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Ärende: Rapport från den studieresa som delegationen från utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd gjorde till Italien  den 24-26 februari 2020

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) beslutade att sända ut ett 
uppdrag till Rom för att undersöka marknaden för varor och diskutera om vilken politik som 
behövs till följd av illojal konkurrens från producenter i tredjeländer. De här uppgifterna skulle 
kunna bli till nytta för framtida förslag som berör färdiga varor på den inre marknaden.

Uppdraget godkändes av IMCO:s samordnare den 25 september 2019. Det stadfästes av 
utskottsordförandekonferensen den 22 oktober 2019 och av talmanskonferensen den 
28 november 2019. Det antogs av Europaparlamentets presidium den 16 december 2019.

Som uppdragets ordförande fungerade IMCO:s ordförande Petra de Sutter. Hon åtföljdes av 
vice ordföranden Maria Leitão och Salvatore de Meo (PPE), Brando Benifei (S&D), Alessandra 
Basso (ID), Carlo Fidanza (ECR) och Stelios Kouloglou (GUE/NGL).

I det tre dagar långa programmet ingick sammanträffanden med de huvudsakliga aktörerna, 
nämligen Italiens ministerium för utveckling, bägge kamrarna av Italiens parlament, Italiens 
producentförening (Confindustria), Italienska Handelskammarförbundet (Unioncamere) och 
olika italienska konsumentorganisationer. I programmet ingick en utflykt till en anläggning för 
produktion av miljöriktig bioplast.

De huvudsakliga frågorna som diskuterades under IMCO:s uppdrag till Italien var följande: 
Produktcertifiering, harmonisering, standarder och tekniska föreskrifter, förfalskningar, 
märkning och spårbarhet, regelefterlevnad, övervakning, konsekvenserna av brexit för den inre 
marknaden, tröskeln på 50 % för mängden varor från tredjeländer i anbud, beteckningen ”Made 
in ...”, jämte den cirkulära ekonomin.
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Sammanfattande rapport från de sammankomster som hölls

Måndagen den 24 februari 2020

Sammankomster med Confindustrias branschorganisationer

Under första dagen av uppdraget var 
tyngdpunkten förlagd till olika 
sammankomster med medlemmar av och 
sammanslutningar inom Confindustria (den 
italienska industrins allmänna 
centralorganisation). 

Confindustria är Italiens arbetsgivarförbund 
och representerar företag inom tillverknings- 
och servicebranschen i Italien, med över 
150 00 företag av alla storlekar som frivilliga 
medlemmar. Dessa företag har sammanlagt 
5 438 513 anställda. Sammanslutningen 
arbetar för att garantera att företagen får inta 
en nyckelställning, eftersom de är drivkraften för Italiens ekonomiska, sociala och samhälleliga 
utveckling. Arbetet utförs genom att företagen och de värden de står för företräds på alla 
institutionella nivåer.

IMCO:s delegation sammankom med olika branschorganisationer inom Confindustria, 
nämligen

 ANCE, som är organisationen för byggmaterialsproducenter,
 Federlegno-Arredo, som är Italiens förbund för trävaru-, kork-, möbel-, belysnings- 

och inredningsindustrin,

 ANIE, som är det nationella förbundet för företag som arbetar med elektroteknik och 
elektronik,

 Confindustria Ceramica,

 FEDERCHIMICA, som är det nationella förbundet för den kemiska industrin,

 FEDERMECCANICA, som är Italiens metallfackliga förbund,

 SMI (Sistema Moda Italia), som är Italiens förbund för textil- och modebranschen,

 ANIMA, som är förbundet för nationella sammanslutningar av olika former av 
mekanisk och dithörande industri,

 Anitec-Assinform, som är en sammanslutning för IKT (programvara och utrustning),
 FEDERBETON, som är förbundet för tillverkare av cement, betong, basmaterial, 

färdiga varor, komponenter och strukturer för användning inom byggbranschen samt 
tillämpningar och teknik som anknutits till dem inom den ovan angivna kedjan.
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Till följd av coronaviruset i Italien, med åtföljande begränsningar för resandet mellan olika 
italienska regioner hölls sammankomsten delvis som en telekonferens med Confindustrias 
lokala kontor i Milano och Emilia-Romagna.

