelstensbranchen. De 
henledte medlemmernes opmærksomhed på FN's projekter om sporbarhed af ædelsten og lod 
dem forstå, at dette efter Confindustrias mening også ville være en god tilgang at anvende i EU. 
Endvidere foreslog de at anvende blockchainteknologi til sporing af ædelsten.

Fabiana Orlandi fra Federlegno redegjorde for situationen på det italienske og europæiske 
lædermarked. Hun understregede, at forbrugerne ofte forveksler læder og "økolæder". Hun 
fremhævede, at læder er et materiale af høj kvalitet, genanvendeligt og naturligt. Efter hendes 
mening bør pakken om cirkulær økonomi ikke ændres væsentligt, da den i sin nuværende form 
har vist sig nyttig.

Eleonora Rizzuto, chef for Bulgaris afdeling for bæredygtig udvikling, præsenterede sin 
virksomhed, som skaffer arbejde til 4 000 medarbejdere og snart vil ansætte yderligere 2 000 
på den nye fabrik i Valenza i regionen Piemonte. Bulgari var det første italienske medlem af 
Responsible Jewellery Council. Alt det guld, som Bulgari anvender, stammer fra miner, der 
følger en etisk adfærdskodeks. Dette kodeks kan dog ikke anvendes på ædelsten, da der ikke er 
nogen standarder i denne sektor. Miljøstandarder og sociale standarder afhænger i høj grad af, 
hvilket land ædelstenene stammer fra. Eleonora Rizzuto gav eksempler på forskelle mellem 
miner i Zambia og Vietnam. Hun understregede, at forsyninger og leverandører for så vidt angår 
diamanter er standardiserede, og at situationen her er god.

Italienske træ- og møbelvirksomheder henledte IMCO-udvalgets opmærksomhed på 
problemerne med hensyn til de nye regler om lavere emissioner fra træplader, som Tyskland 
har indført, og med hensyn til formaldehydemissioner, som Tyskland insisterer på at indføre 
nye niveauer for med henblik på en halvering af emissionerne. De anmodede EU om at gribe 
ind på dette område for at opretholde lige konkurrencevilkår på det indre marked.
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Cementproducenterne understregede, at cement kan genanvendes og er det næstmest anvendte 
materiale i EU efter vand. Det var den første standardiserede vare i EU. Dette betyder imidlertid, 
at der er behov for ændring og opdatering af standarden, hvilket giver anledning til betydelige 
problemer. De efterspurgte en CO2-grænsetilpasningsmekanisme for at undgå, at EU's 
cementindustri kollapser, og produktionen flytter til tredjelande.

Anitec-Assinform understregede, at forfalskede varer, der sælges på onlineplatforme, fortsat er 
et stort problem for elektronikindustrien. De anmodede EU om snart at tage fat på dette 
problem.

Paolo Bastianello, formand for 
Confindustrias tekniske gruppe "Made in", 
indledte sit indlæg med at understrege, at 
forfalskning er en strafbar handling. Det 
anslås, at varemærkeforfalskning årligt 
tilføjer verdensøkonomien tab på 
460 mia. EUR, mens tallet for EU's økonomi 
alene er 121 mia. EUR. Forfalskning i 
forbindelse med e-handel vokser årligt med et 
tocifret tal. Unge forbrugere er en særligt 
problematisk gruppe, da de ikke ser dét at 
købe forfalskede varer som noget negativt. 
Dette bør der tages hånd om ved hjælp af en 
oplysningskampagne, måske endda på EU-
plan.

Problemet med "Italian sounding" (fænomenet at tredjelande sælger varer, der giver indtryk af 
at være italienske, idet de f.eks. forsynes med opdigtede italienske navne, italienske flag og 
italienskort) er, at det ikke betragtes som kriminelt, skønt det årligt tilføjer den italienske 
økonomi tab på 100 mia. EUR. Forbrugerne køber varerne i den formening, at de køber 
italienske produkter af en bestemt kvalitet, men i virkeligheden er produktet ikke fremstillet i 
Italien. Repræsentanter for Confindustria Ceramica henledte IMCO-medlemmernes 
opmærksomhed på problemet med det tyske marked, hvor der i henhold til tysk lov kræves 
særlige træplader til transport af klinker, hvilket ifølge dem er i strid med EU's regler. De pegede 
på en række andre problemer, som de oplevede i de østeuropæiske EU-lande, navnlig Polen, og 
som krævede yderligere ISO-certificering. De er bekendt med, at Kommissionen i øjeblikket er 

