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BEKNOPTE MOTIVERING
In zijn resolutie van 8 februari 2018 heeft het Europees Parlement de Europese Commissie
verzocht een evaluatie uit te voeren van de zomertijd en, indien nodig, een voorstel tot
herziening in te dienen.
Vervolgens heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden in de zomer
van 2018. Uit die raadpleging bleek dat de burgers de afschaffing van de halfjaarlijkse
omschakeling krachtig steunen.
De rapporteur voor advies onderstreept dat het Parlement wil luisteren naar deze duidelijke
vraag van de Europese burgers. Daarom ondersteunt zij het voorstel dat de Commissie op
12 september 2018 heeft gepresenteerd om de omschakeling tussen winter- en zomertijd te
beëindigen.
Een einde maken aan de omschakeling heeft een aantal belangrijke gevolgen. Die houden
verband met de gezondheid van de burgers door het effect op het bioritme, maar ook met de
gezondheid van dieren. Ook de gevolgen in verband met EU-harmonisatie zijn aanzienlijk.
Het grondgebied van de lidstaten strekt zich uit over drie verschillende tijdzones (GMT 0, +1
en +2) en elke onvoorbereide of niet-gecoördineerde aanpak kan de werking van de
eengemaakte markt verstoren. De lidstaten beschikken namelijk over de bevoegdheid om een
standaardtijd te kiezen voor hun grondgebied. Het risico op versnippering met betrekking tot
de verschillende tijdzones is dan ook groot, aangezien buurlanden voor een andere
standaardtijd kunnen kiezen.
De rapporteur voor advies heeft er ook rekening mee gehouden dat het Oostenrijkse
voorzitterschap hier geen prioriteit van heeft gemaakt en dat de ministers van Vervoer over dit
punt verdeeld bleven tijdens hun vergaderingen in oktober en juni 2018 en december 2017.
Gezien deze beperkingen inzake de intrekking van de zomertijdrichtlijn stelt de rapporteur
voor advies de volgende aanpak voor:
Coördinatie is van cruciaal belang om de werking van de eengemaakte markt te waarborgen,
want een andere tijd heeft gevolgen voor vele economische sectoren en voor de
verplaatsingen van burgers. Dit geldt temeer omdat de vorige richtlijn betreffende de
omschakeling werd vastgesteld toen er nog maar 15 lidstaten waren. Daarom is de rapporteur
voor advies van mening dat 1 april 2019 te vroeg is als datum van toepassing en dat de
toepassing moet worden uitgesteld tot in 2020 om de lidstaten in staat te stellen zich voor te
bereiden op de wijziging, maar ook om coördinatie mogelijk te maken.
Onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten om de standaardtijd te bepalen, stelt de
rapporteur voor advies voor om terug te keren naar de wintertijd als standaardtijd. Aangezien
zomertijd gedurende het hele jaar technisch gezien zou neerkomen op een verandering van
tijdzone, zou een keuze van alle landen voor de wintertijd als standaardtijd het
beëindigen van de omschakeling vereenvoudigen en versnippering tussen de lidstaten
voorkomen.
Een andere manier om de afschaffing te vereenvoudigen is de tijdsregelingen in de lidstaten
te coördineren door buurlanden samen te groeperen, met name in overeenstemming met
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de tijdzones (GMT 0, +1 en +2) om de huidige stand van zaken te behouden.
AMENDEMENTEN
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie
vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
In zijn resolutie van 8 februari 2018
heeft het Europees Parlement de
Commissie verzocht een evaluatie uit te
voeren van de bij Richtlijn 2000/84/EG
ingevoerde zomertijd en, indien nodig, een
voorstel tot herziening van die richtlijn in
te dienen. In die resolutie werd ook
bevestigd dat het essentieel is om een
geharmoniseerde aanpak van de
tijdsregelingen in de hele Unie te
handhaven.

(2)
In zijn resolutie van 8 februari 2018
heeft het Europees Parlement de
Commissie verzocht samen met de
lidstaten een evaluatie uit te voeren van de
bij Richtlijn 2000/84/EG ingevoerde
zomertijd en, indien nodig, een voorstel tot
herziening van die richtlijn in te dienen. In
die resolutie werd ook bevestigd dat het
essentieel is om een geharmoniseerde
aanpak van de tijdsregelingen in de hele
Unie te handhaven.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)
De Commissie heeft de beschikbare
informatie onderzocht en daaruit blijkt dat
geharmoniseerde EU-regels belangrijk zijn
om de goede werking van de interne markt
te waarborgen en ter voorkoming van,
onder meer, verstoringen in de planning
van vervoersactiviteiten en de werking van
IT- en communicatiesystemen, extra kosten
voor grensoverschrijdende handel, of een
daling van de productiviteit voor goederen
en diensten. Op basis van die gegevens
kan geen eenduidig antwoord worden
gegeven op de vraag of de voordelen van

