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Comisia IMCO a decis să trimită o misiune la Roma pentru a examina piața de bunuri și a 
discuta nevoile în materie de politici care sunt cauzate de concurența neloială din partea 
producătorilor din țări terțe. Aceste informații ar putea contribui la viitoarele propuneri vizând 
produsele finite pe piața internă.

Misiunea a fost aprobată de coordonatorii Comisiei IMCO la 25 septembrie 2019. A fost 
aprobată de Conferința președinților de comisie la 22 octombrie 2019 și de Conferința 
președinților la 28 noiembrie 2019. A fost adoptată de Biroul PE la 16 decembrie 2019.

Misiunea a fost condusă de președinta Comisiei IMCO, dna Petra de Sutter. Ea a fost însoțită 
de vicepreședinta comisiei, dna Maria LEITÃO MARQUES și de dl Salvatore DE MEO (PPE), 
dl Brando BENIFEI (S&D), dna Alessandra BASSO (ID), dl Carlo FIDANZA (ECR) și dl 
Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL).

Programul desfășurat pe parcursul a trei zile a inclus întâlniri cu principalele părți interesate: 
Ministerul Dezvoltării din Italia, ambele camere ale Parlamentului Italiei, Asociația italiană a 
producătorilor -Confindustria, Camera de Comerț a Italiei - Unioncamere și diverse organizații 
ale consumatorilor din Italia. Programul a inclus o vizită pe teren la o uzină producătoare de 
bioplastic.

Principalele chestiuni discutate în cadrul misiunii Comisiei IMCO în Italia au fost: certificarea 
produselor, armonizarea, standardele și reglementările tehnice, contrafacerea, etichetarea și 
trasabilitatea, conformitatea, supravegherea, implicațiile Brexitului asupra pieței unice, pragul 
de 50 % pentru bunuri din afara UE în cadrul licitațiilor, eticheta „Made in” și economia 
circulară.
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Raport de sinteză privind întâlnirile avute

Luni, 24 februarie 2020

Întâlnire cu organizațiile sectoriale ale Confindustria

Prima zi a misiunii s-a concentrat asupra mai 
multor întâlniri cu membrii și cu asociațiile 
din cadrul Confindustria, Confederația 
generală a industriei italiene. 

Confindustria este federația angajatorilor din 
Italia și reprezintă societățile din industrie și 
servicii din Italia, având ca participanți 
voluntari peste 150 000 de societăți de toate 
dimensiunile, care au în total 5 438 513 
angajați. Activitățile asociației au scopul de a 
asigura un loc central întreprinderilor, factori 
determinanți ai dezvoltării economice, sociale 
și civile a Italiei, prin reprezentarea 
întreprinderilor și a valorilor lor în raport cu instituții la toate nivelurile.

Delegația IMCO a avut întâlniri cu diferite organizații sectoriale ale Confindustria:

 ANCE - Organizația producătorilor de materiale de construcții;
 Federlegno-Arredo - Federația italiană a industriei lemnului, plutei, mobilierului, 

produselor de iluminat și industriei mobilei;

 ANIE - Federația națională a companiilor electrotehnice și electronice;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA - Federația națională a industriei chimice;

 FEDERMECCANICA - Federația sindicatelor din industria siderurgică italiană;

 SMI - Sistemul italian de modă- Federația sectorului textil și din industria modei;

 ANIMA - Federația asociațiilor naționale ale industriei mecanice și a diverselor 
sectoare;

 Anitec - Assinform, asociație din domeniul TIC (software și dispozitive);
 FEDERBETON - Federația din sectorul cimentului, betonului, materialelor de bază, 

produselor, componentelor și structurilor pentru construcții și pentru aplicații și 
tehnologii conexe din lanțul indicat mai sus;

Ca urmare a epidemiei de coronavirus din Italia și a limitării călătoriilor între diferite regiuni 
din Italia, întâlnirea s-a desfășurat parțial prin teleconferință cu filialele Confindustria din 
Milano și Emilia-Romagna.
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Reprezentanții Confindustria Moda din Milano au oferit informații în legătură cu impactul 
platformelor online asupra activității lor zilnice și au subliniat importanța problemei 
achiziționării de produse contrafăcute. Aceștia au întrebat de ce, în recenta propunere privind 
achizițiile la nivelul UE, prețul rămâne factorul esențial și nu sustenabilitatea sau trasabilitatea. 
Ei au subliniat că se opun ferm eliminării articolelor 85 și 86 din Directiva 2014/25/UE privind 
achizițiile publice. 

