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Suġġett: Rapport tal-missjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur fl-Italja (Ruma) mill-24 sas-26 ta' Frar 2020

Il-Kumitat IMCO ddeċieda li jibgħat missjoni f'Ruma sabiex jeżamina s-suq tal-prodotti u biex 
jiddiskuti dwar il-ħtiġijiet tal-politika li jirriżultaw minn kompetizzjoni inġusta minn produtturi 
ta' pajjiżi terzi. Din l-informazzjoni tista' toħloq kontribut għal proposti futuri li jindirizzaw il-
prodotti manifatturati fis-Suq Intern.

Il-missjoni ġiet approvata mill-Koordinaturi tal-IMCO fil-25 ta' Settembru 2019. Din ġiet 
approvata mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati fit-22 ta' Ottubru 2019 u mill-
Konferenza tal-Presidenti fit-28 ta' Novembru 2019, u mbagħad ġiet adottata mill-Bureau fis-
16 ta' Diċembru 2019.

Il-missjoni kienet ippreseduta mill-President tal-Kumitat IMCO, is-Sa Petra de Sutter. Hija 
kienet akkumpanjata mill-Viċi President is-Sa Maria LEITÃO MARQUES u s-Sur Salvatore 
DE  MEO (PPE), is-Sur Brando BENIFEI (S&D), is-Sa Alessandra BASSO (ID), Carlo 
FIDANZA (ECR) u s-Sur Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL).

Il-programm ta' tlett ijiem kien jinkludi laqgħat mal-partijiet ikkonċernati ewlenin: il-Ministeru 
għall-Iżvilupp Taljan, iż-żewġ kmamar tal-parlament Taljan, l-assoċjazzjoni tal-produtturi 
Taljana (Confindustria), il-Kamra tal-Kummerċ Taljana (Unioncamere) u diversi 
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi Taljani. Il-programm kien jinkludi żjara ta' studju f'impjant 
tal-produzzjoni tal-bijoplastik ekoloġiku.

Il-kwistjonijiet ewlenin li ġew diskussi matul il-missjoni tal-IMCO fl-Italja kienu: iċ-
ċertifikazzjoni tal-prodotti, l-armonizzazzjoni, l-istandards u r-regolamenti tekniċi, il-
kontrafazzjoni, it-tikkettar u t-traċċabbiltà, il-konformità, is-sorveljanza, l-implikazzjonijiet tal-
Brexit fuq is-suq uniku, livell limitu minimu ta' 50 % għall-forniment ta' prodotti li mhumiex 
tal-UE fl-offerti, il-"Made in" u l-ekonomija ċirkolari.
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Rapport fil-qosor dwar il-laqgħat imwettqa

It-Tnejn, 24 ta' Frar 2020

Laqgħat mal-organizzazzjonijiet settorjali tal-Confindustria

L-ewwel jum tal-missjoni kien iffokat fuq 
diversi laqgħat ma' membri u ma' 
assoċjazzjonijiet fi ħdan il-Confindustria, il-
Konfederazzjoni Ġenerali tal-Industrija 
Taljana. 

Il-Confindustria hija l-federazzjoni Taljana ta' 
dawk li jħaddmu u tirrappreżenta kumpaniji 
tal-manifattura u tas-servizzi fl-Italja, u 
għandha sħubija volontarja ta' 'l fuq minn 
150 000 kumpanija ta' kull daqs, li bejniethom 
jimpjegaw total ta' 5 438 513 persuna. L-
attivitajiet tal-assoċjazzjoni huma mmirati 
biex jiggarantixxu l-importanza ċentrali tal-
kumpaniji, il-muturi tal-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ċivili tal-Italja, billi jirrappreżentaw lill-
kumpaniji u lill-valuri tagħhom fl-istituzzjonijiet ta' kull livell.

