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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel is gericht op het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd in de 
EU-lidstaten. De oudste EU-wetgeving betreffende de zomertijd dateert van 1980 en had tot 
doel de bestaande nationale zomertijdschema's en regelingen te standaardiseren. Sinds 2001 
wordt de zomertijd in de EU geregeld bij Richtlijn 2000/84/EG, op grond waarvan alle 
lidstaten verplicht zijn de laatste zondag van maart over te schakelen op de zomertijd en de 
laatste zondag van oktober terug te keren naar de standaardtijd (wintertijd).

Het systeem waarbij de klok tweemaal per jaar moet worden verzet, botst op steeds meer 
weerstand bij burgers, het Europees Parlement en een groeiend aantal lidstaten.

In zijn resolutie van 8 februari 20181 heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht 
een evaluatie uit te voeren van de bij Richtlijn 2000/84/EG geregelde zomertijd en, indien 
nodig, een voorstel tot herziening van die richtlijn in te dienen. De Europese Commissie heeft 
ook een openbare raadpleging georganiseerd. Van de 4,6 miljoen respondenten, het grootste 
aantal ooit bij een raadpleging van de Commissie, wil 84 % de omschakeling tussen zomer- 
en wintertijd schrappen, terwijl 16 % wil dat die regeling gehandhaafd wordt.

Bovendien is de zomertijd een terugkerend thema bij de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften (PETI), die in de loop der jaren meer dan 100 verzoekschriften ter zake heeft 
ontvangen. Bijna alle indieners pleiten voor de schrapping van de omschakeling tussen de 
winter- en zomertijd, voornamelijk op grond van de gevolgen voor de gezondheid en de 
slechts marginale energiebesparing. Sommige indieners stellen dat de omschakeling met 
name negatieve gevolgen heeft voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. De PETI-
commissie heeft verzoekschriften over de zomertijd behandeld tijdens haar vergaderingen van 
juli 2015 en november 2017.

Volgens de studie van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement van oktober 2017 
over de uit Richtlijn 2000/84/EG voortvloeiende bepalingen op het gebied van de zomertijd, 
moet gezien de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid waar de omschakeling tussen de 
winter- en zomertijd toe leidt, een einde worden gemaakt aan deze omschakeling. Het belang 
van het debat over de gevolgen van de zomertijd voor de biologische klok wordt duidelijk 
geïllustreerd door de uitreiking van de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde in 2017 
aan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash en Michael W. Young voor hun ontdekking van de 
moleculaire mechanismen die het dag-en-nachtritme controleren. Die bieden een verklaring 
voor de interne, biologische klok van de mens en maken duidelijk welke invloed een 
discrepantie tussen onze externe omgeving en onze interne, biologische klok heeft op ons 
welbevinden. Resultaten van chronobiologisch onderzoek wijzen er namelijk op dat het effect 
op het menselijk bioritme mogelijk groter is dan tot dusver werd aangenomen. Bovendien 
geldt artikel 114, lid 8, VWEU inzake de aanpassing van de wetgevingen: "Indien een lidstaat 
een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde stelt op een gebied 
waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter kennis van de 
Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad moet 
voorstellen".

1 Resolutie van het Europees Parlement van 8 februari 2018 over het verzetten van de klok (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043.
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Tegen deze achtergrond wordt er in dit ontwerpadvies voor gepleit om op een gecoördineerde 
manier te stoppen met de klok tweemaal per jaar te verzetten, teneinde mogelijk negatieve 
gevolgen voor de gezondheid te voorkomen terwijl de vermeende energiebesparing toch niet 
wordt gerealiseerd.

Volgens het ontwerpadvies moet bij de opheffing van de omschakeling worden voorkomen 
dat verschillen tussen de lidstaten tot ernstige verstoringen van de interne markt zouden 
leiden. De rapporteur stelt dat het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, waarin de 
lidstaten eenzijdig kunnen bepalen welke standaardtijd zij verkiezen, ertoe zou kunnen leiden 
dat een lappendeken van afwijkende tijdzones tussen de lidstaten ontstaat en dat de op de 
interne markt gehanteerde tijdsregelingen meer gaan uiteenlopen. Hierdoor zouden 
grensoverschrijdende handel, vervoer, communicatie en reizen in de interne markt 
ingewikkelder worden. Met het oog op harmonisatie stelt de rapporteur voor advies daarom 
voor om de omschakeling tussen de winter- en zomertijd te schrappen, zoals bijna alle 
indieners hebben bepleit.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften 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, die berust op de verzoekschriften en 
verzuchtingen die de Commissie 
verzoekschriften van de burgers heeft 
ontvangen, 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 en gecoördineerde 
aanpak van de tijdsregelingen in de hele 
Unie te handhaven.
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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 
de zomertijd opwegen tegen de nadelen 
van de halfjaarlijkse omschakeling tussen 
winter- en zomertijd.

(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.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Over de zomertijd woedt een 
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.