Confindustria a prezintat și probleme legate 
de piața unică a bijuteriilor. S-a subliniat că 
libera circulație nu este garantată, deoarece 
unele țări impun controale speciale, ceea ce 
creează o barieră semnificativă în calea 
comerțului. S-a solicitat Parlamentului 
European să intervină în această problemă. 
Interlocutorii au mai solicitat adoptarea unei 
legislații speciale care să diferențieze piața 
diamantelor sintetice de cea a diamantelor 
naturale, precum și oferirea de informații mai 
exacte consumatorilor cu privire la aceste 
aspecte. Trasabilitatea rămâne prioritatea 
strategică, dar aceasta trebuie să fie 
standardizată, cu o abordare specifică, întrucât în sectorul pietrelor prețioase nu se poate aplica 
o soluție standard în toate cazurile. Reprezentanții Confindustria au atras atenția deputaților 
asupra proiectelor Organizației Națiunilor Unite privind trasabilitatea pietrelor prețioase și i-au 
informat că, în opinia Confindustria, această abordare ar fi bine să se aplice și UE. Ei au propus 
și aplicarea tehnologiei blockchain pentru trasabilitatea pietrelor prețioase.

Dr Fabiana Orlandi, din partea Federlegno, a prezentat situația pieței italiene și europene a 
pielăriei. Ea a subliniat faptul că consumatorii confundă adesea pielea și pielea ecologică. A 
subliniat că pielea este un material de înaltă calitate, regenerabil și natural. Potrivit Fabianei 
Orlandi, pachetul privind economia circulară nu ar trebui să fie modificat substanțial, deoarece 
versiunea actuală se dovedește utilă.

Dna Eleonora Rizzuto, șefa Departamentului pentru dezvoltare durabilă a Bulgari, și-a 
prezentat compania, care are 4000 de angajați și va face în curând alte 2000 de angajări la noua 
fabrică Bulgari din Valenza, în regiunea Piemont. Bulgari a fost primul membru italian al 
Consiliului pentru bijuterii responsabile. Tot aurul folosit de Bulgari provine din mine care 
urmează un cod etic de conduită. Nu același lucru se întâmplă cu pietrele prețioase, întrucât nu 
există standarde în acest sector. Standardele sociale și de mediu depind în mod semnificativ de 
țara din care provin aceste pietre. Ea a dat exemple de diferențe existente între mine din Zambia 
și Vietnam. Dna Rizzuto a subliniat că, în ceea ce privește diamantele, aprovizionarea și 
furnizorii sunt standardizate, iar situația este bună.

Producătorii italieni de lemn și de mobilier au atras atenția Comisiei IMCO asupra problemelor 
generate de noile norme introduse de Germania privind emisiile plăcilor de material lemnos și 
privind emisiile de formaldehidă, Germania insistând asupra introducerii de noi niveluri care 
să reducă emisiile jumătate. Aceștia au solicitat UE să intervină în acest domeniu pentru a 
menține condiții de concurență echitabile pe piața unică.

Producătorii de ciment au subliniat că cimentul este reciclabil și este al doilea cel mai utilizat 
material în UE după apă. Acesta a fost primul produs standardizat din UE. Acest lucru înseamnă 
însă că standardul trebuie modificat și actualizat, ceea ce ridică mari probleme. Ei au solicitat 
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înființarea unui mecanism de ajustare transfrontalieră a emisiilor de dioxid de carbon pentru a 
împiedica prăbușirea industriei cimentului din UE și mutarea producției în țări terțe.

Anitec-Assinform a subliniat că produsele contrafăcute vândute pe platformele online rămân o 
problemă majoră pentru industria electronică. Ei au solicitat UE să abordeze această problemă 
cât mai curând.

Dl Paolo Bastianello, președintele grupului 
tehnic „Made in” al Confindustria, și-a 
început prezentarea subliniind că 
contrafacerea constituie o infracțiune. Se 
estimează că fenomenul contrafacerii 
generează pierderi de 460 de miliarde de euro 
anual pentru economia mondială și de 121 de 
miliarde de euro pe an numai pentru 
economia UE. Fenomenul contrafacerii în 
comerțul electronic crește anual cu valori 
formate din două cifre. Tinerii consumatori 
sunt un grup problematic, deoarece nu 
consideră că achiziționarea de produse 
contrafăcute este ceva negativ. Acest lucru ar 
trebui abordat printr-o campanie de informare, poate chiar la nivelul UE.

