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Parlamentet ønsker at stoppe med at skifte
mellem sommer- og vintertid i 2021
 

2021 kan blive det sidste år, hvor urene skal stilles om foråret og efteråret i EU. 
Medlemslandene bevarer deres ret til at træffe afgørelse om deres tidszone.
 

MEP'erne har tirsdag stemt for i 2021 at afslutte praksissen med at justere urene med en
time om foråret og om efteråret.
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EU-lande, der beslutter at beholde sommertid, bør stille deres ure for sidste gang den sidste
søndag i marts 2021. De, der foretrækker at beholde deres standard (vinter), kan stille deres
ure for sidste gang den sidste søndag i oktober 2021, siger det lovforslag, der blev vedtaget af
medlemmerne af Europa-Parlamentet, med 410 for, 192 imod, 51 hverken for eller imod.
 
Medlemmerne støttede Kommissionens forslag om at sætte en stopper for sæsonbestemte
tidsomstillinger, men vedtog at udsætte datoen fra 2019 til 2021.
 
Beskyttelse af det indre marked
 
MEP'erne ønsker også, at EU-landene og Kommissionen koordinerer deres beslutninger for at
sikre, at anvendelsen af sommertid i nogle lande og vintertid i andre ikke forstyrrer det indre
marked.
 
Hvis Kommissionen finder, at de planlagte ændringer i betydelig grad og permanent kan være til
hinder  for  et  velfungerende  indre  marked,  kan  den  fremsætte  et  forslag  om at  udskyde
anvendelsesdatoen  for  direktivet  med  højst  12  måneder,  siger  den  vedtagne  tekst.
 
Næste skridt
 
Den vedtagne tekst er Parlamentets holdning til forhandlingerne med EU's ministre om den
endelige ordlyd af reglerne.
 
Baggrund
 
Som reaktion på et borgerinitiativ opfordrede Parlamentet i februar 2018 Kommissionen til at
vurdere direktivet om sommertid og om nødvendigt fremsætte et forslag til ændring af direktivet.
 
Efter en vurdering, som resulterede i 4.6 millioner svar, hvoraf 84% gik ind for at sætte en
stopper for at stille urene to gange årligt,  fremlagde Kommissionen forslaget, som nu skal
forhandles på plads mellem Parlamentet og EU's ministre.
 
EU indførte først sommertidsordningen i 1980 for at sikre en harmoniseret tilgang til omstilling
mellem sommer- og vintertid inden for det indre marked, da der indtil da var flere forskellige
nationale praksisser med hensyn til sommer- og vintertid. Ifølge det nuværende direktiv om
sommertid  skal  EU-landene  skifte  til  sommertid  den  sidste  søndag  i  marts  og  tilbage  til
standardtid  den  sidste  søndag  i  oktober.
 
Mere
Den vedtagne tekst bliver tilgængelig her  (26.03.2019)
Videooptagelse af debatten (25.03.2019)

Lovgivningsforløbet skridt for skridt
Profil ordføreren Marita Ulvskog (S&D, SE)
EP-forskning (marts 2019) Stoppe med sæsonmæssige ændringer af tid
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/En/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332 (COD) & l = da
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332 (COD) & l = da
http://www.comansys.ep.parl.union.eu/eng-preview/meps/da/96672.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI (2018) 630308_EN.pdf
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