Id-delegazzjoni tal-IMCO kellha laqgħat ma' diversi organizzazzjonijiet settorjali tal-
Confindustria:

 ANCE – l-organizzazzjoni tal-produtturi ta' materjali tal-bini;
 Federlegno-Arredo – il-Federazzjoni Taljana tal-Industriji tal-Injam, tas-Sufra, tal-

Għamara, tad-Dwal u tal-Furnishing;

 ANIE – il-Federazzjoni Nazzjonali tal-Kumpaniji Elettrotekniċi u Elettroniċi;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA – il-Federazzjoni Nazzjonali tal-Industrija Kimika;

 FEDERMECCANICA – il-Federazzjoni tat-Trejdjunjins tal-Industrija Taljana tal-
Metall;

 SMI (Sistema Moda Italia) – il-Federazzjoni tat-Tessuti u tal-Moda;

 ANIMA – il-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet Nazzjonali tal-Industrija Mekkanika 
Varja u Industriji Relatati;

 Anitec-Assinform, l-assoċjazzjoni tal-ICT (software u apparat);
 FEDERBETON – il-Federazzjoni tas-siment, konkrit, materjali bażiċi, prodotti 

manifatturati, komponenti u strutturi għall-kostruzzjoni, l-applikazzjonijiet u t-
teknoloġiji konnessi magħha fil-katina indikata hawn fuq;
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Minħabba t-tifqigħa tal-koronavajrus fl-Italja u l-limitazzjoni tal-ivvjaġġar bejn diversi reġjuni 
Taljani, il-laqgħa kienet parzjalment fil-forma ta' telekonferenza mal-fergħat tal-Confindustria 
f'Milan u fl-Emilia-Romagna.

Ir-rappreżentanti tal-Confindustria Moda minn Milan għarrfu dwar l-impatt tal-pjattaformi 
online fuq ix-xogħol ta' kuljum tagħhom u ssottolinjaw l-importanza tal-akkwiżizzjoni ta' 
oġġetti kontrafatti. Huma staqsew għaliex fil-proposta riċenti dwar il-prezz tal-akkwist tal-UE, 
huwa l-prezz u mhux is-sostenibbiltà jew it-traċċabbiltà, li baqa' l-fattur ewlieni. Huma 
enfasizzaw li jopponu bil-qawwa t-tħassir tal-Artikoli 85 u 86 tad-Direttiva 2014/25/UE dwar 
l-akkwist. 

Il-Confindustria ppreżentat ukoll il-problemi 
relatati mas-suq uniku tal-ġojjellerija. Huma 
enfasizzaw li ċ-ċirkolazzjoni ħielsa mhijiex 
garantita, peress li xi pajjiżi jitolbu kontrolli 
speċjali, li joħloq ostaklu sinifikanti għall-
kummerċ. Huwa talbu lill-Parlament 
Ewropew jintervjeni dwar din il-kwistjoni. 
Huma talbu wkoll leġiżlazzjoni speċifika li 
tiddifferenzja s-suq tad-djamanti sintetiċi u 
dawk naturali, kif ukoll informazzjoni aktar 
preċiża għall-konsumaturi dwar dawn il-
kwistjonijiet. It-traċċabbiltà tibqa' l-prijorità 
strateġika, iżda jeħtieġ li tiġi standardizzata 
b'approċċ speċifiku, peress li fis-settur tal-
ħaġar prezzjuż ma jistax japplika l-approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd". Huma ġibdu l-
attenzjoni tal-Membri għall-proġetti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-traċċabbiltà tal-ħaġar 
prezzjuż u infurmawhom li skont il-Confindustria, dan ikun approċċ tajjeb li għandu jiġi 
applikat ukoll fl-UE. Barra minn hekk, huma pproponew li tiġi applikata t-teknoloġija tal-
blockchain għat-traċċabbiltà tal-ħaġar prezzjuż.

Dr Fabiana Orlandi mill-Federlegno ppreżentat is-sitwazzjoni tas-suq Taljan u Ewropew tal-
ġilda. Hija enfasizzat li l-konsumaturi spiss iħawwdu l-ġilda u l-ekoġilda. Hija enfasizzat li l-
ġilda hija materjal ta' kwalità għolja, rinnovabbli u naturali. Skontha, il-pakkett tal-ekonomija 
ċirkolari m'għandux jgħaddi minn modifiki sinifikanti, peress li l-verżjoni attwali tiegħu tat 
prova li hija utli.