Problema „sugerării originii italiene” (vânzarea de produse de către țări terțe care imită produse 
provenind din Italia prin crearea unor denumiri false în limba italiană, prin folosirea steagului 
italian sau a hărții Italiei, de exemplu), nu este considerată o activitate infracțională, însă creează 
pierderi pentru economia italiană de 100 miliarde de euro anual. Consumatorii cumpără crezând 
că acestea sunt produse italiene de o anumită calitate, însă în realitate produsele nu a fost 
fabricate în Italia. Confindustria Ceramica a atras atenția membrilor Comisiei IMCO asupra 
unei probleme de pe piața germană, unde legislația germană impune panouri din lemn speciale 
pentru transportul plăcilor ceramice care, potrivit acestora, constituie o încălcare a 
reglementărilor UE. S-au indicat o serie de alte probleme care au apărut în țările din Europa de 
Est, în special în Polonia, care a solicitat o certificare ISO suplimentară. Asociația este la curent 

cu consultarea publică pe care o desfășoară în 
prezent Comisia Europeană cu privire la 
această chestiune. A subliniat că mecanismul 
ETS este foarte costisitor pentru industrie. 
Revizuirea indicilor de referință este foarte 
importantă pentru acest sector. Asociația a 
evidențiat și problemele pe care tranzitul prin 
pasul Brenner, unul dintre principalele 
coridoare de transport care leagă Italia de 
Europa de Nord, le pune industriei plăcilor 
ceramice din Italia și altor sectoare ale 
economiei italiene. Reprezentanții ei au cerut 
UE să analizeze mai atent practicile austriece 
care limitează posibilitatea de transport prin 

pas. Asociația cunoaște că se construiește o conexiune feroviară prin pas, dar indică faptul că 
aceasta este o soluție pentru viitorul îndepărtat și nu pentru problemele actuale.
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În cursul prezentărilor, deputații s-au angajat într-o discuție fructuoasă cu diferiții actori ai 
Confindustria și au adunat multe informații despre amploarea problemelor, dificultăților și 
perspectivelor din Italia, care vor fi utilizate în cadrul lucrărilor legislative viitoare ale comisiei.

Marți, 25 februarie 2020

Întâlnire cu Ministerul dezvoltării 
economice

Ministerul dezvoltării economice (MISE) 
face parte din guvernul italian și 
gestionează politica industrială, comerțul 
internațional, comunicațiile și energia. 
Acesta a fost înființat în 2006, ca urmare a 
reorganizării Ministerului pentru activități 
productive (până în 2001, Ministerul 
industriei, comerțului și artizanatului), 
care a fuzionat cu Ministerul 

comunicațiilor și cu Ministerul comerțului internațional în 2008. Este entitatea administrativă 
de referință pentru principalele sectoare ale economiei italiene, atât în ceea ce privește 
promovarea și dezvoltarea competitivității sistemului național de producție, cât și armonizarea 
și monitorizarea pieței interne.

Subsecretarul de stat a prezentat situația economică din Italia. El a subliniat că dezvoltarea 
economică a țării nu este impresionantă, 
deoarece există o încetinire a exportului. 
Coronavirusul complică și mai mult situația, 
deoarece adaugă un element de incertitudine. 
Italia va relansa în prezent programul 
„Industria 4.0” cu un buget de 7 miliarde de 
euro. În program sunt incluse peste 60 000 de 
întreprinderi. Scopul programului este de a 
ajuta producătorii să intre în era digitizării, în 
special IMM-urile, deoarece aceste 
întreprinderi par să rămână în urmă. Programul 
include și acordarea de stimulente pentru 
investiții legate de mediu. Formarea tehnică 
rămâne o problemă, iar Italia are nevoie de 
forță de muncă mai calificată. Atractivitatea investițiilor străine rămâne, de asemenea, o 
problemă, deoarece nivelul acestora a rămas neschimbat în ultimii ani în Italia.

Reuniune comună cu:
 Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților
 Comisia pentru activități de producție, comerț și turism a Camerei 

Deputaților;
 Comisia pentru afaceri UE a Senatului italian
 Comisia pentru industrie, comerț și turism a Senatului italian
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Potrivit Parlamentului Italiei, Italia depune eforturi pentru intensificarea luptei împotriva 
contrafacerii și protejarea etichetei „made in Italy”. În 2009 a fost introdus un regulament 
privind protecția etichetării „made in Italy”, care prevede sancțiuni penale pentru utilizarea 
inadecvată a acestei etichete. 

Președinta a început reuniunea cu prezentarea 
priorităților actuale ale Comisiei Europene, și 
anume Pactul verde european, dar și 
digitalizarea și inteligența artificială. Ea a 
subliniat că Europa trebuie să stabilească noi 
standarde și să revendice poziția de lider 
mondial în aceste chestiuni. Președinta a 
declarat că piața unică a UE este considerată o 
realitate de la sine înțeleasă, însă în prezent este 
fragmentată în multe moduri și aceste 
obstacole trebuie analizate. Siguranța 
produselor și protecția consumatorilor rămân 
chestiuni care trebuie discutate și mai bine 
definite. Avem nevoie de competitivitate, dar avem nevoie și de condiții de concurență 
echitabile.