Företrädare för Confindustria Moda berättade från Milano om hur onlineplattformar påverkar 
deras dagliga arbete och underströk att förvärv av förfalskade varor spelar en stor roll. De 
frågade varför man i förslaget nyligen om EU:s upphandling låtit priset kvarstå som den centrala 
faktorn, och inte hållbarhet eller spårbarhet. De underströk att de kraftigt motsatte sig att 
artiklarna 85 och 86 i direktiv 2014/25/EU om upphandling skulle utgå. 

Confindustria redogjorde också för 
problemen i samband med den inre 
marknaden för juvel- och smyckesvaror. De 
underströk att den fria rörligheten inte var 
garanterad, eftersom en del länder kräver 
särskilda kontroller, vilket innebär ett 
avsevärt handelshinder. De bad 
Europaparlamentet ingripa i den här frågan. 
De bad också om särlagstiftning med 
åtskillnad mellan marknaden för syntetiska 
respektive naturliga diamanter, samt om mera 
exakt konsumentupplysning om dessa frågor. 
Spårbarheten kvarstår som den strategiska 
prioriteringen, men den måste standardiseras 
med hjälp av ett särskilt tillvägagångssätt, eftersom man inom ädelstenssektorn inte kan skära 
alla över en kam. De gjorde ledamöterna uppmärksamma på Förenta nationernas projekt för 
spårbarhet för ädelstenar och talade om för dem att Confindustria tyckte att detta 
tillvägagångssätt med fördel skulle kunna tillämpas också inom EU. Vidare föreslog de att 
ädelstenar skulle spåras med hjälp av blockkedjeteknik.

Dr Fabiana Orlandi från Federlegno redogjorde för situationen på den italienska och den 
europeiska lädermarknaden. Hon underströk att konsumenterna ofta förväxlar äkta läder och 
syntetläder. Äkta läder håller hög kvalitet och är förnybart och naturligt. Hon ansåg att paketet 
för den cirkulära ekonomin inte bör genomgå några större förändringar, eftersom det bevisligen 
är till nytta i sin nuvarande version.

Eleonora Rizzuto, som är chef för avdelningen för hållbar utveckling vid företaget Bulgari 
redogjorde för sitt företag, som har 4 000 anställda och som snart kommer att anställa ytterligare 
2 000 i sin nya anläggning i Valenza i regionen Piemonte. Bulgari var Italiens första medlem 
av Responsible Jewellery Council. Det guld som Bulgari använder kommer till hundra procent 
från gruvor där man följer en etisk uppförandekod. Detta kan emellertid inte tillämpas på 
ädelstenar, eftersom det inte finns några normer för ädelstenssektorn. Miljönormer och sociala 
normer beror i avsevärd grad på vilket land ädelstenarna kommer från. Hon gav exempel på 
skillnader mellan gruvor i Zambia och Vietnam. Hon underströk att för diamanternas 
vidkommande har leveranserna och leverantörerna standardiserats och läget är gott.

Italienska trävaru- och möbelproducenter riktade IMCO:s uppmärksamhet på problemen dels 
med de av Tyskland införda nya reglerna om lägre utsläpp från fiberplattor, dels med 
formaldehydutsläppen, för vilka Tyskland håller fast vid att det ska införas nya nivåer, så att de 
minskas med hälften. De bad EU att ingripa på detta område för att upprätthålla likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar på den inre marknaden.
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Cementproducenterna underströk att cement kan materialåtervinnas och är det näst mest 
använda materialet i EU, efter vatten. Cement var den första standardiserade varan inom EU. 
Detta innebär emellertid att standarden behöver ändras och uppdateras, något som för med sig 
avsevärda problem. De bad om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna för att 
förhindra ett sammanbrott för EU:s cementindustri och en utlokalisering av 
cementproduktionen till tredjeländer.

