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Assunto: Relato da missão da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores a Itália (Roma), de 24 a 26 de fevereiro de 2020

A Comissão IMCO decidiu organizar uma missão a Roma para estudar o mercado de 
mercadorias e debater as necessidades em termos de política resultantes da concorrência desleal 
de produtores de países terceiros. Estas informações poderão contribuir para futuras propostas 
relativas aos produtos manufaturados no mercado interno.

A missão foi aprovada pelos coordenadores da Comissão IMCO em 25 de setembro de 2019. 
Foi validada pela Conferência dos Presidentes das Comissões, em 22 de outubro de 2019, e 
pela Conferência dos Presidentes, em 28 de novembro de 2019, e posteriormente aprovada pela 
Mesa do PE, em 16 de dezembro.

A missão foi presidida pela Deputada Petra de Sutter, presidente da Comissão IMCO, 
acompanhada pela vice-presidente Maria LEITÃO MARQUES e pelo deputado Salvatore DE 
MEO (PPE), pelo deputado Brando BENGIFEI (S&D), pela deputada Alessandra BASSO (ID), 
pelo deputado Carlo FIDANZA (ECR) e pelo deputado Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL).

O programa de três dias incluiu reuniões com as principais partes interessadas: o Ministério do 
Desenvolvimento italiano, ambas as câmaras do Parlamento italiano, a Confindustria 
(associação italiana de produtores), a Unioncamere (União italiana das câmaras de comércio) e 
várias organizações de consumidores italianas. O programa incluiu uma visita no terreno a uma 
fábrica de produção de bioplásticos ecológicos.

As principais questões debatidas durante a missão da Comissão IMCO a Itália foram: 
certificação de produtos, harmonização, normas e regulamentações técnicas, contrafação, 
rotulagem e rastreabilidade, conformidade, vigilância, implicações do Brexit para o mercado 
único, limiar de 50 % para o fornecimento de produtos não-UE nos concursos públicos, 
indicação «Made in» e economia circular.
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Relatório de síntese sobre as reuniões realizadas

Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020

Reuniões com organizações setoriais da Confindustria

O primeiro dia da missão foi dedicado a várias 
reuniões com membros e associações da 
Confindustria, a Confederação Geral da 
Indústria Italiana. 

A Confindustria é a federação dos 
empregadores de Itália e representa as 
empresas do setor da produção e da prestação 
de serviços do país, na qual participam 
voluntariamente mais de 150 000 empresas de 
todas as dimensões que empregam um total de 
5 438 513 pessoas. As atividades da 
associação visam garantir o reconhecimento 
do papel central das empresas, motores do 
desenvolvimento económico, social e civil da Itália, através da representação das empresas e 
dos seus valores junto das instituições, a todos os níveis.

A delegação da Comissão IMCO reuniu-se com várias organizações setoriais da Confindustria:

 ANCE – Organização de produtores de materiais de construção;
 Federlegno-Arredo – Federação italiana das indústrias da madeira, da cortiça, do 

mobiliário, da iluminação e da decoração de interiores;

 ANIE — Federação nacional das empresas de eletrotécnica e eletrónica;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA – Federação nacional da indústria química;

 FEDERMECCANICA – Federação dos sindicatos da indústria metalúrgica italiana;

 SMI – Sistema Moda Italia - Federação do têxtil e da moda;

 ANIMA - Federação das associações nacionais das diversas indústrias mecânicas;

 Anitec-Assinform – associação de TIC (software e dispositivos);
 FEDEBETON – Federação dos cimentos, betão, materiais de base, produtos 

manufaturados, componentes e estruturas de construção, aplicações e tecnologias 
relacionadas com esta cadeia;

Devido ao surto de coronavírus em Itália e à limitação das deslocações entre as várias regiões 
italianas, a reunião realizou-se parcialmente por teleconferência com os ramos da Confindustria 
de Milão e da Emília-Romanha.

Representantes da Confindustria Moda evocaram, a partir de Milão, o impacto das plataformas 
em linha no seu trabalho quotidiano e sublinharam a magnitude do fenómeno da aquisição de 
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produtos de contrafação. Perguntaram, nomeadamente, por que razão, na recente proposta sobre 
contratação pública na UE, o preço continua a ser o elemento principal, e não a sustentabilidade 
ou a rastreabilidade. Realçaram que se opõem firmemente à supressão dos artigos 85.° e 86.° 
da Diretiva 2014/25/UE relativa aos contratos públicos. 