Dna Valeria Fedeli i-a informat pe deputați că Parlamentul Italiei și-a adoptat prin vot poziția 
cu privire la CFM săptămâna precedentă. Trasabilitatea și transparența sunt necesare pentru o 
piață unică deschisă, dar și pentru securitate și mai ales pentru securitatea sanitară. În ceea ce 
privește comerțul, regula ar trebui să fie reciprocitatea. Ea a atras atenția delegației asupra unei 
serii de obstacole, în special în industria construcțiilor.

Dl Gianni Pietro Girotto a informat că, în conformitate cu legislația italiană, acordurile încheiate 
prin intermediul tehnologiei blockchain au valoare juridică. Acesta a solicitat includerea 
cerinței de a adăuga trasabilitatea la descrierea mărfurilor de pe piața unică a UE. Mai multe 
informații privind menționarea pe etichetă a emisiilor de CO2 necesare producerii respectivului 
produs și a celor din întregul ciclu de viață al produsului respectiv. Pentru a crește, Europa 

trebuie să fie mai competitivă în secolul 21.

Dna Sara Moretto a arătat că Pactul verde 
european este o mare șansă pentru europeni. 
Economia italiană este compusă din întreprinderi 
mici și mijlocii. Acestea trebuie ajutate, astfel 
încât să poată fi competitive. Ea a atras atenția 
asupra problemei „sugerării originii italiene” și 
asupra consecințelor sale asupra economiei 
italiene.

Dl Carlo Fidanza a cerut protejarea pieței interne 
de forțele externe. El a subliniat problemele 

contrafacerii și a „sugerării originii italiene”. A menționat repercusiunile economice ale 
epidemiei de coronavirus pentru Italia și UE. 

Dl Brando Benifei a menționat că în prezent se negociază cadrul financiar multianual. 
Parlamentul European solicită mai multe fonduri pentru a finanța, printre altele, proiectele 
COSME și Erasmus. De asemenea, aceasta adaugă noi modalități de întărire a combaterii 
contrafacerii. El a subliniat importanța actului legislativ privind serviciile digitale. A afirmat că 
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sprijină abordarea italiană în această chestiune, considerând-o prea rigidă pe cea franceză. Dl 
Benifei consideră că revizuirea directivei privind comerțul electronic este foarte importantă, iar 
taxa pe dioxidul de carbon la frontiere - interesantă. Modificarea directivei privind serviciile 
este necesară din punctul de vedere al Italiei și va fi discutată în această legislatură.

Dna Maria Leitão Marques a atras atenția deputaților asupra strategiei digitale și a inteligenței 
artificiale. Ea a subliniat importanța corelării 
competențelor cu nevoile economiei moderne.

Dl Stelios Kouloglou a vorbit despre imigranți, o 
problemă comună pentru Italia și Grecia. El a 
menționat problemele generate de coronavirus 
pentru Europa. A dorit să cunoască impactul 
Brexitului asupra economiei italiene și dacă Italia 
acordă credite speciale întreprinderilor mici și 
mijlocii care au fost afectate în mod deosebit de 
criza economică.

Reuniune cu organizațiile de protecție a consumatorilor
Delegația IMCO s-a întâlnit cu reprezentanți ai celor mai importante organizații ale 
consumatorilor din Italia, și anume: Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento 
consumatori și Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor.

Organizațiile de consumatori au prezentat exemple concrete de probleme cu care se confruntă 
consumatorii italieni și de moduri în care autoritățile italiene abordează aceste probleme. 
Organizațiile sunt recunoscătoare UE pentru o serie de regulamente și inițiative care contribuie 
la protejarea consumatorilor italieni.

Domnul Tarantino de la Altroconsumo a prezentat un studiu recent publicat cu privire la 
produsele contrafăcute vândute pe platformele online din UE. Deputații au considerat acest 
studiu deosebit de interesant și au mulțumit organizației că a atras atenția asupra acestei 
probleme.