Anitec-Assinform underströk att förfalskade varor som säljs på onlineplattformar kvarstår som 
ett stort problem för elektronikindustrin. EU ombads att snabbt vidta åtgärder mot detta 
problem.

Paolo Bastianello, som är ordförande för 
Confindustrias tekniska grupp ”Made in” 
inledde sitt föredrag med att understryka att 
förfalskning är en brottslig handling. 
Förfalskningar leder till att världsekonomin 
årligen förlorar uppskattningsvis 
460 miljarder euro, varav de årliga 
förlusterna redan för EU:s ekonomi uppgår 
till 121 miljarder euro. Förfalskningarna 
inom e-handeln ökar årligen i tvåsiffrig takt. 
Unga konsumenter är en särskilt problematisk 
grupp, eftersom de inte ser något ont i att köpa 
förfalskade varor. Det här borde åtgärdas med 
hjälp av en informationskampanj, kanske 
rentav på EU-nivå.

Problemet med ”varor som låter som om de vore italienska” (alltså att tredjeländer säljer varor 
under föregivande av att de är italienska genom att till exempel hitta på uppdiktade italienska 
namn, lägga till Italiens flagga eller en karta över Italien) anses inte innebära en brottslig 
handling och likväl åsamkar det Italiens näringsliv förluster på 100 miljarder euro per år. 
Konsumenterna köper varor som de tror att är italienska och håller en viss kvalitet, fastän 
varorna i själva verket aldrig tillverkats i Italien. Confindustria Ceramica uppmärksamgjorde 
IMCO-ledamöterna på problemet med den tyska marknaden, i och med att tysk lag kräver att 
kakelplattor ska transporteras på särskilda träpaneler, vilket enligt Confindustria Ceramica 
strider mot unionslagstiftningen. De angav också att det förekom ett flertal andra problem i 
östeuropeiska EU-länder, särskilt i Polen, som krävde ytterligare ISO-certifiering. De är 

medvetna om det offentliga samråd som 
kommissionen för närvarande håller om 
denna fråga. De underströk att EU:s 
utsläppshandelssystem är mycket kostsamt 
för industrin. Översynen av riktmärken är 
mycket viktig för branschen. De framhöll 
också vilka problem som Brennerpasset är 
förenat med, både för Italiens kakelindustri 
och för andra italienska näringsgrenar. Detta 
pass är ju en av de huvudsakliga 
transportkorridorerna mellan Italien och 
Nordeuropa. De bad EU att mera noggrant 
granska Österrikes tillvägagångssätt med att 
begränsa möjligheterna till varubefordran 
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genom detta pass. De vet om att man håller på att anlägga en järnvägsförbindelse genom passet, 
men menar att detta är en lösning för en avlägsen framtid och inte för dagens problem.

I samband med föredragen förde ledamöterna givande diskussioner med de olika aktörerna från 
Confindustria och fick en betydande mängd information om omfattningen på Italiens problem, 
utmaningar och möjligheter, något som utskottet kommer att använda i sitt fortsatta 
lagstiftningsarbete.

Tisdagen den 25 februari 2020

Sammankomst med ministeriet för 
ekonomisk utveckling

Ministeriet för ekonomisk utveckling 
(MISE) är en del av Italiens 
statsförvaltning och handlägger frågor om 
industripolitik, internationell handel, 
kommunikationer och energi. Det 
inrättades 2006 i samband med en 
omläggning av Ministeriet för 
produktionsverksamhet (som till och med 
2001 hette Ministeriet för industri, handel 

och hantverk). Ministeriet för kommunikationer och Ministeriet för internationell handel 
sammanslogs med det förstnämnda ministeriet 2008. Ministeriet för ekonomisk utveckling är 
själva referenspunkten i förvaltningsfrågor för de huvudsakliga grenarna inom Italiens 
näringsliv, både när det gäller att främja det nationella produktionssystemet och utveckla dess 
konkurrenskraft och när det gäller att harmonisera och övervaka den inre marknaden.

