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Teknikföretagens remissvar avseende Europeiska
kommissionens förslag till förordning om förbud mot
produkter som producerats under tvångsarbete

Övergripande kommentar

Teknikföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerad
remiss från enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad vid
Utrikesdepartementet.

Teknikföretagen stödjer ambitionen bakom den Europeiska kommissionens
förslag till en förordning om förbud mot produkter som producerats under
tvångsarbete. Dock ifrågasätter Teknikföretagen huruvida förslaget i dess
nuvarande form är ändamålsenligt och ser risker med att krav kan komma att få
en negativ påverkan på konkurrenskraften för industrin i Sverige i jämförelse med
företag i länder utanför EU.

Synpunkter beträffande förslagets utformning och ändamålsenhighet

Teknikföretagen tillstyrker de reservationer som framförts av Svenskt Näringsliv,
inklusive synpunkter beträffande behov av förtydliganden i utpekade delar. Vidare
vill Teknikföretagen anföra ytterligare synpunkter beträffande tillämpningen av
EU:s lagstiftningsförfarande för fri rörlighet av varor på den inre marknaden och
reglerna för industriprodukter inom EU (New Legislative Framework, NLF) med
särskilt beaktande för konsekvenserna för industrin i Sverige.

Liksom Svenskt Näringsliv tillstyrker Teknikföretagen att myndigheterna innehar
bevisbördan för att påvisa att tvångsarbete har förekommit. Samtidigt vill
Teknikföretagen betona att oavsett var bevisbördan föreligger så kommer det vid
en marknadskontrollaktion innebära en omfattande process för företag att bevisa
sin oskuld. Detta riskerar att orsaka en otillbörlig administrativ börda för företagen
som därmed kan begränsa den svenska industrins konkurrenskraft jämfört med
företag i länder utanför EU.

Teknikföretagen vänder sig emot att det inte finns något ekonomiskt ansvar för
marknadskontrollmyndigheterna, vilket medför att de ekonomiska aktörerna
tvingas bära en betydande risk och kostnad vid felaktiga beslut. Därtill är tidslinjen
för hantering av ärenden lång, i kombination med kort svarstid för de ekonomiska
aktörerna, vilket gör att företag riskerar att drabbas av en omotiverad ekonomisk
belastning inklusive utebliven försäljning. Detta är i synnerhet allvarligt då den
ekonomiska aktören faktiskt har följt de regelverk som gäller avseende produktens
egenskaper som väsentliga krav om hälsa, miljö och säkerhet för konsumenter.
Myndigheterna måste därför ta ansvar för konsekvenserna vid ett felaktigt beslut
och se till att ekonomiska aktörer hålls skadelösa samt att deras verksamhet inte
drabbas negativt under en utredning.
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Teknikföretagen avstyrker tillbakadragande av produkter eller återtagsansvar efter
marknadskontroll när produkten är placerad på marknaden i fall då den uppfyller
ovan nämnda väsentliga krav. Detta då produkten i sig inte utgör någon
säkerhetsrisk för konsumenter. Regleringen riskerar därmed även en negativ
resurs- och miljömässig påverkan.

Vidare avstyrker Teknikföretagen att hela värdekedjan ska omfattas då det inte är
förenligt med tillämpningen av NLF. Därmed är förslaget i dess nuvarande form
inte ändamålsenligt och innebär även stora svårigheter att skapa transparens samt
möjlighet till att kunna leva upp till kraven. Teknikföretagen anser att NLF ska gälla,
men endast med ansvar för första leverantörsledet (det vill säga avtalsenliga
relationer) och att myndigheterna i sin tur får ställa krav på nästa led.

Vad gäller den information som skall sparas och tillhandahållas så kommer nya
rutiner krävas jämfört med de som gäller idag. Den ökade mängden data som ska
lagras i myndighetssystem med delvis transparens för allmänheten samt ökat
samarbete mellan medlemsstater ställer krav på nya system. Därtill måste det
säkerställas att intellektuella rättigheter och företagshemligheter skyddas.

Teknikföretagen ställer sig även frågande till huruvida utpekad ansvarig myndighet
kommer ha tillräcklig kompentens och resurser för att kunna utföra
marknadskontroll på ett tillfredställande sätt. Detta kommer sannolikt generera en
låg tillsynsfrekvens vilket kan äventyra tilltron till lagstiftningen och procedurerna.
Tillräcklig kapacitet måste därför säkerställas och eventuellt behöver även
systemet för tillsyn förändras för att kunna svara upp till inte bara denna uppgift,
utan även nuvarande uppgifter inom ramen för NLF. Teknikföretagen upplever
redan idag att marknadskontrollen inom EU är bristfällig, vilket riskerar leda till en
misstro mot myndigheter och en snedvridning av konkurrensen på den inre
marknaden som missgynnar de företag som efterlever EU:s produktlagstiftning.
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Näringspolitisk chef,
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