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Θέμα: Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στην Iταλία (Ρώμη) 
στις 24-26 Φεβρουαρίου 2020

Η επιτροπή IMCO αποφάσισε να στείλει αντιπροσωπεία στη Ρώμη για να εξετάσει την αγορά 
εμπορευμάτων και να συζητήσει για τις ανάγκες πολιτικής που θα προκύψουν από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό από παραγωγούς τρίτων χωρών. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν στις μελλοντικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των προϊόντων που 
κατασκευάζονται στην εσωτερική αγορά.

Η αποστολή εγκρίθηκε από τους συντονιστές της IMCO στις 25 Σεπτεμβρίου 2019. Εγκρίθηκε 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, στις 22 Οκτωβρίου 2019, και από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων, στις 28 Νοεμβρίου 2019. Εγκρίθηκε από το Προεδρείο του ΕΚ, στις 
16 Δεκεμβρίου 2019.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν η πρόεδρος της IMCO, κ. Petra de Sutter. Την πρόεδρο 
συνόδευσαν η αντιπρόεδρος κ. Maria LEITÃO MARQUES και ο κ. Salvatore DE MEO (PPE), 
ο κ. Brando BENIFEI (S&D), η κ. Alessandra BASSO (ID), ο κ. Carlo FIDANZA (ECR) και 
ο κ. Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ (GUE/NGL).

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με τους κύριους συμφεροντούχους: το 
ιταλικό Υπουργείο Ανάπτυξης, και τα δύο σώματα του ιταλικού κοινοβουλίου, την ιταλική 
ένωση παραγωγών - «Confindustria», το ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο - «Unioncamere», 
καθώς και διάφορες ιταλικές οργανώσεις καταναλωτών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιτόπια 
περιήγηση σε μια μονάδα παραγωγής πράσινων βιοπλαστικών.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής της IMCO στην Ιταλία 
ήταν τα εξής: η πιστοποίηση των προϊόντων, η εναρμόνιση, τα πρότυπα και οι τεχνικοί 
κανονισμοί, η παραποίηση/απομίμηση, η επισήμανση και η ιχνηλασιμότητα, η συμμόρφωση, 
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η επιτήρηση, οι επιπτώσεις του Μπρέξιτ στην ενιαία αγορά, το κατώτατο όριο του 50 % για 
την προμήθεια αγαθών εκτός ΕΕ σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών, η ετικέτα «Made in» 
και η κυκλική οικονομία.

Συνοπτική παρουσίαση των συναντήσεων που έλαβαν χώρα τη

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Συναντήσεις με τομεακές οργανώσεις της Confindustria

Η πρώτη ημέρα της αποστολής 
επικεντρώθηκε σε διάφορες συναντήσεις με 
μέλη και ενώσεις στο πλαίσιο της 
Confindustria, της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Ιταλικής Βιομηχανίας. 

Η Confindustria είναι η ομοσπονδία των 
εργοδοτών της Ιταλίας και εκπροσωπεί τις 
εταιρείες μεταποίησης και παροχής 
υπηρεσιών στην Ιταλία, με την εθελοντική 
συμμετοχή περισσοτέρων από 150.000 
εταιρείες κάθε μεγέθους, που απασχολούν 
συνολικά 5.438.513 άτομα. Οι 
δραστηριότητες της ένωσης αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της κεντρικής σημασίας των επιχειρήσεων, των κινητήριων δυνάμεων της 
οικονομικής, κοινωνικής και αστικής ανάπτυξης της Ιταλίας, μέσω της εκπροσώπησης των 
εταιρειών και των αξιών τους σε θεσμούς κάθε επιπέδου.