A Confindustria apresentou também os 
problemas relacionados com o mercado único 
da joalharia. Sublinhou que a livre circulação 
não está garantida, uma vez que alguns países 
exigem controlos especiais, o que cria um 
obstáculo significativo ao comércio. Solicitou 
também ao Parlamento Europeu que 
intervenha nesta questão. Além disso, apelou 
a uma legislação específica que crie uma 
distinção entre os mercados dos diamantes 
sintéticos e naturais, bem como a informações 
mais rigorosas para os consumidores sobre 
estas questões. A rastreabilidade continua a 
ser a prioridade estratégica, mas devem ser 
criadas normas através de uma abordagem específica, uma vez que, neste setor, não existe uma 
definição universal. Os membros da Confindustria chamaram a atenção dos deputados para os 
projetos das Nações Unidas sobre a rastreabilidade das pedras preciosas e comunicaram que, 
segundo a associação, esta também seria uma boa abordagem a aplicar na UE. Ademais, 
propuseram aplicar a tecnologia da cadeia de blocos à rastreabilidade das pedras preciosas.

A Dra. Fabiana Orlandi, da Federlegno, apresentou a situação no mercado italiano e europeu 
do couro. Frisou que os consumidores confundem frequentemente couro e o couro ecológico e 
que o couro é um material de alta qualidade, renovável e natural. Em seu entender, o pacote 
sobre a economia circular não deve ser sujeito a grandes alterações, uma vez que a sua versão 
atual demonstra ser útil.

Eleonora Rizzuto, chefe do Departamento de desenvolvimento sustentável da Bulgari, 
apresentou a sua empresa, que proporciona trabalho a 4 000 trabalhadores e que, em breve, 
empregará mais 2 000 pessoas na nova fábrica na região do Piemonte. A Bulgari foi o primeiro 
membro italiano do «Responsible Jewellery Council». O ouro da Bulgari provém, a 100 %, de 
minas que respeitam um código de conduta ético. No entanto, tal não é o caso das pedras 
preciosas, uma vez que não existem normas neste setor. As normas ambientais e sociais 
dependem muito do país de onde provêm as pedras preciosas. Eleonora Rizzuto apresentou 
exemplos das diferenças entre as minas da Zâmbia e do Vietname. Sublinhou ainda que, no 
caso dos diamantes, os abastecimentos e os fornecedores respeitam normas e não há problemas.

Os produtores italianos de madeira e mobiliário chamaram a atenção da Comissão IMCO para 
os problemas das novas regras em matéria de redução das emissões relacionadas com tábuas e 
introduzidas pela Alemanha, bem como para os problemas relacionados com as emissões de 
formaldeído, para as quais a Alemanha insiste na introdução de novos níveis, reduzindo as 
emissões para metade. Solicitaram à UE que interviesse neste domínio para preservar condições 
de concorrência equitativas no mercado único.

Os produtores de cimento sublinharam que o cimento é reciclável e é o segundo material mais 
utilizado na UE, depois da água. O cimento foi o primeiro produto a ter sido normalizado na 
UE. No entanto, tal significa que as normas têm de ser alteradas e atualizadas, o que suscita 
problemas significativos. Por isso, apelaram a um mecanismo de ajustamento das emissões de 
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carbono nas fronteiras, a fim de impedir o colapso da indústria do cimento da UE e a a 
deslocalização da produção para países terceiros.

A Anecit-Asinform sublinhou que, para a indústria eletrónica, os produtos de contrafação 
vendidos em plataformas em linha continuam a ser um problema fulcral. Solicitaram à UE que 
resolvesse rapidamente este problema.

Paolo Bastianello, presidente do Grupo 
Técnico da Confindustria sobre a indicação 
«Made in», começou a sua apresentação 
sublinhando que a contrafação é uma infração 
penal. Estima-se que a contrafação provoque 
perdas anuais de 460 mil milhões de euros 
para a economia mundial e 121 mil milhões 
de euros anuais só para a economia da UE. A 
contrafação no comércio eletrónico aumenta, 
anualmente, a uma velocidade de dois dígitos. 
Os jovens consumidores são um grupo 
particularmente problemático, uma vez que 
não consideram a compra de produtos de 
contrafação como algo negativo. Este 
problema deve ser abordado através de uma campanha de informação, talvez até à escala da 
UE.

