
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Regeringskansliet, Utrikesdepartementet
ud.hi.remiss@gov.se

Kopia till: ud.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar
Datum: 2022-12-12
Er referens: UD2022/14873
Diarienr: SSM2022-7752
Dokumentnr: SSM2022-7752-2
Handläggare: Mathias Häggblom
Telefon: 08-799 44 85

Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud 
mot produkter som producerats genom tvångsarbete
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lämnar följande synpunkter.

Förslaget till förordning ämnar förtydliga och fastslå myndigheters behörighet att direkt kvarhålla, 
beslagta eller besluta om ett tillbakadragande av en produkt på grundval av att den har 
konstaterats tillverkad genom tvångsarbete. Det saknas i förslag till förordningstext såväl som i 
EU-kommissionens konsekvensutredning en analys eller bedömning av bestämmelsernas 
gränssnitt mot och inverkan på existerande ramverk för harmoniserad marknadskontroll som 
genomförs i enlighet med EU:s marknadskontrollförordning (1020/2019/EU).

SSM är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning, vilket innebär 
att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav. SSM har 
dock inte ansvar att utöva marknadskontroll över någon av de produkter som hanteras i de 
unionsrättsakter som listas i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning.

SSM noterar att förslaget till förordning omfattar alla produkter, både de som omfattas av 
harmoniserad EU-lagstiftning och de under nationell produktsäkerhetslagstiftning. SSM:s roll i 
den harmoniserade marknadskontrollen är att bistå de andra myndigheterna inom ramen för deras 
marknadskontroll och tillsyn av produkter.

SSM har inte erfarenhet och kompetens att utföra den typ av utredningar och tillsyn som förslaget 
till förordning föreskriver, t.ex. inom områden som mänskliga rättigheter och motarbetande av 
arbetskraftsexploatering. SSM anser att ansvaret nationellt för arbetet med tillämpningen av 
förordningens bestämmelser bör koncentreras till ett fåtal myndigheter som redan idag har 
liknande arbetssätt och relevanta kompetenser.

SSM anser också att konsekvenserna av förslaget till förordning vad avser ökad administrativ och 
ekonomisk börda för svenska företag och myndigheter behöver analyseras mer ingående.

___________________

I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Utredaren Mathias Häggblom har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har utredaren Saga Söderholm deltagit.

Detta beslut expedieras utan underskrift.
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