Η αντιπροσωπεία της IMCO είχε συναντήσεις με διάφορες κλαδικές οργανώσεις της 
Confindustria:

 ANCE - Οργάνωση παραγωγών οικοδομικών υλικών·
 Federno-Arredo - Ιταλική Ομοσπονδία βιομηχανιών ξύλου, φελλών, επίπλου, 

φωτισμού και επίπλωσης·

 ANIE - Εθνική ομοσπονδία ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών εταιρειών·

 Confindustria Ceramica·

 FEDERCHIMICA - Εθνική ομοσπονδία της χημικής βιομηχανίας·

 FEDERMECCANICA - Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Συνδικάτων της Ιταλικής 
Μεταλλουργικής Βιομηχανίας·

 SMI - Σύστημα της ιταλικής μόδας -  Ομοσπονδία ένδυσης και μόδας

 ANIMA - Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων των διαφόρων και συναφών 
δραστηριοτήτων της Μηχανολογικής Βιομηχανίας·
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 Anitec-Assinform, ένωση ΤΠΕ (λογισμικό και συσκευές)·
 FEDERBETON - Ομοσπονδία του τσιμέντου, του σκυροδέματος, των βασικών υλικών, 

των μεταποιημένων προϊόντων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των δομών που 
συνδέονται με την κατασκευή, τις εφαρμογές και τις τεχνολογίες που συνδέονται με 
αυτόν τον κλάδο εντός της αλυσίδας που αναφέρεται ανωτέρω·

Λόγω του ξεσπάσματος του κορωνοϊού στην Ιταλία και του περιορισμού των μετακινήσεων 
μεταξύ διαφόρων ιταλικών περιφερειών, η συνάντηση διεξήχθη εν μέρει ως τηλεδιάσκεψη 
μέσω των κεραιών λήψης της Confindustria στο Μιλάνο και στην Εμίλια-Ρομάνα.

Εκπρόσωποι της Confindustria Moda ενημέρωσαν από το Μιλάνο σχετικά με τον αντίκτυπο 
των επιγραμμικών πλατφορμών στην καθημερινή τους εργασία και υπογράμμισαν τη σημασία 
της απόκτησης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Ρώτησαν γιατί εξακολουθεί να είναι ο 
βασικός παράγοντας στην πρόσφατη πρόταση σχετικά με την τιμή προμήθειας της ΕΕ και όχι 
η βιωσιμότητα ή η ιχνηλασιμότητα. Υπογράμμισαν ότι αντιτίθενται σθεναρά στη διαγραφή των 
άρθρων 85 και 86 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Η Confindustria παρουσίασε επίσης τα 
προβλήματα που σχετίζονται με την ενιαία 
αγορά κοσμημάτων. Υπογράμμισαν ότι δεν 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία, 
καθώς ορισμένες χώρες ζητούν ειδικούς 
ελέγχους, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό 
φραγμό στο εμπόριο. Ζήτησαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει σχετικά 
με αυτό το ζήτημα. Ζήτησαν επίσης να 
θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για την 
διαφοροποίηση της αγοράς των συνθετικών 
και φυσικών διαμαντιών, καθώς και 
ακριβέστερες πληροφορίες για τους 
καταναλωτές σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Η 
ιχνηλασιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αλλά πρέπει να είναι 
τυποποιημένη με μια ειδική προσέγγιση, καθώς στον κλάδο του πολύτιμου λίθου δεν μπορεί 
να ισχύει η διατύπωση της ενιαίας αντιμετώπισης («one size fits all»). Επέστησαν την προσοχή 
των μελών της επιτροπής στα σχέδια των Ηνωμένων Εθνών για την ιχνηλασιμότητα των 
πολύτιμων λίθων και τους ενημέρωσαν ότι, σύμφωνα με την Confindustria, αυτό θα 
αποτελούσε καλή προσέγγιση και στην ΕΕ. Επιπλέον, πρότειναν να εφαρμοστεί η τεχνολογία 
αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) για την ιχνηλασιμότητα των πολύτιμων λίθων.

Η Δρ. Fabiana Orlandi από την Federlanno παρουσίασε την κατάσταση της ιταλικής και της 
ευρωπαϊκής αγοράς δέρματος. Υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές συχνά συγχέουν το δέρμα με 
το οικολογικό δέρμα. Τόνισε ότι το δέρμα είναι υλικό υψηλής ποιότητας, ανανεώσιμο και 
φυσικό. Σύμφωνα με την ίδια, η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία δεν θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε σημαντικές τροποποιήσεις, δεδομένου ότι η υφιστάμενη έκδοση της εν λόγω 
δέσμης είναι χρήσιμη.