Understatssekreteraren redogjorde för den 
ekonomiska situationen i Italien. Han 
underströk att det inte är så mycket bevänt med 
den ekonomiska utvecklingen i landet, 
eftersom exporten bromsats upp. 
Coronaviruset gör situationen ännu mer 
komplicerad, eftersom det tillför ett ytterligare 
osäkerhetsmoment. Italien arbetar för 
närvarande med att få i gång industrin på nytt 
med hjälp av programmet Industri 4.0 som har 
en budget på 7 miljarder euro. 60 000 företag 
deltar i det programmet. Syftet med 
programmet är att hjälpa tillverkningsindustrin 
ta steget in i den digitala tidsåldern, framför 
allt små och medelstora företagen, eftersom dessa företag verkar ha hamnat på efterkälken. 
Programmet innefattar också incitament till investeringar med anknytning till miljön, Den 
tekniska yrkesutbildningen kvarstår som ett problem och Italien behöver en mer kvalificerad 
arbetskraft. En annan utmaning är hur man ska kunna locka till sig utländska investeringar, 
eftersom nivån på dessa investeringar förblivit oförändrad under de senaste åren.

Gemensam sammankomst med:
 Deputeradekammarens utskott för EU-frågor
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 Deputeradekammarens utskott för produktionsverksamhet, handel och 
turism

 Italienska senatens utskott för EU-frågor
 Italienska senatens utskott för industri, handel och turism

Enligt deputeradekammaren arbetar Italien för närvarande med att skärpa kampen mot 
förfalskningar och slå vakt om varumärket ”Made in Italy”. En förordning om skydd av 
varumärket ”Made in Italy” infördes 2009, med straffrättsliga åtgärder mot obehörig 
användning av det. 

Ordföranden inledde sammankomsten genom 
att redogöra för kommissionens aktuella 
prioriteringar, alltså den europeiska gröna 
given, men också digitalisering och artificiell 
intelligens. Hon underströk att Europa behövde 
fastställa nya standarder och bli världsledande 
i dessa frågor. Ordföranden konstaterade att 
man tar EU:s inre marknad som någonting 
självklart, men att denna marknad i dag 
splittras upp på många sätt och vi måste ta oss 
en titt på dessa hinder. Produktsäkerhet och 
konsumentskydd kvarstår som frågor som 
måste diskuteras och preciseras. Vi behöver 
konkurrenskraft, men också likvärdiga verksamhetsförutsättningar för alla.

Valeria Fedeli talade om för ledamöterna av Europaparlamentet att deputeradekammaren i förra 
veckan haft omröstning om den fleråriga budgetramen. Spårbarhet och öppenhet behövs för att 
en öppen inre marknad ska kunna fungera, men där behövs också säkerhet, framför allt 
medicinsk säkerhet. Ömsesidighet bör vara regel inom handeln. Hon uppmärksamgjorde 
delegationen på ett antal hinder, särskilt inom byggindustrin.

Gianni Pietro Girotto berättade att blockkedjeavtal har rättsverkan enligt italiensk lag. Han bad 
om att behovet av spårbarhet skulle tas med i beskrivningen av varor på EU:s inre marknad. 
Det behövs mer information på etiketterna om vilka koldioxidutsläpp som produktionen av 
varor gett upphov till, också under de ifrågavarande varornas hela livscykel. Europa måste bli 
mer konkurrenskraftigt för att kunna växa under det 21:a århundradet.