i færd med at gennemføre en offentlig høring 
om dette spørgsmål. De understregede, at 
emissionshandelsordningen er meget 
bekostelig for industrien. Revisionen af 
benchmarks er meget vigtig for branchen. De 
fremhævede også problemerne med hensyn til 
Brennerpasset, der er en af de vigtigste 
transportkorridorer mellem Italien og 
Nordeuropa, for den italienske klinkeindustri 
og for andre sektorer i den italienske 
økonomi. De anmodede EU om at se nærmere 
på den østrigske praksis, der indskrænker 
mulighederne for transport gennem passet. De 
er bekendt med, at man er i færd med at 

anlægge en jernbaneforbindelse gennem passet, men anfører, at denne løsning er for en fjern 
fremtid og ikke afhjælper de aktuelle problemer.
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Under indlæggene deltog delegationsmedlemmerne i udbytterige drøftelser med de forskellige 
aktører fra Confindustria og indsamlede en betragtelig mængde oplysninger om omfanget af 
Italiens problemer, udfordringer og muligheder, som vil blive anvendt i udvalgets videre 
lovgivningsmæssige arbejde.

Mandag den 25. februar 2020

Møde med ministeriet for økonomisk 
udvikling

Ministeriet for økonomisk udvikling 
(MISE) er en del af den italienske 
regering, som beskæftiger sig med 
industripolitik, international handel, 
kommunikation og energi. Det blev 
oprettet i 2006 efter en omstrukturering af 
ministeriet for produktion (indtil 2001 
ministeriet for industri, handel og 
håndværk), og i 2008 blev ministeriet for 

kommunikation og ministeriet for international handel fusioneret med det. Ministeriet er det 
forvaltningsmæssige referencepunkt for de vigtigste sektorer i den italienske økonomi, både 
med hensyn til fremme og udvikling af det nationale produktionssystems konkurrenceevne og 
med hensyn til harmonisering og overvågning af det indre marked.

Statssekretæren redegjorde for den økonomiske situation i Italien. Han understregede, at den 
økonomiske udvikling i landet ikke er 
imponerende, da eksporten er faldende. 
Coronavirusepidemien komplicerer 
situationen yderligere, idet den tilføjer et 
ekstra usikkerhedsmoment. Italien er lige nu i 
gang med at relancere sit industriprogram 4.0 
med et budget på 7 mia. EUR. 60 000 
virksomheder er omfattet af programmet. 
Formålet med det er at hjælpe virksomhederne 
med at komme ind i den digitale tidsalder, 
navnlig SMV'erne, som synes at halte bagefter. 
Programmet indeholder også incitamenter til at 
foretage miljørelaterede investeringer. 
Teknisk uddannelse er fortsat et problem, og 
Italien har brug for en mere kvalificeret arbejdsstyrke. Det er også fortsat en udfordring at 
tiltrække udenlandske investeringer, da niveauet for udenlandske investeringer i Italien ikke har 
ændret sig i de seneste år.

Fælles møde med:
 Deputeretkammerets Europaudvalg,
 Deputeretkammerets udvalg for produktionsaktiviteter, handel og 

turisme,
 det italienske Senats Europaudvalg
 det italienske Senats udvalg for industri, handel og turisme
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Italien arbejder ifølge det italienske parlament på at intensivere kampen mod 
varemærkeforfalskning og på at beskytte varemærket "Made in Italy". Der blev i 2009 indført 
en forordning om beskyttelse af varemærket "Made in Italy", som indeholder en strafferetlig 
sanktion for ukorrekt anvendelse heraf. 

Formanden indledte mødet med at redegøre for 
Kommissionens nuværende prioriteter, nemlig 
den europæiske grønne pagt, men også 
digitalisering og kunstig intelligens. Hun 
understregede, at Europa er nødt til at sætte nye 
standarder og blive førende på verdensplan på 
disse områder. Formanden anførte, at EU's 
indre marked tages for givet, men at det i 
øjeblikket fragmenteres på mange måder, og at 
vi er nødt til at se nærmere på disse hindringer. 
Produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse er 
fortsat emner, der skal drøftes og præciseres. 
Vi har brug for konkurrenceevne, men også 
lige konkurrencevilkår.

