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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att avskaffa säsongsbaserade 
tidsomställningar på ett harmoniserat sätt i alla medlemsstater, eftersom parlamentet flera 
gånger under de senaste åren förordat en sådan åtgärd.

Systemet med tidsomställningar två gånger per år, som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
som gällt i närmare 40 år, har nyligen bemötts med starkt motstånd från medborgarna och det 
civila samhället.

Det är viktigt att understryka att sådana säsongsbaserade tidsomställningar inte bara påverkar 
den inre marknadens funktion utan också väcker många folkhälsofrågor, inte minst när det 
gäller skyddet av särskilda minoritetsgrupper som drabbas oproportionerligt av den rubbade 
dygnsrytmen. Studier har dessutom visat att antalet olyckor och hjärtinfarkter ökar under de 
dagar som följer på en tidsomställning. 

Även om det är uppenbart att det behövs åtgärder på unionsnivå för att harmonisera 
avskaffandet av säsongsbaserade tidsomställningar, skulle regler i form av en förordning som 
är direkt tillämplig, och som föreskriver tillämpningen av antingen standardtid eller 
sommartid i alla medlemsstater, vara onödigt långtgående, och en sådan förordning skulle inte 
ta hänsyn till de olika behoven och förhållandena i olika delar av EU. Det bör därför stå 
medlemsstaterna fritt att fatta sitt eget beslut. Medlemsstaterna bör dock ges mer tid innan 
direktivet börjar tillämpas så att de kan förbereda sig inför ändringen, vilken bör genomföras 
på ett gemensamt och samordnat sätt.

Föredraganden beklagar att kommissionen inte genomförde en ordentlig 
konsekvensbedömning och inte höll ett tolv veckor långt samråd med allmänheten och 
berörda parter innan den lade fram förslaget om uppdatering av direktiv 2000/84/EG. Det bör 
understrykas att institutionerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning har ställt 
sig bakom tanken att konsekvensbedömningar och samråd är viktiga verktyg för att förbättra 
unionslagstiftningens kvalitet.

Föredraganden instämmer dock till fullo med föredraganden i det ansvariga utskottet om att 
detta direktiv bör antas så snart som möjligt, och helst före utgången av innevarande 
valperiod, för att garantera rättssäkerheten och göra det möjligt för medlemsstaterna att 
förbereda sig för de kommande ändringarna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europaparlamentet uppmanade i 
sin resolution av den 8 februari 2018 
kommissionen att göra en bedömning av 
sommartiden såsom den fastställs i direktiv 
2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett 
förslag till ändring av direktivet. I 
resolutionen bekräftades också att det är av 
största vikt att upprätthålla ett harmoniserat 
tillvägagångssätt för tidsordningar i hela 
unionen.

(2) Mot bakgrund av flera 
framställningar från allmänheten, 
parlamentsfrågor och offentliga samråd i 
ärendet, uppmanade Europaparlamentet i
sin resolution av den 8 februari 2018 
kommissionen att göra en bedömning av 
sommartiden såsom den fastställs i direktiv 
2000/84/EG, och vid behov lägga fram ett 
förslag till ändring av direktivet. I 
resolutionen bekräftades också att det är av 
största vikt att upprätthålla ett harmoniserat 
tillvägagångssätt för tidsordningar i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen har undersökt 
tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten 
av harmoniserade unionsregler på detta 
område för att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad och för att 
undvika bl.a. störningar i fråga om 
transporter och informations- och 
kommunikationssystem, högre kostnader 
för gränsöverskridande handel och lägre 
produktivitet när det gäller varor och 
tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om 
sommartidens fördelar uppväger de 
olägenheter som är förknippade med en 
tidsomställning två gånger per år.

(3) Kommissionen har undersökt 
tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten 
av harmoniserade unionsregler på detta 
område för att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad och för att 
undvika bl.a. störningar i fråga om 
transporter och informations- och 
kommunikationssystem, högre kostnader 
för gränsöverskridande handel och lägre 
produktivitet när det gäller varor och 
tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om 
sommartidens fördelar uppväger de 
olägenheter som är förknippade med en 
tidsomställning två gånger per år, men 
flera vetenskapliga studier, däribland den 
undersökning om sommartid enligt 
direktiv 2000/84/EG som 
Europaparlamentets utredningstjänst lade 
fram i oktober 2017, har visat att det finns 
negativa effekter på människors hälsa.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör tillämpas från 
och med den 1 april 2019, så att den sista 
perioden med sommartid som omfattas av 
reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga 
medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-
tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som 
efter denna period med sommartid avser att 
anta en standardtid som motsvarar den tid 
som tillämpats under vintersäsongen i 
enlighet med direktiv med direktiv 
2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 
01.00 UTC-tid den 27 oktober 2019, så att 
likartade och varaktiga förändringar som 
äger rum i olika medlemsstater kan 
genomföras samtidigt. Det är önskvärt att 
medlemsstaterna på ett samordnat sätt 
beslutar om den standardtid som var och en 
av dem kommer att tillämpa från och med 
2019.

(7) Detta direktiv bör tillämpas från 
och med den 1 april 2021, så att den sista 
perioden med sommartid som omfattas av 
reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga 
medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-
tid den 31 mars 2021. Medlemsstater som 
efter denna period med sommartid avser att 
anta en standardtid som motsvarar den tid 
som tillämpats under vintersäsongen i 
enlighet med direktiv med direktiv 
2000/84/EG bör ändra sin standardtid kl. 
01.00 UTC-tid den 27 oktober 2021, så att 
likartade och varaktiga förändringar som 
äger rum i olika medlemsstater kan 
genomföras samtidigt. Det är önskvärt att 
medlemsstaterna på ett samordnat sätt 
beslutar om den standardtid som var och en 
av dem kommer att tillämpa från och med 
2021.

(Denna ändring, som innebär att 2019 
ändras till 2021, berör hela texten).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 1, 
fortfarande tillämpa en säsongsbaserad 
ändring av sina standardtider under 2019, 
förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid 

2. Medlemsstaterna får, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 1, 
fortfarande tillämpa en säsongsbaserad 
ändring av sina standardtider under 2021, 
förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid 
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den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska 
anmäla detta beslut i enlighet med artikel 
2.

den 27 oktober 2021. Medlemsstaterna ska 
anmäla detta beslut i enlighet med artikel 
2.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 
2019 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 
2021 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 april 2021.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla 
med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla 
med verkan den 1 april 2021.
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Or. en
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