Η κ. Eleonora Rizzuto, επικεφαλής του τμήματος αειφόρου ανάπτυξης της Bulgari, παρουσίασε 
την εταιρεία της, η οποία παρέχει εργασία σε 4000 υπαλλήλους και σύντομα σε 2000 επιπλέον 
υπαλλήλους στο νέο εργοστάσιο Bulgari στην περιοχή Valenza της περιφέρειας Piemonte. Η 
εταιρεία Bulgari υπήρξε το πρώτο ιταλικό μέλος του συμβουλίου «Responsible Jewellery 
Council». Το 100 τοις εκατό του χρυσού της Bulgari προέρχεται από ορυχεία τα οποία 
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ακολουθούν δεοντολογικό κώδικα συμπεριφοράς. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί για 
τους πολύτιμους λίθους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πρότυπα στον κλάδο αυτόν. Τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα εξαρτώνται σημαντικά από τη χώρα από την οποία 
προέρχονται οι πολύτιμοι λίθοι. Ανέφερε παραδείγματα διαφορών μεταξύ των ορυχείων της 
Ζάμπιας και του Βιετνάμ. Η κ. Rizzuto, υπογραμμίζει ότι όσον αφορά τα διαμάντια, οι 
προμήθειες και οι προμηθευτές τυποποιούνται και η κατάσταση είναι καλή.

Οι ιταλοί παραγωγοί ξυλείας και επίπλων επέστησαν την προσοχή της επιτροπής IMCO στα 
προβλήματα των νέων κανόνων για τους χαμηλότερους όρους εκπομπών για τις σανίδες που 
εισήγαγε η Γερμανία και των εκπομπών φορμαλδεΰδης, για τις οποίες η Γερμανία επιμένει 
στην εισαγωγή νέων επιπέδων, μειώνοντας τις εκπομπές κατά το ήμισυ. Ζήτησαν από την ΕΕ 
να παρέμβει σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά.

Οι παραγωγοί τσιμέντου υπογράμμισαν ότι το τσιμέντο είναι ανακυκλώσιμο και αποτελεί το 
δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο υλικό στην ΕΕ μετά το νερό. Υπήρξε το πρώτο τυποποιημένο 
εμπόρευμα στην ΕΕ. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο χρειάζεται τροποποίηση και 
επικαιροποίηση, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Ζήτησαν έναν μηχανισμό 
συνοριακής προσαρμογής για το διοξείδιο του άνθρακα, προκειμένου να αποφευχθεί η 
κατάρρευση της βιομηχανίας τσιμέντου της ΕΕ και η μεταφορά της παραγωγής σε τρίτες 
χώρες.

Η εταιρεία Anitece-Assets υπογράμμισε ότι για τα ηλεκτρονικά προϊόντα απομίμησης που 
πωλούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. 
Ζήτησαν από την ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό σύντομα.

Ο κ. Paolo Bastianello, πρόεδρος της τεχνικής 
ομάδας «Made in» της Confindustria, 
ξεκίνησε την παρουσίασή του 
υπογραμμίζοντας ότι η παραποίηση και η 
απομίμηση αποτελούν ποινικό αδίκημα. 
Εκτιμάται ότι η παραποίηση/απομίμηση 
προκαλεί ζημίες ύψους 460 δισεκατομμυρίων 
EUR ετησίως στην παγκόσμια οικονομία και 
121 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως μόνο 
στην οικονομία της ΕΕ. Η 
παραποίηση/απομίμηση στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο αυξάνεται ετησίως με ταχύτητα που 
αγγίζει διψήφιους αριθμούς. Οι νεαροί 
καταναλωτές συνιστούν μια ιδιαίτερα 
προβληματική ομάδα, καθώς δεν θεωρούν αρνητική την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ενημερωτική εκστρατεία, 
ίσως και σε επίπεδο ΕΕ.
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Το πρόβλημα της «ιταλικoποίησης» (του «Italian Sounding», της πώλησης προϊόντων 
απομίμησης από τρίτες χώρες που παριστάνουν ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από την 
Ιταλία με τη δημιουργία πλαστών ιταλικών ονομασιών, με την προσθήκη, για παράδειγμα, της 
ιταλικής σημαίας ή του ιταλικού χάρτη) δεν θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα και, 
εντούτοις προκαλεί ζημίες για την ιταλική οικονομία ύψους 100 δισεκατομμυρίων EUR 
ετησίως. Οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με την πεποίθηση ότι αγοράζουν ιταλικά 
προϊόντα ορισμένης ποιότητας, ενώ στην πραγματικότητα το προϊόν δεν έχει παραχθεί ποτέ 
στην Ιταλία. Η Confindustria Ceramica επέστησε την προσοχή των μελών της IMCO στο 
πρόβλημα της γερμανικής αγοράς, όπου η γερμανική νομοθεσία απαιτεί ειδικές ξύλινες 
παλέτες για τη μεταφορά πλακιδίων, γεγονός που σύμφωνα με την εταιρεία συνιστά παράβαση 

