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Jordbruksverket anser att det är positivt att åtgärder vidtas för att stävja 

förekomsten av tvångsarbete. Jordbruksverket anser dock att den föreslagna 

förordningen riskerar att innebära negativa konsekvenser för enskilda ekonomiska 

aktörer till följd av ökad administration och ökade kostnader.  

Enligt förslaget ska de behöriga myndigheterna i det preliminära 

undersökningsskedet tillämpa en riskbaserad strategi vid bedömningen om det är 

sannolikt att en ekonomisk aktör handlat i strid med förbudet. Vid tillämpningen 

ska den behöriga myndigheten inrikta sig på de ekonomiska aktörer som ingår i de 

led i värdekedjan som är så nära som möjligt där det finns risk för tvångsarbete.1 I 

den riskbaserade strategin ingår vidare att bedömningen bland annat ska grunda sig 

på information från den databas som föreslås införas och omfatta information om 

risker för tvångsarbete i specifika geografiska områden och specifika produkter. 

Informationen i databasen, däribland de specifika geografiska områdena och de 

specifika produkterna, ska tillhandahållas av externa experter. Informationen ska 

grunda sig på informationskällor från bl.a. internationella organisationer och 

tredjeländers myndigheter.2 Det framstår som att informationen i databasen ska 

vara övergripande, utan att beakta producenter och leverantörer på individuell nivå. 

Mot bakgrund av den riskbaserade strategin framstår det som att det preliminära 

undersökningsskedet i huvudsak kommer att koncentreras till vissa geografiska 

områden och produkttyper som utpekas i databasen. Eftersom resultatet av det 

preliminära undersökningsskedet kommer att avgöra om den behöriga myndigheten 

faktiskt inleder en undersökning eller inte3, är det rimligt att anta att de enskilda 

aktörerna kommer att förhålla sig till den riskbaserade strategin i deras 

verksamheter i förebyggande syfte. 

                                                      
1 Art. 4.2.  

2 Art. 11.1. 

3 Art. 5.1. 
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Jordbruksverket bedömer att förekomsten av tvångsarbete inom EU är låg och att 

det främst lär vara importerade produkter som riskerar att ha producerats genom 

tvångsarbete. De aktörer inom unionen som står närmast risken för tvångsarbete är 

då i flertalet fall importörer av produkter från tredjeland. Eftersom importörerna 

står närmast risken för tvångsarbete ska den behöriga myndigheten rikta in sig på 

dessa vid undersökning av om det är sannolikt att någon ekonomisk aktör handlat i 

strid med förbudet. För jordbrukssektorns del bedömer Jordbruksverket att risken 

för tvångsarbete är störst inom primärproduktionen och de tidiga 

förädlingskedjorna. Det innebär att importörer av jordbruksprodukter från dessa led 

sannolikt kommer att omfattas av stora krav på att kontrollera producenter och 

leverantörer. Å andra sidan kan importörer av mer högförädlade produkter komma 

att påverkas i ännu större utsträckning eftersom sådana produkter kan bestå av 

många komponenter som måste bedömas var för sig. Kraven blir rimligtvis ännu 

högre om de produkter som importeras har producerats i något av de geografiska 

områden och/eller består av produkter som utpekas i databasen. En ekonomisk 

aktör som vill fortsätta bedriva handel med producenter i utpekade geografiska 

områden eller importera utpekade produkter lär behöva räkna med en ökad 

administrativ börda.  

En möjlig effekt av detta kan bli att ekonomiska aktörer inom EU avstår från att 

handla med producenter som omfattas av någon av riskindikatorerna i databasen, 

utan att någon närmare kontroll av de enskilda producenterna eller leverantörerna 

görs. Detta kan innebära att utvecklingsländer missgynnas. Om ett geografiskt 

område inom EU skulle utpekas finns skäl att närmare utreda hur det skulle 

förhålla sig till den unionsrättsliga principen om fri rörlighet för varor. 

 

I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Jan Cedervärn beslutat. Jacob 

Landsjö har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Lena Niemi Hjulfors, Maria 

Lindsäth, Fabian Nilsson, Åsa Lannhard Öberg och Sara Sundelius deltagit. 

Jan Cedervärn Jacob Landsjö 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till 

Näringsdepartementet 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Jordbruksverkest-yttrande-om-tvangsarbete-dnr-2-2-17-21205-2022-1.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