Is-Sa Eleonora Rizzuto, il-kap tad-Dipartiment tal-Iżvilupp Sostenibbli ta' Bulgari, ippreżentat 
il-kumpanija tagħha, li tipprovdi xogħol għal 4 000 impjegat, u li dalwaqt se timpjega 2 000 
oħrajn fl-impjant il-ġdid f'Valenza, fir-reġjun tal-Piemonte. Il-kumpanija Bulgari kienet l-
ewwel membru Taljan tar-Responsible Jewellery Council (Kunsill Ġojjelli Responsabbli). Id-
deheb kollu (100 %) li tuża Bulgari ġej minn minjieri li jsegwu kodiċi ta' kondotta etiku. Dan, 
madankollu, ma jistax jiġi applikat għall-ħaġar prezzjuż, peress li m'hemmx standards f'dak is-
settur. L-istandards ambjentali u soċjali jiddependu b'mod sinifikanti fuq il-pajjiż minn fejn 
joriġina l-ħaġar prezzjuż. Hija tat eżempji ta' differenzi bejn il-minjieri fiż-Żambja u dawk fil-
Vjetnam. Is-Sa Rizzuto enfasizzat li fejn jidħlu d-djamanti, il-provvisti u l-fornituri huma 
standardizzati u s-sitwazzjoni hija tajba.

Il-produtturi Taljani tal-injam u tal-għamara ġibdu l-attenzjoni tal-Kumitat IMCO għall-
problemi tar-regoli l-ġodda dwar termini aktar baxxi ta' emissjonijiet għall-bords introdotti mill-
Ġermanja u l-emissjonijiet ta' formaldeid, li għalihom il-Ġermanja qed tinsisti għall-
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introduzzjoni ta' livelli ġodda, li jnaqqsu l-emissjonijiet bin-nofs. Huma talbu lill-UE tintervjeni 
f'dan il-qasam sabiex iżżomm kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku.

Il-produtturi tas-siment enfasizzaw li s-siment huwa riċiklabbli u huwa t-tieni materjal l-aktar 
użat fl-UE wara l-ilma, u kien l-ewwel komodità standardizzata fl-UE. Madankollu, dan ifisser 
li l-istandard jeħtieġ jiġi mmodifikat u aġġornat, li jinvolvi problemi sinifikanti. Huma talbu 
mekkaniżmu ta' aġġustament transkonfinali tal-karbonju sabiex jiġi evitat li l-industrija tas-
siment tal-UE tikkollassa u l-produzzjoni timxi lejn pajjiżi terzi.

L-Anitec-Assinform enfasizzat li, għall-industrija tal-elettronika, il-prodotti kontrafatti 
mibjugħin fuq il-pjattaformi online għadhom problema kbira. Huma talbu lill-UE tindirizza din 
il-problema malajr.

Is-Sur Paolo Bastianello, President tal-Grupp 
Tekniku "Made in" tal-Confindustria, beda l-
preżentazzjoni tiegħu billi enfasizza li l-
kontrafazzjoni hija reat kriminali. Huwa 
stmat li l-kontrafazzjoni twassal għal telf ta' 
EUR 460 biljun fis-sena għall-ekonomija 
dinjija u EUR 121 biljun fis-sena għall-
ekonomija tal-UE biss. Il-kontrafazzjoni fil-
kummerċ elettroniku qed tikber kull sena 
b'rata ta' veloċità ta' aktar minn 10 %. Il-
konsumaturi żgħażagħ huma grupp 
problematiku b'mod speċjali, peress li ma 
jikkunsidrawx ix-xiri ta' prodotti kontrafatti 
bħala xi ħaġa negattiva. Dan għandu jiġi 
indirizzat permezz ta' kampanja ta' informazzjoni, forsi anke fuq skala tal-UE.

Il-problema tal-"Italian Sounding" (il-bejgħ minn pajjiżi terzi ta' oġġetti li jagħtu x'wieħed 
jifhem li dawn il-prodotti joriġinaw mill-Italja billi jinħolqu ismijiet Taljani foloz, jew iwaħħlu 
l-bandiera Taljana jew il-mappa tal-Italja, pereżempju) hi li dan mhux meqjus bħala attività 
kriminali,  madankollu joħloq telf għall-ekonomija Taljana ta' EUR 100 biljun fis-sena. Il-
konsumaturi jixtru prodotti bl-idea li jkunu xtraw prodotti Taljani ta' ċerta kwalità, filwaqt li 
fir-realtà l-prodott qatt ma jkun sar fl-Italja. Il-Confindustria Ceramica ġibdet l-attenzjoni tal-
Membri tal-IMCO għall-problema tas-suq Ġermaniż, fejn il-liġi Ġermaniża tirrikjedi pannelli 
speċjali tal-injam għat-trasport tal-madum, li skonthom huwa ksur tar-regolamenti tal-UE. 
Huma indikaw diversi problemi oħra fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant tal-UE, speċjalment il-
Polonja, li talbet ċertifikazzjoni addizzjonali tal-ISO. Huma konxji mill-konsultazzjoni 

