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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om de zomertijd gedurende het hele jaar toe te passen. Hij beweert dat dit 
niet alleen goedkoper zou zijn, omdat het niet langer nodig is om tweemaal per jaar de klok te 
verzetten, maar ook dat het verstoringen in het bioritme zou vermijden wat bijgevolg de 
gezondheid ten goede komt. Daarom verzoekt hij het Europees Parlement om actie te 
ondernemen om de huidige bepalingen op het gebied van de zomertijd te wijzigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

De Europese zomertijd is een maatregel waarbij de klok in de lente een uur vooruit wordt 
gezet en in de herfst een uur achteruit, om zo optimaal gebruik te maken van het daglicht. De 
EU-wetgever besloot deze maatregel en de begin- en einddata van de zomertijd in de EU te 
harmoniseren door middel van Richtlijn 2000/84/EG van 19 januari 2001 betreffende de 
zomertijd1. Dergelijke EU-brede afspraken maken het bijvoorbeeld mogelijk om 
dienstregelingen van treinen in het internationale verkeer op elkaar af te stemmen. De 
transportsector heeft altijd benadrukt dat dit zeer nuttig is. 

                                               
1 PB L 31 van 2.2.2001, blz. 21.
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Als de zomertijd gedurende het hele jaar toegepast zou worden, zou dit in werkelijkheid geen 
geharmoniseerde zomertijd meer zijn. De zomertijd zou afgeschaft worden en de lidstaten 
zouden gedwongen worden hun standaardtijd te veranderen, d.w.z. een uur vooruit te zetten. 
Het besluit wat betreft de standaardtijd valt echter onder de bevoegdheid van de lidstaten en 
niet onder die van de EU.

Het doel van de Europese regels was niet om de tijdsregeling in de EU te harmoniseren, maar 
om de problemen op te lossen die met name in de transportsector ontstonden door een gebrek 
aan coördinatie bij het veranderen van de klok in de loop van het jaar.

In 2007 bracht de Commissie uitgebreid verslag uit over de gevolgen van de huidige 
zomertijdregeling op grond van Richtlijn 2000/84/EG1. Dit verslag was opgesteld aan de hand 
van door de lidstaten aangeleverde informatie, waaronder studies, alsmede andere informatie 
die op dat moment beschikbaar was. Tot op heden heeft de Commissie geen relevante 
aanvullende informatie ontvangen naar aanleiding waarvan zij een wijziging van de bestaande 
EU-wetgeving betreffende de zomertijd zou overwegen.

Conclusie

Op grond van de beschikbare informatie is de Commissie van mening dat het invoeren van 
een doorlopende zomertijd geen geschikte maatregel is.

                                               
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité overeenkomstig artikel 5 van Richtlĳn 2000/84/EG betreffende de zomertĳd, COM (2007) 739.