Întâlnire cu Uniunea Națională a Camerelor de Comerț din Italia

Delegația s-a întâlnit cu dna Marilina 
Labia, dl Flávio Burlizzi, dna Tiziana 
Pompei,
 dna Mariangela Germano și dna Maria 
Valeria Pennisi de la Unioncamere. 
Aceștia au atras atenția deputaților asupra 
activității desfășurate de Unioncamere, 
care include verificarea securității 
produselor și impunerea de sancțiuni, dacă 
este necesar. În ultimul an au fost verificate 
56 000 de produse; 10 % nu erau în 
conformitate cu standardele CE, 20 % 
prezentau riscuri din punctul de vedere al 
sănătății. Deși aceste cifre li s-au părut 
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deputaților îngrijorătoare, reprezentanții Unioncamere au arătat că ele indică o îmbunătățire, 
pentru că în anii trecuți situația era mai proastă. Camera verifică contrafacerea exclusiv în mod 
voluntar, întrucât obiectivul Camerei este de a întări acțiunea autorităților oficiale și de a le 
sprijini. Este, desigur, nevoie de mai multă educație și de mai multă conștientizare. 

Miercuri, 26 februarie 2020 
(Patrica, în apropiere de Frosinone)

Vizită pe teren la Mater-
Biopolymer din cadrul grupului 
Novamont

Novamont este o societate italiană care este 
unul dintre liderii din sectorul bioplasticului și 
al dezvoltării produselor biochimice. Este un 
grup cu patru centre de producție, două centre 
de cercetare, cu birouri de vânzări în 
Germania, Franța și Statele Unite și o 
reprezentanță la Bruxelles (Belgia). Aprovizionează cu produse peste douăzeci și cinci de țări. 
Are o cifră de afaceri de 250 de milioane de euro și are 600 de angajați.

Mater-Biopolymer deține unitatea 
industrială din Lazio, Patrica (Frosinone). 
Novamont a achiziționat această 
companie în totalitate în 2017. Mater-
Biopolymer produce biopoliesterii Origo 
Bi folosind o linie de producție complet 
transformată de-a lungul anilor, cu 
utilizarea unei tehnologii proprii a 
Novamont. Societatea este implicată și în 
dezvoltarea de noi biopolimeri. Ea 
produce anual 30 000 de tone de produse.

Mater-bi este o familie inovatoare de 
materiale plastice biologice 
biodegradabile și compostabile, care au 

fost dezvoltate în douăzeci și cinci de ani de cercetare și inovare pentru a oferi soluții la 
probleme de mediu specifice, combinând în același timp calitatea și performanța produsului cu 
o utilizare eficientă a resurselor. Materialele fabricate din Mater-bi, care este obținut prin 
tehnologii care utilizează amidon, celuloză, uleiuri vegetale și combinații ale acestora, sunt 
fabricate de trei unități de producție italiene. Toate tipurile de Mater-bi sunt certificate de către 
organismele de certificare în conformitate 
cu principalele standarde europene și 
internaționale. Mater-bi este un material 
plastic biologic ale cărui proprietăți și 
caracteristici de utilizare sunt foarte 
asemănătoare cu cele ale materialelor 
plastice tradiționale, dar, în același timp, 
este biodegradabil și compostabil în 
conformitate cu standardul european UNI 

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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EN 13432, cea mai importantă referință pentru producătorii de materiale tehnice, autorități 
publice, unități de compostare, autorități de certificare și consumatori. Proprietățile de 
biodegradabilitate și compostabilitatea Mater-bi și conținutul său ridicat de materii prime din 
surse regenerabile permit o gestionare optimă a deșeurilor organice, reduc impactul asupra 
mediului și contribuie la dezvoltarea unor sisteme virtuoase, cu avantaje semnificative pe tot 
parcursul ciclului de producție și consum.

Delegația s-a întâlnit cu dl Emilio Mazza și dl Marco Versari, care au prezentat în detaliu 
filosofia societății și istoria fabricii. Aceștia erau foarte bine informați în legătură cu actualele 
propuneri ale Comisiei Europene în privința inițiativelor din domeniul plasticului și și-au 
prezentat opinia cu privire la politica UE în domeniu, care a fost foarte interesantă și educativă 
pentru deputați.

Prezentarea a fost urmată de o vizită a fabricii, în cadrul căreia au fost prezentate detalii ale 
procesului de producție.

Concluzii
În timpul misiunii, deputații au fost informați de diverși actori despre particularitățile pieței 
italiene și problemele și perspectivele pe care le are piața italiană în cadrul pieței unice a UE. 
Au fost subliniate mai multe probleme privind contrafacerea mărfurilor și barierele din calea 
comerțului în diferite sectoare, o serie dintre acestea necesitând atenție din partea comisiei în 
activitatea legislativă viitoare. Deputații care nu provin din Italia au descoperit problema 
„sugerării originii italiene”, iar deputații italieni au avut ocazia de a prezenta activitățile 
Comisiei potențialilor lor alegători, reducând astfel decalajul dintre Bruxelles și cetățeni.