των κανονισμών της ΕΕ. Ανέφεραν διάφορα 
άλλα προβλήματα που ανέκυψαν στις 
ανατολικές χώρες της ΕΕ, και ιδίως στην 
Πολωνία, η οποία ζήτησε πρόσθετη 
πιστοποίηση ISO. Είναι ενήμεροι σχετικά με 
τη δημόσια διαβούλευση που διεξάγει επί του 
παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
το θέμα αυτό. Υπογράμμισαν ότι το σύστημα 
ΣΕΔΕ είναι πολύ δαπανηρό για τον 
βιομηχανικό κλάδο. Η αναθεώρηση των 
δεικτών αναφοράς είναι πολύ σημαντική για 
τον κλάδο. Τόνισαν επίσης τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τον «Brenner Pass», έναν 
από τους κύριους διαδρόμους μεταφορών που 

συνδέουν την Ιταλία με τη Βόρεια Ευρώπη, για την ιταλική βιομηχανία πλακιδίων και για 
άλλους τομείς της ιταλικής οικονομίας. Ζήτησαν από την ΕΕ να εξετάσει προσεκτικότερα τις 
αυστριακές πρακτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέσω του Pass. Είναι 
ενήμεροι σχετικά με την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής σύνδεσης μέσω του Pass, αλλά 
υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια λύση για το απώτερο μέλλον και όχι για να 
αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων τα μέλη συμμετείχαν σε γόνιμο διάλογο με τους 
διάφορους φορείς της Confindustria και συγκέντρωσαν σημαντικό όγκο πληροφοριών όσον 
αφορά την εμβέλεια των προβλημάτων, των προκλήσεων και των ευκαιριών στην Ιταλία, που 
θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των περαιτέρω νομοθετικών εργασιών της Επιτροπής.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Συνάντηση με το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 
(MISE) αποτελεί μέρος της ιταλικής 
κυβέρνησης, και είναι το Υπουργείο που 
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διαχειρίζεται τη βιομηχανική πολιτική, το διεθνές εμπόριο, τις επικοινωνίες και την ενέργεια. 
Ιδρύθηκε το 2006, μετά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 
(έως το 2001 Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Βιοτεχνίας), στο οποίο συγχωνεύτηκαν 
το 2008 το Υπουργείο Επικοινωνιών και το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου. Πρόκειται για το 
διοικητικό σημείο αναφοράς για τους κύριους τομείς της ιταλικής οικονομίας, τόσο όσον 
αφορά την προώθηση και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του εθνικού συστήματος 
παραγωγής όσο και όσον αφορά την εναρμόνιση και την παρακολούθηση της εσωτερικής 
αγοράς.

Ο υφυπουργός της Κυβέρνησης παρουσίασε την οικονομική κατάσταση στην Ιταλία. 
Υπογράμμισε ότι η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα δεν είναι εντυπωσιακή, καθώς υπάρχει 
επιβράδυνση στις εξαγωγές. Ο κορωνοϊός επιφέρει περαιτέρω επιπλοκές, καθώς προσθέτει ένα 
πρόσθετο στοιχείο αβεβαιότητας. Η Ιταλία επί του παρόντος επανακινεί το πρόγραμμα για τη 
βιομηχανία 4.0 με προϋπολογισμό ύψους 7 δισεκατομμυρίων EUR. 60.000 επιχειρήσεις 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους κατασκευαστές να 
εισέλθουν στην εποχή της ψηφιοποίησης, και κυρίως να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ, καθώς οι εν 
λόγω εταιρείες φαίνεται να υστερούν. Κίνητρα για επενδύσεις με συνδέσεις στον τομέα του 
περιβάλλοντος περιλαμβάνονται επίσης στο πρόγραμμα. Το ζήτημα της τεχνικής κατάρτισης 
εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα και στην Ιταλία απαιτείται περισσότερο εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων εξακολουθεί να αποτελεί επίσης 
πρόκληση, δεδομένου ότι το επίπεδο των ξένων επενδύσεων στην Ιταλία παραμένει 
αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια.

