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Remissvar Teknikföretagen

Förslag till italiensk lag om märkning av varor
Teknikföretagen anser att det är anmärkningsvärt att Italien väljer att presentera
frivilliga åtgärder för märkning och spårbarhet som lagförslag och förordar att
förslagen dras tillbaka. Om den italienska staten vill främja varumärkesbyggande
och spårbarhet finns det andra vägar att gå.
Utkast till lag om bestämmelser för införande av ett system för
produktspårbarhet med syfte att skydda konsumenten
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Det är av största vikt för Teknikföretagen att det system för spårbarhet som
föreslås i rubricerat lagförslag alltid ska vara frivilligt att ansluta sig till. Ett frivilligt
system behöver inte beskrivas i lag, och vi ifrågasätter därför Italiens val att
presentera ett lagförslag på området.
Det system för produkters spårbarhet som beskrivs är mycket komplext. Det
kommer att vara svårt, även för tillverkare av enklare produkter, att uppfylla
kraven. För mer avancerade produkter är det inte möjligt att lista den efterfrågade
informationen på ett sådant sätt att konsumenter kan förstå och använda den.
Utkast till lag om inrättande av varumärket ”Italian Quality” i syfte att
stimulera utrikeshandeln och skydda de italienska produkterna
Det är viktigt för Teknikföretagen att den föreslagna märkningen alltid är frivillig
och att omärkta varor inte diskrimineras på den italienska marknaden.
Att den italienska staten väljer att spendera avsevärda resurser på att utveckla,
äga och kontrollera ett varumärke, skapat för att identifiera italienska varor av
högsta kvalité, är inget vi kan ha synpunkter på. Teknikföretagen hoppas dock att
resurser för att driva arbetet inte tas från den italienska marknadskontrollen.
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Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för de kreativa företag som står för hälften av Sveriges export. Vi har
3 700 medlemsföretag med närmare 300 000 anställda. Vi bistår dem i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan
fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.