pubblika li qed titwettaq bħalissa mill-
Kummissjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni. 
Huma enfasizzaw li l-iskema tal-ETS hija 
għalja ħafna għall-industrija. Ir-reviżjoni tal-
parametri referenzjarji hija importanti ħafna 
għas-settur. Huma enfasizzaw ukoll il-
problemi marbuta mal-Pass tal-Brenneru, 
wieħed mill-akbar kurituri tat-trasport li 
jgħaqqad l-Italja mal-Ewropa tat-
Tramuntana, għall-industrija Taljana tal-
madum kif ukoll għal setturi oħrajn tal-
ekonomija Taljana. Huma talbu lill-UE tagħti 
ħarsa aktar mill-qrib lejn il-prattiki Awstrijaċi 
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li jillimitaw il-possibbiltà tat-trasportazzjoni mill-Brenneru. Huma konxji mill-bini ta' 
konnessjoni ferrovjarja mill-Pass, iżda jindikaw li din hija soluzzjoni għall-futur imbiegħed u 
mhux għall-problemi attwali.

Matul il-preżentazzjonijiet, il-Membri impenjaw ruħhom f'diskussjoni siewja mad-diversi atturi 
tal-Confindustria u ġabru ammont sinifikanti ta' informazzjoni rigward l-ambitu tal-problemi, 
l-isfidi u l-opportunitajiet Taljani, li se jintużaw f'aktar ħidma leġislattiva tal-Kumitat.

It-Tlieta, 25 ta' Frar 2020

Laqgħa mal-Ministeru għall-Iżvilupp 
Ekonomiku

Il-Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku 
(MISE) huwa parti mill-gvern Taljan, u 
jittratta l-politika industrijali, il-kummerċ 
internazzjonali, il-komunikazzjonijiet u l-
enerġija. Dan ġie stabbilit fl-2006, wara r-
riorganizzazzjoni tal-Ministeru tal-
attivitajiet ta' produzzjoni (sal-2001, il-
Ministeru tal-Industrija, il-Kummerċ u l-
Artiġjanat), li miegħu ngħaqdu l-Ministeru 

tal-Komunikazzjonijiet u l-Ministeru tal-Kummerċ Internazzjonali fl-2008. Hija l-
amministrazzjoni ta' referenza għas-setturi ewlenin tal-ekonomija Taljana, kemm f'termini tal-
promozzjoni u l-iżvilupp tal-kompetittività tas-sistema nazzjonali ta' produzzjoni, kif ukoll 
f'termini tal-armonizzazzjoni u l-monitoraġġ tas-suq intern.

Is-Sottosegretarju tal-Istat ippreżenta s-sitwazzjoni ekonomika fl-Italja. Huwa enfasizza li l-
iżvilupp ekonomiku fil-pajjiż mhuwiex 
impressjonanti, minħabba li hemm tnaqqis fl-
esportazzjoni. Il-Coronavirus iżid aktar 
kumplikazzjonijiet peress li jżid element ieħor 
ta' inċertezza. L-Italja bħalissa qed tniedi mill-
ġdid il-programm industrija 4.0 b'baġit ta' 
EUR 7 biljun. 60 000 intrapriża huma inklużi 
fil-programm. L-għan tiegħu huwa li jgħin lill-
manifatturi jidħlu fl-era tad-diġitalizzazzjoni, 
speċjalment lill-SMEs, peress li dawn il-
kumpaniji jidhru li għadhom lura. Il-
programm jinkludi wkoll inċentivi ta' 
investiment b'rabtiet ambjentali. Il-kwistjoni 
tat-taħriġ tekniku tibqa' problema u l-Italja 
teħtieġ forza tax-xogħol aktar ikkwalifikata. L-attrazzjoni ta' investiment barrani għadha wkoll 
sfida, peress li l-livell ta' investiment barrani fl-Italja baqa' l-istess f'dawn l-aħħar snin.