Κοινή συνάντηση με:
 την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Camera dei Deputati·
 την Επιτροπή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Τουρισμού 

της Camera dei Deputati·
 την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλικής Γερουσίας·
 την Επιτροπή Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ιταλικής 

Γερουσίας·

Σύμφωνα με το ιταλικό κοινοβούλιο, η Ιταλία εργάζεται για την ενίσχυση της καταπολέμησης 
της παραποίησης/απομίμησης και την προστασία του εμπορικού σήματος «κατασκευάστηκε 
στην Ιταλία» («made in Italy»). Το 2009 θεσπίστηκε κανονισμός για την προστασία του 
εμπορικού σήματος «Made in Italy», ο οποίος προβλέπει ποινική κύρωση για την αθέμιτη 
χρήση των εν λόγω ετικετών. 

Η πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση με την 
παρουσίαση των τρεχουσών προτεραιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και 
την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη. 
Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να θέσει 
νέα πρότυπα και να διεκδικήσει παγκόσμια 
ηγετική θέση σε αυτά τα ζητήματα. Η 
πρόεδρος δήλωσε ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ 
θεωρείται δεδομένη, αλλά επί του παρόντος 
είναι κατακερματισμένη με πολλούς τρόπους 
και ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτούς τους 
φραγμούς. Η ασφάλεια των προϊόντων και η 
προστασία των καταναλωτών εξακολουθούν να αποτελούν θέματα συζήτησης και 
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προσδιορισμού. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα, αλλά επίσης και ίσους όρους 
ανταγωνισμού.

Η κ.Valeria Fedeli ενημέρωσε τους ΒΕΚ ότι το ιταλικό κοινοβούλιο ψήφισε τη θέση του για 
το ΠΔΠ την προηγούμενη εβδομάδα. Η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια είναι απαραίτητες για 
μια ανοιχτή ενιαία αγορά, αλλά επίσης απαιτείται ασφάλεια, κυρίως ιατρική ασφάλεια. Η 
αμοιβαιότητα στο εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα. Επέστησε την προσοχή της 
αντιπροσωπείας σε ορισμένα εμπόδια, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα.

Ο κ. Gianni Pietro Giroth ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο, οι συμφωνίες 
αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) έχουν νομική ισχύ. Ζήτησε να συμπεριληφθεί η ανάγκη να 
προστεθεί η ιχνηλασιμότητα στην περιγραφή των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 
Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
την παραγωγή των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του κύκλου ζωής του εν λόγω 

προϊόντος. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο 
ανταγωνιστική για να αναπτυχθεί μέσα στον 21ο 
αιώνα.

Η κ. Sara Moretto ανέφερε ότι η πράσινη 
συμφωνία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τους 
Ευρωπαίους. Η ιταλική οικονομία δομείται από 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να τους 
παρέχεται βοήθεια ώστε να μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικές. Επέστησε την προσοχή στο 
πρόβλημα της «ιταλικοποίησης» και τις 
συνέπειές της για την ιταλική οικονομία.

Ο κ. Carlo Fidanza ρώτησε πώς μπορεί να προστατευθεί η εσωτερική αγορά από τις εξωτερικές 
δυνάμεις. Τόνισε τα προβλήματα της παραποίησης/απομίμησης και της ιταλικοποίησης. 
Ανέφερε τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωναϊού για την Ιταλία και την ΕΕ. 

Ο κ. Brando Benifei υπέδειξε ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
υπό διαπραγμάτευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί περισσότερα κονδύλια, μεταξύ άλλων, 
για έργα στο πλαίσιο του COSME και του Erasmus. Προσθέτει επίσης νέους τρόπους 
ενίσχυσης της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης. Υπογράμμισε τη σημασία του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Δήλωσε ότι υποστηρίζει την ιταλική προσέγγιση στο θέμα 
αυτό, καθώς θεωρεί ότι η γαλλική προσέγγιση είναι υπερβολικά άκαμπτη. Θεωρεί ότι η 
αναθεώρηση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ σημαντική και ότι ο συνοριακός φόρος 
άνθρακα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η τροποποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι 
απαραίτητη από την άποψη της Ιταλίας και θα συζητηθεί στην παρούσα κοινοβουλευτική 
περίοδο.

