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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement te ijveren voor een wijziging van Richtlijn 
2000/84/EG betreffende de zomertijd om de Europese zomertijdregelingen aan te passen aan 
de zomertijdregelingen in Noord-Amerika. De Europese zomertijd loopt van de laatste zondag 
van maart tot de laatste zondag van oktober. In Noord-Amerika loopt de zomertijd van de 
tweede zondag van maart tot de eerste zondag van november. Gedurende de periode waarin 
de twee regelingen elkaar niet overlappen, doet zich volgens indiener een aantal economische 
problemen voor. Hij vermeldt de coördinatie van de dienstregelingen van trans-Atlantische 
vluchten en de beurshandel, die verliezen kan lijden omdat potentieel prijsgevoelige 
economische informatie gedurende enkele weken op een ander tijdstip wordt bekendgemaakt. 
Hij wijst er kortom op dat de coördinatie van het economische verkeer gedurende enkele 
weken per jaar wordt verstoord. Hij stelt dat er verschillende voordelen verbonden zijn aan 
een harmonisatie van de zomertijdregelingen: activiteiten zouden vroeger in het jaar (al vanaf 
maart) bij daglicht kunnen plaatsvinden, er zouden geen problemen meer zijn met het 
aanpassen van de dienstregelingen van vluchten en problemen in verband met economische 
informatie zouden kunnen worden voorkomen. Indiener pleit ervoor de wijziging in 2015 in te 
voeren zodat alle partijen tijd hebben om zich voor te bereiden op de verandering, 
bijvoorbeeld door hun software en langetermijnplanning aan te passen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Er is inderdaad een verschil tussen de Europese en de Noord-Amerikaanse zomertijd. In 
Europa wordt de klok één uur vooruit gedraaid in het voorjaar en weer terug in het najaar, om 
in de zomer optimaal gebruik te maken van het daglicht. De EU-wetgever heeft besloten de 
toepassing en de data van het begin en het einde van de zomertijd te harmoniseren in Richtlijn 
2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de 
zomertĳd1. Door deze regeling voor de EU als geheel wordt bijvoorbeeld de coördinatie 
vergemakkelijkt van de dienstregeling van de treinen in het internationale verkeer. Dit nuttige 
aspect wordt door de transportsector voortdurend onderstreept. 

De Verenigde Staten en Canada hebben voor een andere werkwijze en voor andere data voor 
het begin en het einde van de zomertijd gekozen. Verschillen zijn er dus, maar het 
belangrijkste element is dat er sprak is van een stabiel besluit waarvan alle betrokkenen 
(bijvoorbeeld degenen die belast zijn met de organisatie van trans-Atlantische vluchten of 
degenen die betrokken zijn bij trans-Atlantische handel) perfect op de hoogte zijn.

Zolang deze vaste zomertijdregelingen, ook al zijn ze niet geharmoniseerd aan weerszijden 
van de Atlantische Oceaan, niet plots worden veranderd, voorspelbaar blijven en duidelijk 
worden bekendgemaakt, zoals momenteel het geval is, ziet de Commissie geen probleem. 
Planners kunnen er gemakkelijk rekening mee houden, handelaars zijn perfect van de situatie 
op de hoogte enz. Gezien het feit dat de huidige zomertijdregeling van de EU nu al 7 jaar 
geldt en dat iedereen ermee vertrouwd is, zou een harmonisatie van de zomertijd in feite 
leiden tot meer complexiteit en tot potentiële risico's, omdat alle betrokkenen zich dan 
opnieuw zouden moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

De Commissie heeft in 2007 een gedetailleerd rapport over de impact van de huidige 
zomertijdregeling overeenkomstig Richtlijn2000/84/EC2 gepubliceerd. Dit rapport is 
gebaseerd op informatie, inclusief onderzoeken, van de lidstaten, alsmede op andere 
informatie die op dat moment beschikbaar was. Tot nu toe is geen andere informatie over 
deze kwestie onder de aandacht van de Commissie gebracht die haar ertoe kan brengen een 
wijziging van de bestaande EU-wetgeving inzake de zomertijdregeling te overwegen.

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie is de Commissie niet van mening dat een 
harmonisatie van de Europese zomertijd met de Noord-Amerikaanse nodig is.

                                               
1 PB L 31 van 2.2.2001, blz. 21.
2 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)0739 def.


