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Om: Andragende 0859/2013 af Martin Mittmann, tysk statsborger, om en udvidelse af 
sommertiden med henblik på at bringe den i overensstemmelse med 
sommertidsordningerne i USA og Canada

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at arbejde for en ændring af direktiv 
2000/84/EF om sommertid med henblik på at bringe den europæiske sommertid i 
overensstemmelse med dens nordamerikanske pendant. Den europæiske sommertid går fra 
sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. I Nordamerika går den fra anden søndag i 
marts til første søndag i november. I den periode, hvor de to ordninger ikke overlapper, kan 
der ifølge andrageren konstateres en række økonomiske problemer. Han nævner 
koordineringen af transatlantiske flylister og aktiehandelen, som kan lide tab som følge af, at 
potentielt prisfølsomme økonomiske oplysninger i et par uger bliver offentliggjort på 
forskellige tidspunkter. Han påpeger kort, at koordineringen af den økonomiske trafik bliver 
forstyrret i et par uger hvert år. Han argumenterer for, at nogle af fordelene ved at 
harmonisere sommertidsordningerne er, at der tidligere på året (helt fremme i marts) kan finde 
aktiviteter sted i dagslys, at der ikke vil være problemer med at tilpasse flylister, og at man 
forhindrer problemer vedrørende økonomiske oplysninger. Andrageren argumenterer for at 
indføre ændringen i 2015, så alle parter har tid til at forberede ændringen, f.eks. ved at tilpasse 
deres software og langsigtede planer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2014).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014
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"Det er rigtigt, at der er forskelle mellem den europæiske og den nordamerikanske sommertid.
Den europæiske sommertid er den ordning, ved hvilken urene stilles en time frem om foråret 
og en time tilbage om efteråret, for at man kan få mest ud af sæsonernes dagslys. EU-
lovgiveren besluttede at harmonisere anvendelsen af datoerne for sommertidens begyndelse 
og afslutning 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.

USA og Canada har valgt andre fremgangsmåder og andre datoer for begyndelse og 
afslutning af sommertid. Uanset disse forskelle – og hvad der er endnu vigtige – så er det en 
fast beslutning, som alle berørte (f. eks. de ansvarlige for planlægningen af flyafgange eller 
dem, der handler på tværs af Atlanterhavet) er fuldt bevidst om.

Så længe disse blivende sommertidsordninger – selv om de ikke er harmoniseret på begge 
sider af Atlanterhavet – ikke pludselig ændres og forbliver forudsigelige og meddeles klart, 
hvilket er tilfældet i dag, ser Kommissionen intet problem. Planlæggere kan let tage højde for 
disse ordninger, købere og sælgere kender til situationen osv. Da den nuværende 
sommertidsordning i EU nu har været gældende i næsten syv år og kendes af alle, vil en 
harmonisering af sommertiden faktisk føre til flere vanskeligheder og mulige risici, da alle 
berørte vil skulle tilpasse sig nye omstændigheder.

Kommissionen præsenterede i 2007 en detaljeret rapport om virkningerne af den nuværende 
sommertidsordning i henhold til direktiv 2000/84/EF2. Denne rapport blev udarbejdet på 
baggrund af oplysninger, herunder undersøgelser, fra medlemslandene, samt andre 
oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt. Situationen i dag er, at ingen yderligere 
relevante oplysninger er blevet fremlagt for Kommissionen, som kan retfærdiggøre 
overvejelse af en ændring af den nuværende EU-lovgivning om sommertidsordningen.

Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger er Kommissionen af den opfattelse, at det ikke er 
nødvendigt at harmonisere den europæiske sommertid med den nordamerikanske."

                                               
1 EFT L 31 af 2.2.2001, s. 21.
2 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)0739.