Η κ. Maria Leitao Marques επέστησε την προσοχή των μελών στην ψηφιακή στρατηγική και 
την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε τη σημασία της 
αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της 
σύγχρονης οικονομίας.

Ο κ. Στέλιος Κούλογλου μίλησε για τους 
μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν κοινό 
πρόβλημα για την Ιταλία και την Ελλάδα. 
Ανέφερε τα προβλήματα που σχετίζονται με τον 
κορωνοϊό για την Ευρώπη. Εξέφρασε την 
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επιθυμία να γνωρίσει τον αντίκτυπο του Μπρέξιτ στην ιταλική οικονομία και το κατά πόσον η 
Ιταλία χορηγεί ειδική πίστωση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
ιδιαιτέρως από την οικονομική κρίση.

Συνάντηση με οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών
Η αντιπροσωπεία της IMCO συναντήθηκε με εκπροσώπους των σημαντικότερων οργανώσεων 
καταναλωτών στην Ιταλία, και συγκεκριμένα: με εκπροσώπους από τις οργανώσεις Unione 
Nazionale Consumatori, ADICONSUM, CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, 
Altroconsumo, ADOC, Movimento consumatori, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων 
Καταναλωτών.

Οι οργανώσεις καταναλωτών παρουσίασαν συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ιταλοί καταναλωτές και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 
αυτών από τις ιταλικές αρχές. Εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στην ΕΕ για μια σειρά 
κανονισμών και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προστασία των ιταλών καταναλωτών.

Ο κ. Tarantino από την Altroconsumo παρουσίασε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη σχετικά με 
τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης που πωλούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ. 
Τα μέλη βρήκαν τη μελέτη αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ευχαρίστησαν τον οργανισμό για 
την προσέλκυση της προσοχής τους στο πρόβλημα.

Συνάντηση με την Ιταλική Ένωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την κ. 
Marilina Labia, τον κ. Flávio Burlizzi, την 
κ. Tiziana Pompei, την κ. Mariangela 
Germano και την κ. Maria Valeria Pennisi 
από την Unioncamere. Επέστησαν την 
προσοχή των μελών στο έργο της 
Unioncamere, το οποίο περιλαμβάνει τον 
έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων — 
εάν αυτό απαιτείται, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
κυρώσεων. Κατά το τελευταίο έτος 
ελέγχθηκαν 56 000 προϊόντα· το 10 % από 
τα προϊόντα αυτά δεν συμμορφώνονταν με 
τα πρότυπα της ΕΚ, το 20 % ήταν 
προϊόντα επικίνδυνα από την άποψη της υγείας. Αν και οι αριθμοί αυτοί φάνηκαν ανησυχητικοί 
στους βουλευτές, οι εκπρόσωποι της Unioncamere ανέφεραν ότι πρόκειται για βελτίωση, 
καθώς τα προηγούμενα έτη οι αριθμοί ήταν χειρότεροι. Το Επιμελητήριο ελέγχει την 
παραποίηση/απομίμηση μόνο σε εθελοντική βάση, καθώς στόχος του είναι η ενίσχυση και 
υποστήριξη των επίσημων αρχών. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση. 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 
(Patrica κοντά στο Froosinone)

Επιτόπια επίσκεψη στο Mater-
Biotolinum του ομίλου Novamont
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Η Novamont είναι ιταλική εταιρεία και αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των 
βιοπλαστικών και στην ανάπτυξη βιοχημικών προϊόντων. Είναι ένας όμιλος με τέσσερις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, δύο ερευνητικά κέντρα, με γραφεία πώλησης στη Γερμανία, τη 
Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).  
Προμηθεύει προϊόντα σε περισσότερες από είκοσι πέντε χώρες. Έχει κύκλο εργασιών ύψους 
250 εκατομμυρίων EUR και απασχολεί 600 εργαζομένους.