(4) Over de zomertijd woedt een 
levendig publiek debat, zoals blijkt uit de 
reactie van de burgers in verzoekschriften 
over beëindiging van de halfjaarlijkse 
overschakeling tussen zomer- en 
wintertijd, en de openbare raadpleging 
over de zomertijd in de EU, waarop meer 
antwoorden zijn ontvangen dan ooit 
tevoren bij een raadpleging van de 
Commissie. 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, met mogelijke gevolgen voor zowel 
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de economische als de politieke integratie 
van de Unie. Vele burgers pleiten ervoor 
om te stoppen met de omschakeling tussen 
winter- en zomertijd, voornamelijk op 
grond van de gevolgen voor de 
gezondheid. In de verzoekschriften die het 
Europees Parlement heeft ontvangen, 
stellen burgers dat de omschakeling met 
name negatieve gevolgen heeft voor 
kwetsbare groepen zoals kinderen en 
ouderen. Uit diverse studies is bovendien 
gebleken dat de halfjaarlijkse 
omschakeling op verschillende terreinen 
negatieve gevolgen heeft, bijvoorbeeld 
gezondheidsproblemen met een effect op 
het bioritme, problemen met de 
verkeersveiligheid — zo is vastgesteld dat 
het ongevallenpercentage stijgt in de 
dagen na de omschakeling — en 
administratieve rompslomp en extra 
kosten voor veel sectoren van de 
economie. Daarom is het van essentieel 
belang dat er een geharmoniseerde en 
goed gecoördineerde benadering wordt 
gezocht om een einde te maken aan de 
halfjaarlijkse omschakeling tussen zomer- 
en wintertijd.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is van essentieel belang dat er 
rekening mee wordt gehouden dat de 
Europese Unie zich over een groot gebied 
van het noorden naar het zuiden uitstrekt, 
waardoor de effecten van tijd op het 
daglicht binnen de Europese Unie 
uiteenlopen. In dat opzicht moeten de 
geografische aspecten van tijd in 
aanmerking worden genomen, maar 
moeten de bestaande tijdzones 
gehandhaafd blijven.
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Amendement 5

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.

Schrappen

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet een einde worden (6) Daarom moet een einde worden 
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gemaakt aan de harmonisatie van de 
zomertijd als bepaald overeenkomstig 
Richtlijn 2000/84/EG en moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
ingevoerd om te beletten dat lidstaten de 
tijd blijven aanpassen aan de verandering 
van de seizoenen door hun standaardtijd 
meermaals per jaar te wijzigen; zij moeten 
verplicht worden de Commissie in kennis 
te stellen van geplande wijzigingen van de 
standaardtijd. Aangezien deze richtlijn tot 
doel heeft op een bepaalde manier bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt dient artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zoals uitgelegd in 
overeenstemming met de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, als rechtsgrond te worden 
gehanteerd.

gemaakt aan de harmonisatie van de 
zomertijd als bepaald overeenkomstig 
Richtlijn 2000/84/EG en moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
ingevoerd om te beletten dat lidstaten de 
tijd blijven aanpassen aan de verandering 
van de seizoenen door hun standaardtijd 
meermaals per jaar te wijzigen; zij moeten 
verplicht worden de Commissie in kennis 
te stellen van geplande wijzigingen van de 
standaardtijd. Met het oog op de goede 
werking van de interne markt is het van 
essentieel belang dat alle lidstaten 
dezelfde tijd hanteren, om een 
lappendeken van afwijkende 
tijdsregelingen op de interne markt te 
voorkomen. Aangezien deze richtlijn tot 
doel heeft op een bepaalde manier bij te 
dragen aan de goede werking van de 
interne markt dient artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zoals uitgelegd in 
overeenstemming met de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, als rechtsgrond te worden 
gehanteerd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
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 

(7) Deze richtlijn moet in werking 
treden en worden toegepast vanaf de 
achttiende maand na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, zodat de 
samenleving en de economische actoren 
voldoende tijd krijgen om zich aan de 
nieuwe situatie aan te passen. Met het oog 
op de goede werking van de interne markt 
is het essentieel een lappendeken van 
afwijkende tijdsregelingen op de interne 
markt te voorkomen. Daarom moeten de 
lidstaten het eens worden over een 
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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.

geharmoniseerde regeling van de 
standaardtijden in de EU.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.  

1. Vanaf [xx] wordt in de lidstaten niet 
halfjaarlijks omgeschakeld tussen zomer- 
en wintertijd.

2. Schrappen  

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  Onverminderd artikel 1 stelt elke 
lidstaat die besluit de standaardtijd of -
tijden op zijn grondgebied te wijzigen de 
Commissie daar uiterlijk 6 maanden voor 
het tijdstip waarop de wijziging ingaat van 
in kennis. Een lidstaat die een dergelijke 
kennisgeving heeft gedaan en deze niet 
uiterlijk 6 maanden vóór de datum van de 
geplande wijziging heeft ingetrokken, past 
de aangekondigde wijziging toe.  

2.  Binnen één maand na ontvangst van 
de kennisgeving stelt de Commissie de 
andere lidstaten daarvan in kennis en 

1. Overeenkomstig artikel 1 passen de 
lidstaten een geharmoniseerde en 
gecoördineerde regeling van de 
standaardtijden in de Unie toe. 

2. Schrappen  
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maakt zij die informatie bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen uiterlijk op 1 april 
2019 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.  

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april 
2019.  

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor 
deze verwijzing worden vastgesteld door 
de lidstaten.

1. De lidstaten nemen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen aan om 
uiterlijk [datum van toepassing van de 
richtlijn] aan deze richtlijn te voldoen en 
maken die bepalingen bekend. Zij delen 
de Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.  

Zij passen die bepalingen toe 
overeenkomstig artikel 1 van deze 
richtlijn.  

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor 
deze verwijzing worden vastgesteld door 
de lidstaten.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Richtlijn 2000/84/EG wordt ingetrokken 
met ingang van de inwerkingtreding van 
de richtlijn betreffende het einde van de 
omschakeling tussen winter- en zomertijd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op en 
wordt toegepast vanaf de achttiende 
maand na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.
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