Valeria Fedeli meddelte MEP'erne, at det italienske parlament ugen før havde stemt om sin 
holdning til den flerårige finansielle ramme. Sporbarhed og gennemsigtighed er nødvendige 
forudsætninger for et åbent indre marked, men der er også behov for sikkerhed, navnlig 
medicinsk sikkerhed. Gensidighed inden for handel bør være reglen. Hun henledte 
delegationens opmærksomhed på en række hindringer, navnlig i bygge- og anlægsbranchen.

Gianni Pietro Girotto oplyste, at blockchainaftaler i henhold til italiensk lov har juridisk værdi. 
Han opfordrede til at tilføje behovet for sporbarhed på varedeklarationer i EU's indre marked. 
Der er behov for flere oplysninger om de CO2-emissioner, som genereres ved fremstillingen af 
et produkt, på produktets etiket, herunder hele dets livscyklus. Europa skal være mere 
konkurrencedygtigt for at få vækst i det 21. århundrede.

Sara Moretto påpegede, at den grønne pagt udgør 
en fantastisk chance for europæerne. Den 
italienske økonomi består af små og mellemstore 
virksomheder. De skal hjælpes, så de kan være 
konkurrencedygtige. Hun henledte 
opmærksomheden på problemet med "Italian 
sounding" og konsekvenserne heraf for den 
italienske økonomi.

Carlo Fidanza spurgte, hvordan det indre marked 
kunne beskyttes mod kræfter udefra. Han 
fremhævede problemerne med forfalskning og 

"Italian sounding". Han nævnte de økonomiske konsekvenser af coronavirusset for Italien og 
EU. 

Brando Benifei anførte, at der i øjeblikket forhandles om den flerårige finansielle ramme. 
Europa-Parlamentet anmoder om flere midler, bl.a. til projekter inden for rammerne af Cosme 
og Erasmus. Det tilføjer også nye måder, hvorpå bekæmpelsen af forfalskning kan styrkes. Han 
fremhævede betydningen af retsakten om digitale tjenester. Han anførte, at han støtter den 
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italienske tilgang til dette spørgsmål, da han finder den franske tilgang for rigid. Han finder, at 
revisionen af e-handel er meget vigtig, og at CO2-grænseafgiften er interessant. Fra et italiensk 
synspunkt er der behov for at ændre tjenesteydelsesdirektivet, og det vil blive drøftet i denne 
valgperiode.

Maria Leitao Marques henledte medlemmernes opmærksomhed på den digitale strategi og 
kunstig intelligens. Hun fremhævede 
betydningen af afstemning af kvalifikationer efter 
den moderne økonomis behov.

Stelios Kouloglou talte om indvandrere, der 
udgjorde et fælles problem for Italien og 
Grækenland. Han nævnte problemerne i 
forbindelse med coronavirusset for Europa. Han 
ville gerne vide, hvilke konsekvenser brexit har 
for den italienske økonomi, og hvorvidt Italien 
yder en særlig kredit til små og mellemstore 
virksomheder, som er blevet særligt hårdt ramt af 
den økonomiske krise.

Møde med forbrugerbeskyttelsesorganisationer
IMCO-delegationen mødtes med repræsentanter for de vigtigste forbrugerorganisationer i 
Italien, nemlig: Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, CODACONS, 
Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento consumatori og Det 
Europæiske Netværk af Forbrugercentre.

Forbrugerorganisationerne fremlagde konkrete eksempler på problemer, som italienske 
forbrugere står over for, og hvordan disse problemer gribes an af de italienske myndigheder. 
De var taknemmelige over for EU for en række forordninger og initiativer, der bidrager til at 
beskytte de italienske forbrugere.

Ivo Tarantino fra Altroconsumo forelagde en nylig offentliggjort undersøgelse om forfalskede 
produkter, der sælges på onlineplatforme i EU. Medlemmerne fandt denne undersøgelse 
særdeles interessant og takkede organisationen for at have henledt deres opmærksomhed på 
problemet.

Møde med unionen af italienske handelskamre (Unioncamere)

Delegationen mødtes med Marilina Labia, 
Flavio Burlizzi, Tiziana Pompei, 
Mariangela Germano og Maria Valeria 
Pennisi fra Unioncamere. De henledte 
medlemmernes opmærksomhed på 
Unioncameres arbejde, som omfatter 
kontrol af produktsikkerhed, såfremt 
nødvendigt, herunder pålæggelse af 
sanktioner. 56 000 produkter var blevet 
kontrolleret i løbet af det sidste år, heraf 
overholdt 10 % ikke EU's standarder, og 
20 % var forbundet med risici set fra et 
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sundhedsmæssigt synspunkt. Selv om disse tal forekom MEP'erne bekymrende, anførte 
repræsentanterne for Unioncamere, at dette er en forbedring, da tallene i de foregående år var 
højere. Handelskammeret kontrollerer kun forfalskning på frivillig basis, da dets formål er at 
styrke og støtte de officielle myndigheder. Der er helt klart behov for mere uddannelse og en 
højere grad af bevidsthed herom. 