Laqgħa konġunta:
 mal-Kumitat għall-Affarijiet tal-UE tal-Kamra tad-Deputati;
 mal-Kumitat dwar l-Attivitajiet Produttivi, il-Kummerċ u t-Turiżmu tal-

Kamra tad-Deputati;
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 mal-Kumitat għall-Affarijiet tal-UE tas-Senat Taljan;
 mal-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ u t-Turiżmu tas-Senat Taljan;

Skont il-Parlament Taljan, l-Italja qed taħdem biex tintensifika l-ġlieda kontra l-kontrafazzjoni 
u l-protezzjoni tal-marka kummerċjali “Made in Italy”. Fl-2009 ġie introdott regolament dwar 
il-protezzjoni tat-trademark "Made in Italy", li jipprovdi sanzjoni penali għall-użu mhux xieraq 
ta' dawn it-tikketti. 

Il-President bdiet il-laqgħa bil-preżentazzjoni 
tal-prijoritajiet attwali tal-Kummissjoni 
Ewropea, jiġifieri l-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
iżda wkoll id-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza 
artifiċjali. Hija enfasizzat li jeħtieġ li l-Ewropa 
tistabbilixxi standards ġodda u tieħu t-tmexxija 
globali f'dawn il-kwistjonijiet. Il-President 
stqarret li s-suq uniku tal-UE jittieħed bħala 
fatt, iżda bħalissa qed jiġi frammentat b'ħafna 
modi u jeħtieġ li nħarsu lejn dawn l-ostakli. Is-
sikurezza tal-prodotti u l-protezzjoni tal-
konsumatur jibqgħu kwistjonijiet li għandhom 
jiġu diskussi u ppreċiżati. Neħtieġu l-
kompetittività, iżda neħtieġu wkoll kundizzjonijiet ekwi.

Is-Sa Valeria Fedeli infurmat lill-MEPs li l-Parlament Taljan il-ġimgħa ta' qabel kien ivvota 
dwar il-pożizzjoni tiegħu rigward il-QFP. Sabiex ikun hemm suq uniku miftuħ, it-traċċabbiltà 
u t-trasparenza huma meħtieġa, iżda tinħtieġ ukoll is-sigurtà, speċjalment is-sigurtà medika. Ir-
reċiproċità fil-kummerċ għandha tkun ir-regola. Hija ġibdet l-attenzjoni tad-delegazzjoni għall-
għadd ta' ostakli speċjalment fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Is-Sur Gianni Pietro Girotto informa li skont il-liġi Taljana, il-ftehimiet tal-blockchain 
għandhom valur legali. Huwa talab biex mad-deskrizzjoni tal-oġġetti fis-suq uniku tal-UE, tiġi 
inkluża t-traċċabbiltà. Hemm ukoll il-ħtieġa li fuq it-tikketti jkun hemm aktar informazzjoni 
dwar l-emissjoni tas-CO2 fil-produzzjoni ta' prodott, inkluż iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' dak il-
prodott. L-Ewropa jeħtieġ li tkun aktar kompetittiva biex tikber fis-seklu 21.

Is-Sa Sara Motretto indikat li l-Patt Ekoloġiku 
huwa opportunità kbira għall-Ewropej. L-
ekonomija Taljana hija magħmula minn 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li jeħtieġ li jiġu 
megħjuna sabiex ikunu jistgħu jkunu 
kompetittivi. Hija ġibdet l-attenzjoni għall-
problema tal-"Italian sounding" u l-konsegwenzi 
tagħha għall-ekonomija Taljana.

Is-Sur Carlo Fidanza staqsa dwar kif is-suq 
intern jista' jiġi protett minn forzi esterni. Huwa 
enfasizza l-problemi tal-kontrafazzjoni u tal-

"Italian sounding", u semma r-riperkussjonijiet ekonomiċi tal-coronavirus għall-Italja u għall-
UE. 
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Is-Sur Brando Benifei indika li l-Qafas Finanzjarju Pluriennali qed jiġi attwalment innegozjat. 
Il-Parlament Ewropew qed jitlob aktar fondi, fost l-oħrajn, għall-proġetti Cosme u Erasmus. 
Qed iżid ukoll modi ġodda biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kontrafazzjoni. Huwa enfasizza l-
importanza tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali, u ddikjara li jappoġġja l-approċċ Taljan għal din 
il-kwistjoni, peress li huwa jqis li dak Franċiż huwa riġidu żżejjed. Huwa jqis ir-reviżjoni tal-
kummerċ elettroniku bħala importanti ħafna u t-taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri bħala 
interessanti. Mill-perspettiva Taljana jeħtieġ li jkun hemm modifika tad-Direttiva dwar is-
servizzi, u din se tiġi diskussa f'din il-leġiżlatura.