(3)
De Commissie heeft de beschikbare
informatie onderzocht en daaruit blijkt dat
geharmoniseerde EU-regels belangrijk zijn
om de goede werking van de interne markt
te waarborgen, te zorgen voor
(rechts)zekerheid op de lange termijn en
ter voorkoming van, onder meer,
verstoringen in de planning en uitvoering
van personen- en
goederenvervoersactiviteiten en de
werking van IT- en
communicatiesystemen, extra kosten voor
grensoverschrijdende handel, of een daling
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de zomertijd opwegen tegen de nadelen
van de halfjaarlijkse omschakeling tussen
winter- en zomertijd.

van de productiviteit voor goederen en
diensten en gevolgen voor de productiviteit
van de landbouw. Op basis van die
gegevens blijkt dat de voordelen van de
zomertijd niet opwegen tegen de nadelen
van de halfjaarlijkse omschakeling tussen
winter- en zomertijd.

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 bis) In dit verband kan de situatie van
de veehouders als voorbeeld dienen
aangezien de zomertijd aanvankelijk
onverenigbaar werd geacht met de
werkmethoden in de landbouw, met name
doordat de werkdag zelfs in de
standaardtijd al heel vroeg begon. Ook
meende men dat de halfjaarlijkse
omschakeling naar de zomertijd het
moeilijker maakte om de producten of
dieren op de markt te brengen. En ten
slotte werd ervan uitgegaan dat de
melkproductie zou dalen doordat de
koeien hun natuurlijke melkritme
volgden. De moderne landbouwuitrusting
en ‑praktijken hebben de landbouw echter
zodanig veranderd dat de meeste van deze
punten van bezorgdheid niet langer
relevant lijken, hoewel er over het
bioritme van dieren en de
arbeidsomstandigheden van de
landbouwers nog steeds bezorgdheid
bestaat.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
(4)

Amendement

Over de zomertijd woedt een
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levendig publiek debat en sommige
lidstaten hebben te kennen gegeven dat zij
er voorstander van zijn de huidige regeling
op te heffen. In het licht van deze
ontwikkelingen is het noodzakelijk de
goede werking van de interne markt te
blijven garanderen en te voorkomen dat
verschillen tussen de lidstaten tot ernstige
verstoringen zouden leiden. Daarom moet
de zomertijd op een gecoördineerde manier
worden opgeheven.

levendig publiek debat dankzij de actieve
deelname van nationale actiegroepen in
veel lidstaten en sommige lidstaten hebben
te kennen gegeven dat zij er voorstander
van zijn de huidige regeling op te heffen.
Tijdens de besprekingen hebben
specialisten uit verschillende vakgebieden,
waaronder menselijke geneeskunde en
diergeneeskunde, landbouw, onderwijs en
toerisme, de nadelige gevolgen van het
jaarlijkse verzetten van de klok onder de
loep genomen. In het licht van deze
ontwikkelingen is het noodzakelijk de
goede werking van de interne markt te
blijven garanderen en te voorkomen dat
verschillen tussen de lidstaten tot ernstige
verstoringen zouden leiden. Daarom moet
de zomertijd op een gecoördineerde manier
worden opgeheven.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) Uit een aantal burgerinitiatieven is
gebleken dat burgers zich zorgen maken
over het halfjaarlijkse verzetten van de
klok, en de lidstaten moeten de tijd en de
gelegenheid krijgen om hun eigen
openbare raadplegingen en
effectbeoordelingen uit te voeren teneinde
een beter inzicht te krijgen in de gevolgen
van de afschaffing van de omschakeling
tussen winter- en zomertijd in alle regio's.

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 ter) Om een geharmoniseerde
tenuitvoerlegging van deze richtlijn te
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waarborgen moeten de lidstaten elkaar
raadplegen en veranderingen van tijdzone
coördineren om onpraktische tijdzones en
belastende verstoringen van de interne
markt te voorkomen.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)
Deze richtlijn mag geen afbreuk
doen aan het recht van elke lidstaat om te
bepalen welke standaardtijd of -tijden van
toepassing is of zijn op de gebieden die
onder zijn jurisdictie vallen en tot de
territoriale werkingssfeer van de Verdragen
behoren, en te beslissen over verdere
wijzigingen daarvan. Om te vermijden dat
de werking van de interne markt zou
worden verstoord omdat slechts enkele
lidstaten de zomertijd toepassen, mogen de
lidstaten seizoensveranderingen niet
inroepen als reden om de standaardtijd in
een bepaald gebied dat onder hun
jurisdictie valt te wijzigen of een dergelijke
wijziging niet voorstellen als een
verandering van tijdzone. Om verstoringen
in onder meer vervoer, communicatie en
andere betrokken sectoren, zo veel
mogelijk te beperken, dienen zij de
Commissie tijdig in kennis te stellen van
hun voornemen om hun standaardtijd te
wijzigen en vervolgens de aangemelde
wijzigingen toe te passen. De Commissie
moet alle andere lidstaten op basis van die
kennisgeving informeren, zodat zij de
nodige maatregelen kunnen nemen. Zij
moet die informatie ook publiceren ten
behoeve van het grote publiek en de
belanghebbenden.