Sara Moretto antydde att den gröna given är ett 
enormt tillfälle för Europa. Det italienska 
näringslivet är uppbyggt av små och medelstora 
företag. De behöver hjälp för att kunna bli 
konkurrenskraftiga. Hon framhöll problemet 
med ”varor som låter som om de vore italienska”, 
och vilka konsekvenser de för med sig för det 
italienska näringslivet.

Carlo Fidanza frågade om hur man kunde skydda 
den inre marknaden från krafter utifrån. Han 
framhöll problemen med förfalskningar och 

”varor som låter som om de vore italienska”. Han nämnde vilka ekonomiska konsekvenser 
coronaviruset får för Italien och EU. 
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Brando Benifei angav att man för närvarande förhandlar om den fleråriga budgetramen. 
Europaparlamentet begär utökade anslag för bland annat projekt inom ramen för Cosme och 
Erasmus. Parlamentet tillägger också nya sätt att skärpa kampen mot förfalskningar. Han 
framhöll vikten av rättsakten om digitala tjänster. Han angav att han stöder Italiens grepp på 
denna fråga, eftersom han ansåg att Frankrike gick alltför stelbent till väga. Han ansåg att 
översynen av e-handeln var mycket viktig och att frågan om en koldioxidskatt vid gränserna 
var intressant. En ändring av tjänstedirektivet ter sig behövlig ur italiensk synvinkel och 
kommer att diskuteras under innevarande valperiod.

Maria Leitão Marques uppmärksamgjorde ledamöterna på den digitala strategin och frågor om 
artificiell intelligens. Hon poängterade att man 
måste anpassa kompetensutbudet efter den 
moderna ekonomins behov.

Stelios Kouloglou talade om immigranter, som är 
ett gemensamt problem för Italien och Grekland. 
Han nämnde också vilka problem coronaviruset 
för med sig för Europa. Han ville veta hur brexit 
påverkar det italienska näringslivet och huruvida 
Italien ställer några särskilda krediter till 
förfogande för små och medelstora företag som 
drabbats särdeles svårt av den ekonomiska krisen.

Sammankomster med konsumentskyddsorganisationer
Delegationen från IMCO sammanträffade med företrädare för Italiens viktigaste 
konsumentorganisationer, alltså Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento 
consumatori, och nätverket av europeiska konsumentcentrum.

Konsumentorganisationerna lade fram konkreta exempel på vilka problem som Italiens 
konsumenter är ställda inför och hur dessa problem åtgärdas av de italienska myndigheterna. 
De var tacksamma gentemot EU för ett antal förordningar och initiativ som bidrar till skyddet 
av Italiens konsumenter.

Tarantino från Altroconsumo presenterade en nyligen offentliggjord studie om förfalskade 
varor som säljs på onlineplattformar i EU. Ledamöterna upplevde denna studie som särskilt 
intressant och tackade organisationen för att ha riktat deras uppmärksamhet på denna 
problematik.

Sammankomst med Italienska Handelskammarförbundet

Delegationen sammanträffade med 
Marilina Labia, Flávio Burlizzi, Tiziana 
Pompei, 
Mariangela Germano och Maria Valeria 
Pennisi från Unioncamere (Italienska 
Handelskammarförbundet). De 
ovannämnda personerna gjorde 
ledamöterna uppmärksamma på 
Unioncameres arbete, vilket också 
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omfattar kontroller av produktsäkerhet, och, vid behov, påförande av påföljder. I fjol 
kontrollerades 56 000 produkter. 10 % av dem stämde inte överens med EU:s normer och 20 
% var hälsofarliga. Ledamöterna upplevde visserligen dessa siffror som oroväckande, men 
företrädarna för Unioncamere förklarade att de innebar en förbättring, eftersom siffrorna varit 
sämre under tidigare år. Unioncamere kontrollerar förfalskningar enbart på frivillig basis, 
eftersom Unioncamere har som syfte att stärka och stödja de officiella myndigheterna. Det råder 
ett uppenbart behov av mera utbildning och ökad medvetenhet. 