Is-Sa Maria Leito Marques ġibdet l-attenzjoni tal-Membri għall-Istrateġija Diġitali u l-
intelliġenza artifiċjali. Hija enfasizzat l-
importanza li l-ħiliet jitqabblu mal-ħtiġijiet tal-
ekonomija moderna.

Is-Sur Stelios Kouloglou tkellem dwar l-
immigrazzjoni, li hija problema komuni għall-
Italja u l-Greċja, kif ukoll semma l-problemi 
relatati mal-coronavirus għall-Ewropa. Huwa 
xtaq ikun jaf l-impatt tal-Brexit fuq l-ekonomija 
Taljana u jekk l-Italja hijiex qed tipprovdi kreditu 
speċjali għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li 
ntlaqtu b'mod partikolari mill-kriżi ekonomika.

Laqgħa mal-organizzazzjonijiet tal-ħarsien tal-konsumatur
Id-delegazzjoni tal-IMCO ltaqgħet ma' rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur l-
aktar importanti fl-Italja, jiġifieri: Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento 
consumatori, u n-Network taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumatur.

L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi ppreżentaw eżempji konkreti ta' problemi li qed iħabbtu 
wiċċhom magħhom il-konsumaturi Taljani u l-modi li dawn il-problemi huma indirizzati mill-
awtoritajiet Taljani. Huma kienu grati lejn l-UE għal għadd ta' regolamenti u inizjattivi, li jgħinu 
sabiex iħarsu lill-konsumaturi Taljani.

Is-Sur Tarantino mill-Altroconsumo ppreżenta studju ppubblikat dan l-aħħar dwar prodotti 
kontrafatti mibjugħin fuq pjattaformi online fl-UE. Il-membri raw dan l-istudju partikolarment 
interessanti u rringrazzjaw lill-organizzazzjoni talli ġibdet l-attenzjoni tagħhom għall-
problema.

Laqgħa mal-Unjoni Taljana tal-Kamra tal-Kummerċ

Id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sa Marilina 
Labia, mas-Sur Flávio Burlizzi, mas-Sa 
Tiziana Pompei, mas-Sa Mariangela 
Germano u mas-Sa Maria Valeria Pennisi 
mill-Unioncamere. Huma ġibdu l-
attenzjoni tal-Membri għall-ħidma tal-
Unioncamere, li tinkludi l-kontroll tas-
sigurtà tal-prodotti – inkluż, jekk ikun 
meħtieġ, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet. Is-
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sena l-oħra ġew iċċekkjati 56 000 prodott, li 10 % minnhom ma kinux konformi mal-istandards 
tal-KE u 20 % kienu riskjużi mil-lat tas-saħħa. Għalkemm dawn iċ-ċifri dehru li kienu ta' 
tħassib għall-Membri, ir-rappreżentanti tal-Unioncamere indikaw li dan kien jirrappreżenta 
titjib, billi fis-snin ta' qabel, iċ-ċifri kienu agħar. Il-Kamra tikkontrolla l-kontrafazzjoni fuq bażi 
volontarja biss, peress li l-għan tal-Kamra huwa li ssaħħaħ u tappoġġja l-awtoritajiet uffiċjali. 
Ċertament hemm bżonn ta' aktar edukazzjoni u għarfien. 

L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2020 
(Patrica, viċin Frosinone)

Żjara ta' studju fil-Mater-
Biopolymer mill-Grupp Novamont

In-Novamont hija kumpanija Taljana, u hija 
waħda mill-mexxejja fis-settur tal-bijoplastik 
u fl-iżvilupp tal-bijokimiki. Hija grupp b'erba' 
siti ta' produzzjoni, żewġ ċentri ta' riċerka, 
b'uffiċċji tal-bejgħ fil-Ġermanja, Franza u l-
Istati Uniti u uffiċċju rappreżentattiv fi 
Brussell (il-Belġju). Hija tipprovdi prodotti lil 
aktar minn ħamsa u għoxrin pajjiż, għandha fatturat ta' EUR 250 miljun u timpjega 
600 impjegat.