(5)
Deze richtlijn mag geen afbreuk
doen aan het recht van elke lidstaat om te
bepalen welke standaardtijd of -tijden van
toepassing is of zijn op de gebieden die
onder zijn jurisdictie vallen en tot de
territoriale werkingssfeer van de Verdragen
behoren, en te beslissen over verdere
wijzigingen daarvan. Om te vermijden dat
de werking van de interne markt zou
worden verstoord omdat slechts enkele
lidstaten de zomertijd toepassen, mogen de
lidstaten seizoensveranderingen niet
inroepen als reden om de standaardtijd in
een bepaald gebied dat onder hun
jurisdictie valt te wijzigen of een dergelijke
wijziging niet voorstellen als een
verandering van tijdzone. Om verstoringen
in onder meer vervoer, communicatie, de
landbouwsector en andere betrokken
sectoren zo veel mogelijk te beperken,
dienen zij de Commissie tijdig in kennis te
stellen van hun voornemen om hun
standaardtijd te wijzigen en vervolgens de
aangemelde wijzigingen toe te passen. De
Commissie moet alle andere lidstaten op
basis van die kennisgeving informeren,
zodat zij de nodige maatregelen kunnen
nemen. Zij moet die informatie ook
publiceren ten behoeve van het grote
publiek en de belanghebbenden.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)
Deze richtlijn moet van toepassing
zijn vanaf 1 april 2019, zodat op 31 maart
2019 om 01.00 uur UTC overeenkomstig
Richtlijn 2000/84/EG in alle lidstaten voor
het laatst de zomertijd ingaat. Lidstaten die
voornemens zijn na die zomertijdperiode
over te schakelen op een standaardtijd die
overeenstemt met de tijd die
overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG in
het winterseizoen wordt toegepast, dienen
hun standaardtijd op 27 oktober 2019 om
01.00 uur UTC aan te passen, zodat
vergelijkbare en blijvende wijzigingen in
de verschillende lidstaten gelijktijdig
plaatsvinden. Het is wenselijk dat de
lidstaten hun beslissingen over de
standaardtijd die elke lidstaat vanaf 2019
zal toepassen, coördineren.

(7)
Deze richtlijn moet van toepassing
zijn vanaf 1 april 2020, zodat op 29 maart
2020 om 01.00 uur UTC overeenkomstig
Richtlijn 2000/84/EG in alle lidstaten voor
het laatst de zomertijd ingaat. Lidstaten die
voornemens zijn na die zomertijdperiode
over te schakelen op een standaardtijd die
overeenstemt met de tijd die
overeenkomstig Richtlijn 2000/84/EG in
het winterseizoen wordt toegepast, dienen
hun standaardtijd op 31 oktober 2020 om
01.00 uur UTC aan te passen, zodat
vergelijkbare en blijvende wijzigingen in
de verschillende lidstaten gelijktijdig en op
een goed gecoördineerde manier
plaatsvinden. Het is wenselijk dat de
lidstaten hun beslissingen over de
standaardtijd die elke lidstaat vanaf 2020
zal toepassen, coördineren.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten hanteren gedurende
alle seizoenen dezelfde standaardtijd of tijden.

1.
De lidstaten hanteren gedurende
alle seizoenen dezelfde standaardtijd of tijden. Ze kiezen gezamenlĳk voor altijd
standaardtijd ofwel altijd zomertijd in de
hele Unie.
Motivering

Doel is om een lappendeken aan tijden tussen EU-landen te voorkomen. Een gezamenlijke
keuze op EU-niveau is goed voor de interne markt en het dagelijks leven van burgers.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Niettegenstaande lid 1 kunnen de
lidstaten ervoor opteren in 2019 een laatste
maal over te schakelen op de wintertijd,
namelijk op 27 oktober 2019 om 01.00 uur
UTC. De lidstaten delen dit besluit mee
overeenkomstig artikel 2.

2.
Niettegenstaande lid 1 kunnen de
lidstaten ervoor opteren in 2020 een laatste
maal over te schakelen op de wintertijd,
namelijk op 31 oktober 2020 om 01.00 uur
UTC. De lidstaten delen dit besluit mee
overeenkomstig artikel 2.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen uiterlijk op
31 december 2019 de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan
deze richtlijn te voldoen en maken deze
bekend. Zij delen de Commissie de tekst
van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten stellen uiterlijk op
31 december 2020 de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan
deze richtlijn te voldoen en maken deze
bekend. Zij delen de Commissie de tekst
van die bepalingen onverwijld mede.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april
2019.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april
2020.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Richtlijn 2000/84/EG wordt ingetrokken
met ingang van 1 april 2019.
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