O problema do «parecer italiano» (venda de bens por países terceiros fazendo parecer que estes 
produtos são originários de Itália, através da criação de nomes italianos falsos, acrescentando a 
bandeira italiana ou o mapa italiano, por exemplo) não é considerado uma atividade criminosa 
mas gera, contudo, perdas anuais para a economia italiana de 100 mil milhões de euros. Os 
consumidores compram produtos acreditando que se trata de produtos italianos de determinada 
qualidade, quando, na realidade, o produto nunca foi fabricado em Itália. A Confindustria 
Ceramica chamou a atenção dos deputados da Comissão IMCO para o problema do mercado 
alemão, onde a legislação alemã exige painéis de madeira especiais para o transporte de 
ladrilhos, o que, na sua opinião, constitui uma infração aos regulamentos da UE. Os 
intervenientes destacaram vários problemas nos países do leste da UE, nomeadamente a 

Polónia, que requerem certificações ISO 
adicionais. Os intervenientes estão cientes da 
consulta pública atualmente levada a cabo 
pela Comissão Europeia sobre este assunto. 
Frisaram que o regime de comércio de 
licenças de emissão é muito oneroso para a 
indústria e assinalaram que a revisão dos 
parâmetros de referência é muito importante 
para o setor. Colocaram também em evidência 
os problemas relacionados com a passagem 
do Brenner, um dos principais corredores de 
transporte entre a Itália e o Norte da Europa 
para a industria italiana de ladrilhos e para 
outros setores da economia italiana. Além 

disso, solicitaram à UE uma análise mais atenta das práticas austríacas que limitam a 
possibilidade de transportes através do Brenner. Estão também cientes da construção de uma 
ligação ferroviária através da passagem, mas indicam que esta é uma solução para o futuro 
distante e não para os problemas atuais.
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Durante as apresentações, os deputados procederam a um debate frutuoso com os vários 
intervenientes da Confindustria e reuniram informações significativas sobre o âmbito dos 
problemas, os desafios colocados à Itália e as oportunidades criadas, elementos que serão 
utilizados nos futuros trabalhos legislativos da comissão.

Terça-feira, 25 de fevereiro de 2020

Reunião com o Ministério do 
Desenvolvimento Económico

O Ministério do Desenvolvimento 
Económico é um ramo do Governo 
italiano que gere a política industrial, o 
comércio internacional, as comunicações e 
a energia. Foi criado em 2006, na 
sequência da reorganização do Ministério 
das Atividades de Produção (até 2001, 
Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Artesanato), com o qual o Ministério das 

Comunicações e o Ministério do Comércio Internacional foram fundidos em 2008. É a 
administração de referência para os principais setores da economia italiana, tanto em termos de 
promoção e desenvolvimento da competitividade do sistema de produção nacional, como em 
termos de harmonização e acompanhamento do mercado interno.

O Subsecretário de Estado apresentou a situação económica de Itália e realçou que o 
desenvolvimento económico do país não é 
impressionante, uma vez que se verifica um 
abrandamento das exportações. O coronavírus 
traz mais complicações, dado que representa 
mais um elemento de incerteza. A Itália está 
atualmente a relançar o programa da indústria 
«4.0», com um orçamento de 7 mil milhões de 
euros. O programa abrange 60 000 empresas. 
O seu objetivo é ajudar os fabricantes a entrar 
na era da digitalização, em especial as PME, 
pois estas empresas parecem estar a ficar para 
trás. O programa inclui também incentivos ao 
investimento associados a critérios ambientais. 
A questão da formação técnica continua a ser 
um problema e a Itália necessita de mão de obra mais qualificada. A capacidade de atrair 
investimento estrangeiro continua a ser um desafio, uma vez que o nível de investimento 
estrangeiro em Itália permanece inalterado nos últimos anos.
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Reunião conjunta com:
 Comissão dos Assuntos Europeus da Câmara dos Deputados;
 Comissão das Atividades Produtivas, do Comércio e do Turismo da 

Câmara dos Deputados;
 Comissão dos Assuntos Europeus do Senado italiano;
 Comissão da Indústria, do Comércio e do Turismo do Senado italiano;

Segundo o Parlamento italiano, a Itália está empenhada em intensificar o combate à contrafação 
e a proteção da marca registada «Made in Italy». Foi introduzido em 2009 um regulamento 
sobre a proteção da indicação «Made in Italy», que prevê sanções penais para utilização 
indevida destas indicações. 

A presidente deu início à reunião apresentando 
as atuais prioridades da Comissão Europeia, 
nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu, 
mas também a digitalização e a inteligência 
artificial. Sublinhou que a Europa precisa de 
estabelecer novas normas e de assumir a 
liderança mundial nestas questões. A 
presidente declarou que o mercado único da 
UE é considerado um dado adquirido, mas que 
está atualmente a ser fragmentado de muitas 
formas e que é preciso analisar as barreiras que 
surgem. A segurança dos produtos e a proteção 
dos consumidores continuam a ser questões 
que merecem ser debatidas e alvo de maior atenção. Precisamos de competitividade mas, 
também, de condições de concorrência equitativas.