Mater-Biopolymer hija l-kumpanija li 
tikkontrolla s-sit industrijali f'Patrica 
(FR), fir-reġjun tal-Lazio. Novamont 
akkwistat 100 % tan-negozju tagħha fl-
2017. Mater-Biopolymer tipproduċi 
bijopolijesteri Origo-Bi permezz ta' linja 
kompletament modifikata matul is-snin 
permezz ta' teknoloġija propretarja ta' 
Novamont. Il-kumpanija hija involuta 
wkoll fl-iżvilupp ta' bijopolimeri ġodda. 
Hija tipproduċi 30 000 tunnellata ta' 
prodotti kull sena.

Mater-bi huwa familja innovattiva ta' 
bijoplastiks bijodegradabbli u 

kompostabbli, żviluppati matul aktar minn ħamsa u għoxrin sena ta' riċerka u innovazzjoni biex 
jipprovdu soluzzjonijiet għal problemi ambjentali speċifiċi filwaqt li jikkombinaw il-kwalità u 
l-prestazzjoni tal-prodott ma' użu effiċjenti tar-riżorsi. Il-materjali magħmulin minn Mater-bi, 
li jinkiseb minn teknoloġiji li jużaw lamtijiet, iċ-ċelluloża, iż-żjut veġetali u l-kombinazzjonijiet 
tagħhom, huma mmanifatturati minn tliet faċilitajiet ta' produzzjoni Taljani. Il-gradi kollha ta' 
Mater-Bi huma ċċertifikati minn korpi ta' ċertifikazzjoni skont l-istandards Ewropej u 
internazzjonali ewlenin. Mater-bi huwa 
bijoplastik li l-proprjetajiet u l-
karatteristiċi tal-użu tiegħu huma simili 
ħafna għal dawk tal-plastik tradizzjonali 
iżda, fl-istess ħin, huma bijodegradabbli u 
kompostabbli skont l-istandard Ewropew 
UNI EN 13432, l-aktar referenza 

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


CM\1201437MT.docx 9/9 PE648.475v02-00

MT

importanti għall-manifatturi tal-materjal tekniku, għall-awtoritajiet pubbliċi, għall-komposters, 
għaċ-ċertifikaturi u għall-konsumaturi. Il-karatteristiċi tal-bijodegradabbiltà u kompostabbiltà 
ta' Mater-Bi u l-kompostabbiltà u l-kontenut għoli tiegħu ta' materja prima rinnovabbli 
jippermettu mmaniġġjar ottimali tal-iskart organiku, inaqqsu l-impatt ambjentali u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' sistemi virtwużi, b'vantaġġi sinifikanti matul iċ-ċiklu kollu 
tal-produzzjoni, tal-konsum u tar-rimi.

Id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sur Emilio Mazza u s-Sur Marco Versari, li ppreżentaw fid-dettall 
il-filosofija tal-kumpanija u l-istorja tas-sit. Huma kienu infurmati tajjeb ħafna dwar il-proposti 
attwali tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-inizjattivi dwar il-plastik u ppreżentaw l-
opinjoni tagħhom dwar il-politika tal-UE fil-qasam, li kienet interessanti u edukattiva ħafna 
għall-Membri.

Wara l-preżentazzjoni, saret żjara lis-sit, li matulha ġew ippreżentati dettalji dwar il-proċess ta' 
produzzjoni.

Konklużjonijiet
Matul il-missjoni, il-Membri tgħallmu minn diversi atturi dwar l-ispeċifiċitajiet tas-suq Taljan 
u tal-isfidi u l-opportunitajiet tas-suq Taljan fi ħdan is-suq uniku tal-UE. Ġew enfasizzati diversi 
kwistjonijiet rigward il-kontrafazzjoni tal-prodotti u l-ostakli għall-kummerċ f'diversi setturi, u 
għadd minnhom ser jeħtieġu l-attenzjoni tal-Kumitat fil-ħidma leġiżlattiva li jmiss. Il-membri 
mhux Taljani skoprew il-problema tal-“Italian sounding”, filwaqt li l-Membri Taljani kellhom 
l-opportunità li jippreżentaw l-attivitajiet tal-Kumitat lill-votanti potenzjali tagħhom, u b'hekk 
inaqqsu d-distakk bejn Brussell u ċ-ċittadini.


