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Høringssvar til Kommissionens forslag om at forbyde produkter 
fremstillet ved tvangsarbejde 
 
Europa-Kommissionen har med sit forslag til forordning, dateret den 14. septem-

ber 2022, vedrørende et forbud mod produkter fremstillet med tvangsarbejde på 

EU-markedet, bedt interessenter om at afgive høringssvar med frist 10. oktober 

2022. TEKNIQ Arbejdsgiverne har i den forbindelse følgende bemærkninger.  

Generelle bemærkninger 

I TEKNIQ Arbejdsgiverne gav udspillet til et forbud om produkter fremstillet ved 

tvangsarbejde anledning til følgende generelle bemærkninger. TEKNIQ Arbejdsgi-

verne deler til fulde det internationale samfunds fordømmelse af tvangsarbejde 

og støtter dermed forpligtelsen om at få udryddet denne praksis inden år 2030. 

Derfor hilser TEKNIQ Arbejdsgiverne også forslaget til forordningen velkomment. 

 

Særligt forslagets målsætning om at ville fjerne de hindringer for den frie bevæge-

lighed af varer samt konkurrenceforvridning, der kan opstå som følge af de diver-

gerende nationale love på området, er et fokusområde, som berører mange af 

TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheders arbejdsområder. 

 

Efter TEKNIQ Arbejdsgivernes opfattelse er en harmonisering af medlemsstater-

nes lovgivning på området et helt essentielt værktøj i bekæmpelsen af tvangsar-

bejde, idet de lande, som ikke har så skrappe love på området som Danmark, po-

tentielt kan komme til at fungere som en indgang til det europæiske marked for 

produkter, der er fremstillet ved tvangsarbejde. 

 

Dermed har de lande heller ikke samme kapacitet til at sikre, at de produkter, som 

de importerer, ikke er fremstillet gennem tvangsarbejde. Derfor mener vi også, at 

en styrkelse af EU-lovgivningen på området vil skabe klarhed for myndighederne i 

de pågældende lande om, hvordan de skal forholde sig til denne problemstilling. 
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Specifikke bemærkninger 

Forslaget til forordning gav TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende speci-

fikke bemærkninger. Det fremgår på side 9, at Kommissionen havde evalueret på 

fordelene ved at introducere en grænseværdi for, hvornår virksomheder ville 

være undtaget for at foretage en undersøgelse af, hvorvidt tvangsarbejde havde 

indgået i deres produktionsproces. Som det fremgår af udspillet, fandt Kommissio-

nen ikke grundlag for at indføre en såkaldt de minimis klausul under hvilken 

SMV’ere ville være undtaget for at få foretaget en tvangsarbejdsundersøgelse. 

  

Derimod lægger Kommissionen op til en model, hvor de relevante myndigheder 

skal tage højde for både virksomhedens størrelse og ressourcer, når der skal sæt-

tes en tidsfrist for indsamlingen af information om, hvorvidt tvangsarbejde finder 

sted i værdikæden. Derudover ønsker Kommissionen med deres model en risiko-

baseret håndhævelse, hvilket vil sige, at de relevante myndigheder skal fokusere 

deres indsats der, hvor det vurderes at have den største effekt. Indsatsen fokuse-

res dermed på de økonomiske aktører, som er tættest på de niveauer i værdikæ-

den, hvor risikoen for tvangsarbejde er størst. Desuden ønsker Kommissionen 

med deres model at inkorporere nogle støtteværktøjer for SMV’erne i form af 

bl.a. retningslinjer og skabeloner, som skal tage højde for netop deres størrelse og 

ressourcer. 

  

Som Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation repræsenterer TEKNIQ Ar-

bejdsgiverne en stor del af de danske SMV’ere. Vi ved derfor, hvor vigtigt det er 

for vores medlemmer med klare retningslinjer. Imidlertid kan vi godt blive lidt 

usikre på, hvorvidt den foreslåede model vil give SMV’erne den fornødne klarhed 

om, hvordan de skal forholde sig. F.eks. kunne Kommissionen i vores optik med 

fordel have en skematisk tilgang til tidsfrister, så det vil være lettere for SMV’ere 

at afkode, hvilke tidsfrister de skal overholde, såfremt der skal foretages en 

tvangsarbejdsundersøgelse i deres værdikæde.  

 

Derudover mener vi også, at det er afgørende for virksomhederne, at det fremgår 

tydeligt, hvor langt ned i deres værdikæde de skal have sikret sig, at der ikke fin-

der tvangsarbejde sted. Dette mener vi skal fremgå klart og tydeligt af de ret-

ningslinjer, som Kommissionen vil komme med i tilstykke til forordningen, ikke 

mindst henset til, at der ikke indføres en de minimis regl. En sådan regel ville have 

afgørende betydning for særligt en række mindre virksomheder, men når det ikke 

viser at være muligt, er det desto mere vigtigt, at der kommer klarhed omkring 

omfanget af forpligtigelsen. 

 

Kommissionen lægger op til, at der skal være en ensartet håndhævelse af forbud-

det. Det kræver ifølge Kommissionen, at der er en systematiseret tilgang ift. ud-

vekslingen af information vedrørende tvangsarbejde, som skal varetages i regi af 

ICSMS. Til det formål fremhæver Kommissionen, at det er vigtigt at sikre en 
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automatiseret udveksling af data mellem ICSMS og de relevante toldmyndigheder. 

Som en digital arbejdsgiverorganisation hilser TEKNIQ Arbejdsgiverne det velkom-

ment, at der lægges op til at udvekslingen af data mellem de relevante myndighe-

der gøres lettere. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 

 