Onsdag den 26. februar 2020 
(Patrica ved Frosinone)

Besøg på Mater-Biopolymer (ejet af 
Novamont Group)

Novamont er en italiensk virksomhed, som er 
blandt de førende i bioplastsektoren og med 
hensyn til udvikling af biokemiske produkter. 
Gruppen har fire produktionsanlæg, to 
forskningscentre, salgskontorer i Tyskland, 
Frankrig og USA og et repræsentationskontor 
i Bruxelles (Belgien). Det leverer produkter til 
over 25 lande. Gruppen har en omsætning på 250 mio. EUR og tæller 600 ansatte.

Mater-Biopolymer er den virksomhed, 
der har hjemme på produktionsanlægget i 
Lazio, Patrica (provinsen Frosinone). 
Novamont erhvervede 100 % af 
aktiviteterne i 2017. Mater-Biopolymer 
producerer Orio-Bi biopolyestere på en 
produktionslinje, der i årene løb har 
gennemgået en fuldstændig ændring ved 
hjælp af en særlig teknologi, som tilhører 
Novamont. Virksomheden arbejder også 
med at udvikle nye biopolymerer. Den 
producerer årligt 30 000 ton produkter.

Mater-bi er en innovativ familie af 
bionedbrydelige og komposterbare 

bioplastikker, der er udviklet gennem 25 års forskning og innovation med henblik på at finde 
løsninger på specifikke miljøproblemer, samtidig med at produkternes kvalitet og performance 
kombineres med en effektiv ressourceanvendelse. Materialer i Mater-bi, som fremstilles ved 
hjælp af teknologier, der anvender stivelse, cellulose, vegetabilske olier og kombinationer 
heraf, produceres på tre produktionsanlæg i Italien. Alle kvaliteter af Mater-Bi er certificeret af 
certificeringsorganer i overensstemmelse med de vigtigste europæiske og internationale 
standarder. Mater-bi er en bioplast, hvis 
egenskaber og brugskarakteristika minder 
meget om egenskaberne ved traditionel 
plast, men som samtidig er bionedbrydelig 
og komposterbar i henhold til den 
europæiske standard UNI EN 13432, som 
er den vigtigste reference for producenter 
af tekniske materialer, offentlige 
myndigheder, firmaer, der arbejder med 

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
http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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kompostering, certificeringsorganer og forbrugere. Mater-bis biologiske nedbrydelighed og 
komposterbarhed og det høje indhold af vedvarende råmaterialer giver mulighed for at forvalte 
organisk affald bedst muligt, mindsker miljøpåvirkningen og bidrager til udviklingen af 
velfungerende systemer, hvilket tilvejebringer betydelige fordele i hele cyklussen for 
produktion, forbrug og bortskaffelse.

Delegationen mødtes med Emilio Mazza og Marco Versari, som detaljeret redegjorde for 
virksomhedens filosofi og historie. De var særdeles godt bekendt med Europa-Kommissionens 
aktuelle forslag hvad angår plastinitiativer og redegjorde for deres holdning til EU's politik på 
området, hvilket MEP'erne fandt meget interessant og lærerigt.

Efter oplægget fulgte en rundvisning på virksomheden, hvor detaljer vedrørende 
fremstillingsprocessen blev præsenteret.

Konklusioner
Under delegationsrejsen hørte MEP'erne fra forskellige aktører om de særlige kendetegn ved 
det italienske marked og om de udfordringer og muligheder, EU's indre marked rummer for det. 
Flere spørgsmål vedrørende forfalskning af varer og handelshindringer i forskellige sektorer 
blev fremhævet, og udvalget skal være opmærksom på en række af disse i det forestående 
lovgivningsmæssige arbejde. Delegationens ikke-italienske medlemmer blev opmærksomme 
på problemet med "Italian sounding", mens dens italienske medlemmer havde en mulighed for 
at præsentere udvalgets arbejdsområde for deres potentielle vælgere og dermed mindske 
afstanden mellem Bruxelles og borgerne.