H Mater-Biotelinea είναι η εταιρεία που 
ελέγχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
στο Λάτσιο, Patrica (FR). Η Novamont 
απέκτησε το 100% των εργασιών το 
2017. Η Mater-Biotopolymer παράγει 
βιοπολυεστέρες Origo-Bi μέσω γραμμής 
παραγωγής η οποία έχει υποστεί πλήρη 
τροποποίηση με την πάροδο των ετών, με 
τη χρήση αποκλειστικής τεχνολογίας που 
διαθέτει η Novamont. Η εταιρεία 
συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη νέων 
βιοπολυμερών. Παράγει 30.000 τόνους 
προϊόντων ετησίως.

Η οικογένεια βιοαποικοδομήσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων βιοπλαστικών προϊόντων Mater-Bi αποτελεί καινοτόμο οικογένεια 
προϊόντων, η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια εικοσιπέντε ετών έρευνας και καινοτομίας 
προκειμένου να παρασχεθούν λύσεις για ειδικά περιβαλλοντικά προβλήματα με ταυτόχρονο 
συνδυασμό της ποιότητας και των επιδόσεων των προϊόντων με την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων. Τα υλικά που παρασκευάζονται με Mater-Bi, το οποίο παράγεται με τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούν άμυλα, κυτταρίνη, φυτικά έλαια και τους συνδυασμούς τους, 
κατασκευάζονται από τρεις ιταλικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Όλα τα στάδια παραγωγής του 
Mater-bi πιστοποιούνται από τους 
οργανισμούς πιστοποίησης σύμφωνα με 
τα κύρια ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα. Το Mater-Bi είναι βιοπλαστικό 
του οποίου οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά χρήσης είναι πολύ 
παρόμοια με εκείνα των παραδοσιακών 
πλαστικών, αλλά ταυτόχρονα 
βιοαποδομούνται και μπορούν να 
λιπασματοποιηθούν σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN 13432, το 
πιο σημαντικό σημείο αναφοράς για τους 
κατασκευαστές τεχνικών υλικών, τις 
δημόσιες αρχές, τους λιπασματοποιητές, 
τους φορείς πιστοποίησης και τους 
καταναλωτές. Οι ιδιότητες της βιοδιασπασιμότητας και της λιπασματοποίησης του Mater-bi 
και η υψηλή περιεκτικότητά του σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες επιτρέπουν τη βέλτιστη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποδειγματικών συστημάτων με σημαντικά πλεονεκτήματα σε 
ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής-κατανάλωσης-διάθεσης.

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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Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τους κ. Emilio Mazza και Marco Versari, οι οποίοι 
παρουσίασαν λεπτομερώς τη φιλοσοφία της εταιρείας και την ιστορία της μονάδας. Ήταν πολύ 
καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις τρέχουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 
αφορά τις πρωτοβουλίες για τα πλαστικά και παρουσίασαν τη γνώμη τους σχετικά με την 
πολιτική της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, η οποία αποδείχτηκε πολύ ενδιαφέρουσα και 
ενημερωτική για τα μέλη.

Την παρουσίαση ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια της οποίας 
παρουσιάστηκε η διαδικασία παραγωγής.

Συμπεράσματα
Κατά τη διάρκεια της αποστολής, τα μέλη απέκτησαν γνώσεις και ενημέρωση από διάφορους 
φορείς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ιταλικής αγοράς, καθώς και τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες της ιταλικής αγοράς εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Έχουν επισημανθεί διάφορα 
ζητήματα σχετικά με την παραποίηση/απομίμηση αγαθών και τα εμπόδια που τίθενται στο 
εμπόριο σε διάφορους κλάδους και ορισμένα από αυτά θα πρέπει να τύχουν της προσοχής της 
επιτροπής στο πλαίσιο του προσεχούς νομοθετικού έργου. Οι βουλευτές, μέλη της 
αντιπροσωπείας, που δεν ήταν ιταλικής καταγωγής ανακάλυψαν το πρόβλημα της 
«ιταλικοποίησης», ενώ οι ιταλοί βουλευτές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 
δραστηριότητες της επιτροπής στους πιθανούς ψηφοφόρους τους, μειώνοντας συνεπώς το 
χάσμα μεταξύ Βρυξελλών και πολιτών.