Onsdagen den 26 februari 2020 
(Patrica i närheten av Frosinone)

Utflykt till företaget Mater-
Biopolymer från gruppen 
Novamont

Novamont är ett italienskt företag, som är ett 
av de ledande inom sektorn för bioplast och 
inom utvecklingen av biokemikalier. Det är en 
grupp med produktion på fyra ställen, två 
forskningscentrum, och med 
försäljningskontor i Tyskland, Frankrike och 
Förenta staterna och ett representationskontor i Bryssel i Belgien. Företaget levererar varor till 
över 25 länder. Dess omsättning uppgår till 250 miljoner euro och antalet anställda till 600.

Mater-Biopolymer är det företag som 
kontrollerar industriområdet i Lazio, 
Patrica (FR). Novamont förvärvade 
100 % av det företaget år 2017. Mater-
Biopolymer producerar Origo-Bi -
biopolyestrar med en produktionslinje 
som totalförändrats under årens gång och 
använder därvid en teknik som är 
Novamonts egendom. Företaget arbetar 
också med att ta fram nya biopolymerer. 
Årsproduktionen uppgår till 30 000 ton.

Mater-bi är en innovativ produktfamilj av 
bionedbrytbara och komposterbara 
bioplaster, som utvecklats under 25 år av 

forskning och innovation för att få fram lösningar på olika miljöproblem, så att produktkvalitet 
och prestanda förenas med effektiv resursanvändning. Tre produktionsanläggningar i Italien 
producerar material av Mater-bi med hjälp av teknik där man använder stärkelse, cellulosa, 
vegetabiliska oljor och kombinationer av dem. Alla kvaliteter av Mater-bi är certifierade av 
certifieringsorgan, i enlighet med de huvudsakliga europeiska och internationella 
standarderna. Mater-bi är en bioplast som 
i fråga om utmärkande drag och 
användningsegenskaper i mångt och 
mycket påminner om traditionella plaster, 
men som samtidigt är bionedbrytbar och 
komposterbar i enlighet med den 

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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europeiska standarden UNI EN 13432, som är den viktigaste referenspunkten för tillverkare av 
tekniskt material, offentliga myndigheter, dem som arbetar med kompostering, 
certifieringsorgan och konsumenter. Tack vare att Mater-bi är bionedbrytbart och 
komposterbart och rikt på råmaterial som kan materialåtervinnas möjliggör det en optimal 
hantering av organiskt avfall och minskad påverkan på miljön, varjämte det bidrar till 
utvecklingen av miljövänliga system som blir till stor nytta under hela cykeln från produktion 
och konsumtion till bortskaffande.

Delegationen sammanträffade med Emilio Mazza och Marco Versari som ingående redogjorde 
för företagets filosofi och platsens historia. De kände mycket väl till kommissionens aktuella 
förslag till initiativ på området plaster och framlade sin åsikt om EU:s politik inom detta 
område, vilket ledamöterna tyckte var mycket intressant och lärorikt.

Efter presentationen följde en rundtur på platsen med förevisning av olika delar av 
produktionsprocessen.

Slutsatser
Under uppdragets gång lärde sig ledamöterna av olika aktörer vilka särdrag som präglar den 
italienska marknaden och vilka utmaningar och möjligheter den ställs inför på EU:s inre 
marknad. Ett flertal frågor om varuförfalskning och handelshinder inom olika områden kom att 
belysas och ett antal av dem kommer att kräva kommissionens uppmärksamhet i samband med 
det lagstiftningsarbete som förestår. De icke-italienska ledamöterna upptäckte problemet med 
”varor som låter som om de vore italienska”, medan de italienska ledamöterna fick tillfälle att 
visa sina potentiella väljare vad de arbetar med, så att klyftan mellan Bryssel och medborgarna 
kom att minska.