Valeria Fedeli informou os deputados ao Parlamento Europeu de que o Parlamento italiano 
votou a sua posição sobre o QFP na semana passada. A rastreabilidade e a transparência são 
necessárias para um mercado único aberto mas, também, para a segurança, em especial a 
segurança no domínio médico. A reciprocidade no comércio deve ser a norma. Valeria Fedeli 
chamou a atenção da delegação para uma série de obstáculos, especialmente no setor da 
construção.

Gianni Pietro Girotto anunciou que, segundo a legislação italiana, os acordos relacionados com 
a tecnologia da cadeia de blocos têm valor jurídico. Apelou a que seja tida em conta a 
necessidade de acrescentar elementos relacionados com a rastreabilidade à descrição das 
mercadorias no mercado único da UE. Indicou igualmente que é necessário apresentar nos 
rótulos informações relativas às emissões de CO2 resultantes dos processos de produção, 

incluindo de todo o ciclo de vida dos produtos. A 
Europa tem de ser mais competitiva para crescer 
no século XXI.

Sara Moretto indicou que o Pacto Ecológico é 
uma grande oportunidade para os europeus. A 
economia italiana é constituída por pequenas e 
médias empresas. Para que possam ser 
competitivas, têm de ser ajudadas. Sara Moretto 
alertou para o problema do «parecer italiano» e 
as suas consequências para a economia italiana.
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O deputado Carlo Fidanza colocou perguntas sobre formas de proteger o mercado interno contra 
forças externas. Realçou os problemas da contrafação e do «parecer italiano» e evocou as 
repercussões económicas do coronavírus na Itália e na UE. 

O deputado Brando Benifei indicou que o Quadro Financeiro Plurianual está a ser negociado. 
O Parlamento Europeu solicita mais fundos para, nomeadamente, os projetos Cosme e Erasmus. 
Além disso, acrescenta novas formas de reforço da luta contra a contrafação. O deputado 
Benifei salientou a importância da diretiva relativa aos serviços digitais. Afirmou que apoia a 
abordagem italiana em relação a esta questão, uma vez que considera a abordagem francesa 
demasiado rígida. O deputado Benifei considera que a revisão das disposições sobre o comércio 
eletrónico é muito importante e que a ideia de um imposto sobre o carbono nas fronteiras é 
interessante. A alteração da diretiva «Serviços» é necessária do ponto de vista italiano e será 
discutida durante a presente legislatura.

A deputada Maria Leitão Marques chamou a atenção dos deputados para a Estratégia Digital e 
a inteligência artificial. Salientou ainda a 
importância de adequar as competências às 
necessidades da economia moderna.

O deputado Stelios Kouloglou falou sobre 
imigração, um problema comum à Itália e à 
Grécia, evocando também os problemas 
relacionados com o coronavírus na Europa. 
Procurou informações sobre o impacto do Brexit 
na economia italiana e tentou saber se a Itália 
concede crédito especial às pequenas e médias 
empresas que foram particularmente afetadas 
pela crise económica.

Reunião com as organizações de defesa do consumidor
A delegação da Comissão IMCO reuniu-se com representantes das principais organizações de 
consumidores de Itália, nomeadamente: Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento 
consumatori e a Rede dos Centros Europeus do Consumidor.

As organizações de consumidores apresentaram exemplos concretos de problemas com que os 
consumidores italianos se deparam e formas de as autoridades italianas resolverem estes 
problemas. Agradeceram à UE os vários regulamentos e iniciativas que ajudam a proteger os 
consumidores italianos.

O Sr. Tarantino, da Altroconsumo, apresentou um estudo recentemente publicado sobre 
produtos de contrafação vendidos em plataformas em linha na UE. Os deputados consideraram 
este estudo particularmente interessante e agradeceram à organização por ter alertado para o 
problema.
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Reunião com a União italiana das câmaras do comércio

A delegação reuniu-se com Marilina 
Labia, Flávio Burlizzi, Tiziana Pompei, 
Mariangela Germano e Maria Valeria 
Pennisi, representantes da Unioncamere. 
Os interlocutores do Parlamento 
chamaram a atenção dos deputados para o 
trabalho da Unioncamere, que inclui a 
verificação da segurança dos produtos – se 
necessário, impondo sanções. No último 
ano, foram verificados 56 000 produtos, 
dos quais 10 % não estavam em 
conformidade com as normas CE e 20 % 
colocavam riscos do ponto de vista da 
saúde. Embora estes números tenham 
aparentemente preocupado os deputados, os representantes da Unioncamere indicaram que se 
trata de uma melhoria, dado que os números dos anos anteriores eram piores. Esta entidade só 
investiga casos de contrafação numa base voluntária, uma vez que o seu objetivo é reforçar e 
apoiar as autoridades oficiais. Afiguram-se necessárias, sem dúvida, mais ações de educação e 
sensibilização. 

