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Om: Andragende 1477/2012 af Lasse Schuldt, tysk statsborger (og fem 
medunderskrivere), om indførelse af sommertid året rundt

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at der indføres sommertid året rundt med den begrundelse, at dette 
ikke alene vil være mere økonomisk, idet det ikke længere vil være nødvendigt at stille tiden 
om to gange om året, men også vil forhindre forstyrrelser i biorytmen og medføre 
helbredsmæssige fordele i den forbindelse. Han opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at 
gøre foranstaltninger til at ændre den nuværende sommertidsordning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Europæisk sommertid er den ordning, ved hvilken urerne stilles en time frem om foråret og en 
time tilbage om efteråret, for at få mest ud af sæsonernes dagslys.  EU-lovgiveren besluttede 
at harmonisere anvendelsen af datoerne for sommertidens begyndelse og ende i direktiv 
2000/84/EF af 19. januar 2001 om sommertid1. Denne type bestemmelse, som gælder for hele 
EU, skal støtte eksempelvis koordinationen af togkøreplaner i international trafik. Dette 
nyttige aspekt er hele tiden blevet fremhævet af transportsektoren. 

Hvis sommertid blev anvendt hele året, ville det betyde, at der ikke længere er nogen 
harmoniseret sommertidsordning. Det ville afskaffe sommertid og tvinge medlemsstaterne til 

                                               
1 EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21.
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at ændre deres standardtid, dvs. rykke den en time frem. Beslutningen om standardtid falder 
inden for medlemsstaternes kompetenceområde og ikke EU's.

Formålet med EU's bestemmelser har derfor ikke været at harmonisere tidsordningen i EU, 
men at løse problemer, særligt inden for transportsektoren, som opstod på baggrund af en
ikke-koordineret tidsændring i løbet af året.

Kommissionen præsenterede i 2007 en detaljeret rapport om virkningerne af den nuværende 
sommertidsordning i henhold til direktiv 2000/84/EF1 Denne rapport blev forberedt på 
baggrund af de oplysninger, herunder undersøgelser foretaget af medlemslandene, og andre 
oplysninger tilgængelige på det tidspunkt. Til dags dato er ingen yderligere relevante 
oplysninger blevet fremlagt for Kommissionen, som kan retfærdiggøre overvejelse af en 
ændring af den nuværende EU-lovgivning om sommertidsordningen. 

Konklusion

Ud fra de tilgængelige oplysninger vurderer Kommissionen, at indførslen af en helårlig 
sommertid ikke er hensigtsmæssig. 

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske Og Sociale 
Udvalg i henhold til artikel 5 i direktiv (EF) nr. 84/2000 om bestemmelser vedrørende sommertid, COM (2007) 
739.


