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Månadsrapport mars, Bryssel 

Fem år till! 

Här i Bryssel börjar det märkas att det går mot mandatperiodens slut, med bara en Strasbourg-
session kvar och lagstiftningen börjar avta. Men vi fortsätter att jobba på med det som finns. Under 
den senaste sessionen i Strasbourg rapporterades det kanske mest om Copyright-direktivet och om 
förbudet mot engångsartiklar i plast. Här nedan följer lite annat aktuellt. 
 
Tidsomställning 
Parlamentet har intagit sin position och är då redo för förhandlingar med medlemsstaterna om hur 
vi ska avskaffa tidsomställningen som sker två gånger om året mellan sommar- och vintertid. 
Parlamentets position är att varje medlemsstat ska välja själva ifall de ska ha sommar- eller vintertid 
men att detta måste ske på ett koordinerat sätt så att vi inte får kaos i de olika tidszonerna i EU. 
Denna lagstiftning har tagits fram efter att en överväldigande majoritet av EU-medborgare som 
deltog i den öppna omröstningen som Kommissionen arrangerade ville se ett avskaffande av 
tidsomställningen. Nu väntar vi på att medlemsstaterna ska bestämma sig för hur de ser på 
förslaget innan vi kan gå vidare i förhandlingsprocessen.  
 
Brexit 
Det ständigt aktuella Brexit är nu uppskjutet till den 12 april. Efter att ha hållit så kallade Indicative 
Votes  så har man fortfarande inte hittat en majoritet för någon väg framåt. Några lösningar är 
väldigt nära att få majoritet. Från kommissionen och rådet har man sagt att man enbart är redo att 
förlänga processen förbi EU-valet om det är för en andra folkomröstning eller ett nyval. I och med 
att det inte finns en majoritet för varken en andra folkomröstning eller nyval så ser det ut som att 
Storbritannien lämnar den 12e, oavsett om det har ett avtal eller inte. 
 
Invändningar mot kommissionens godkännande av skadliga kemikalier 
Vid den andra Strasbourgsessionen röstades det om tre stycken invändningar mot kommissionens 
utkast på godkännandebeslut för godkännande av skadliga kemikalier. Fredrick har varit förhandlare 
för ALDE för alla tre invändningar.  
 
Två invändningar handlade om godkännande av substanser inom DEPH (ftalater). Vi ville stoppa 
kommissionens genomförandebeslut som beviljar tillstånd för viss användning av DEHP. Ftalater 
används främst som mjukgörare i plast och gummi, och innehållet av ftalater kan utgöra nära 40 
procent av slutprodukten. DEPH används framförallt i PVC-plast, det vill säga bland annat 
golvmattor, leksaker, plastfilmer för livsmedel och mera. DEPH är konstaterat skadlig för 
reproduktionen, samt har hormonförstörande egenskaper hos djur och människor samt för miljön, 
bekräftat av Europeiska Unionens domstol. 
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Substansen har väldigt lätt för att utsöndras i miljön och därför är ett godkännande av dessa två 
ansökningar ett steg i helt fel riktning. Europaparlamentet stödde resolutionstexten för 
invändningarna som nu skickats till kommissionen. Dessvärre har Europaparlamentet inte någon 
formell makt att hindra substanserna från marknadstillträde, men detta är en viktig politisk signal.  
 
Den tredje invändningen handlar om vissa användningar av kromtrioxid (specifikt krom-6). Alla 
dessa invändningar gjordes på samma grunder, men denna ansökan var den största som någonsin 
behandlats av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), representerande av ett konsortium av 
150 tillverkare och användare. Ansökan gällde sex användningar, inklusive allt från kosmetika till 
flyg, matförpackning till bilindustrin och så vidare. ECHA:s riskbedömningskommitté har uppskattat 
att beviljandet av detta godkännande skulle leda till 50 cancerfall varje år. 
 
Den 7 mars 2019 dömde Europeiska Unionens domstol till förmån för Sverige i ett ärende mot 
kommissionen om godkännande av blykromat. Kortfattat bekräftar domen att kommissionen inte 
har rätt att bevilja godkännande om det råder osäkerhet kring säkerheten samt om alternativ finns 
tillgängliga. För denna ansökan finns det både osäkerheter och alternativ skulle kunna vara 
tillgängliga i flera fall. Utkastet till kommissionens genomförandebeslut kräver att sökandena 
lämnar de saknade uppgifterna i sin granskningsrapport efter antagandet av sitt utkast till beslut. 
Detta skulle gå emot den nämnda domen. 
 
Ett av de viktigaste syftena med REACH är att fasa ut skadliga kemikalier och kommissionen är 
ansvarig för att se till att detta mål uppfylls. Vårt syfte var därför att förslaget till 
genomförandebeslut för användning av krom-6 återkallas, eller ses över igen. Trots att parlamentet 
inte har någon vetorätt är huvudsyfte att skicka en politisk signal till kommissionen, särskilt mot 
bakgrund av Europeiska Unionens domstolsbeslut. 
 
Begränsning av inflytandet för Fidesz 
Paraplyorganisationern för konservativa partier i Europa, EPP, har på initiativ av bland andra 
Moderaterna agerat mot det ungerska medlemspartiet Fidesz. Partiet har satts under utredning för 
hur de driver politik i regeringsställning i Ungern. Så länge utredningen pågår får Fidesz inte delta i 
beslut i EPP-partiet, men de har inte uteslutits ur EPP. Manövern har kritiserats av bland andra 
ledningen för ALDE-gruppen i partiet eftersom den inte har någon påverkan på arbetet i 
parlamentet. Fidesz är medlemmar i EPP-gruppen i parlamentet och kan på samma sätt som 
tidigare rösta i parlamentet och bidrar till EPPs storlek och därigenom inflytande i 
Europaparlamentet efter valet. 
 
Valet närmar sig 
Nu börjar vi så småningom gå mot mer av en valorganisation, vilket innebär att Martin, Morgan och 
Robert kommer vara stationerade i Stockholm från och med valupptakten. Fredrick reser runt och 
besöker distriktsstämmor och gör studiebesök.  
 
Det är helt klart intressanta tider som väntar, för EU och för Sverige. 
 

 

  