Quarta-feira, 26 de fevereiro de 
2020 (Patrica, perto de Frosinone)

Visita no terreno às instalações da 
Mater-Biopolymer, do Grupo 
Novamont

A Novamont é uma empresa italiana, um dos 
líderes no setor dos bioplásticos e no 
desenvolvimento de bioquímicos. É um grupo 
com quatro centros de produção, dois centros 
de investigação, com escritórios de vendas na 
Alemanha, em França e nos Estados Unidos, 
bem como uma representação em Bruxelas (Bélgica). Fornece produtos a mais de vinte e cinco 
países. O seu volume de negócios ascende a 250 milhões de euros e emprega 600 pessoas.

A Mater-Biopolímero é a empresa que 
controla as instalações industriais do 
Lácio, em Patica (Frosinone). Em 2017, a 
Novamont adquiriu 100 % da empresa. A 
Mater-Biopolímero produz poliésteres 
Origo-Bi numa linha que foi 
completamente modificada ao longo dos 
anos, utilizando uma tecnologia de que a 
Novamont é proprietária. A empresa 
também participa no desenvolvimento de 
novos biopolímeros. Anualmente, produz 
30 000 toneladas de produtos.

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-Bi é uma família inovadora de bioplásticos biodegradáveis e compostáveis, desenvolvida 
ao longo de 25 anos de investigação e inovação para encontrar soluções para problemas 
ambientais específicos, combinando a qualidade e o desempenho dos produtos com uma 
utilização eficiente dos recursos. Os materiais feitos de Mater-Bi, obtidos através de tecnologias 
que utilizam amidos e féculas, celulose, óleos vegetais e combinações destes elementos, são 
fabricados por três instalações de produção italianas. Todos os tipos de Mater-Bi são 
certificados por organismos de certificação, em conformidade com as principais normas 
europeias e internacionais. Mater-Bi é um bioplástico cujas propriedades e características de 
utilização são muito semelhantes às dos 
plásticos tradicionais, mas, ao mesmo 
tempo, é biodegradável e compostável 
segundo a norma UNI EN 13432, a 
referência mais importante para 
fabricantes de materiais técnicos, 
autoridades públicas, compostores, 
certificadores e consumidores. As 
propriedades de biodegradabilidade e 
compostabilidade do Mater-Bi, assim 
como o seu elevado teor de 
matérias-primas renováveis, permitem 
uma gestão otimizada dos resíduos 
orgânicos, reduzem o impacto ambiental e 
contribuem para o desenvolvimento de 
sistemas virtuosos, com vantagens significativas ao longo de todo o ciclo de 
produção-consumo-eliminação.

A delegação reuniu-se com Emilio Mazza e Marco Versicari, que apresentaram em pormenor 
a filosofia da empresa e a história do local de produção. Ambos estavam muito bem informados 
sobre as atuais propostas da Comissão Europeia no que diz respeito às iniciativas sobre plástico 
e apresentaram o seu parecer sobre a política da UE neste domínio, que foi considerado muito 
interessante e educativo para os deputados.

Uma visita às instalações da empresa, durante a qual foram explicados pormenores sobre o 
processo de produção, após a apresentação.

http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68


PE648.475v02-00 10/10 CM\1201437PT.docx

PT

Conclusões
Durante a missão, os deputados foram informados, por vários intervenientes, acerca das 
especificidades do mercado italiano, dos desafios que este enfrenta e das oportunidades que se 
lhe proporcionam no mercado único da UE. Foram merecedoras de destaque várias questões 
relacionadas com a contrafação de mercadorias e os obstáculos ao comércio em diversos 
setores, algumas das quais requererão a atenção da comissão no âmbito das futuras atividades 
legislativas. Os deputados ao Parlamento Europeu de nacionalidade não italiana descobriram o 
problema do «parecer italiano», enquanto os deputados italianos tiveram a oportunidade de 
apresentar as atividades da comissão aos seus potenciais eleitores, reduzindo assim o fosso entre 
Bruxelas e os cidadãos.


