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Verzoekschrift nr. 1934/2014, ingediend door M.B. (Duitse nationaliteit),
over het afschaffen van de zomertijd

1.

Samenvatting van verzoekschrift nr. 0717/2014

Indiener pleit voor de afschaffing van de zomer- en wintertijd in de EU en stelt dat de
omschakeling leidt tot gezondheidsproblemen voor veel mensen. Hij voegt hieraan toe dat de
vermeende energiebesparingen niet worden behaald en dat de tijdomschakeling geen
voordelen met zich meebrengt, alleen kosten.
Samenvatting van verzoekschrift nr. 1934/2014
Indienster pleit ervoor de zomer- en wintertijd af te schaffen. Ze beweert dat deze regeling
veel geld kost en de gezondheid van mensen en dieren schaadt. Indienster meent dat het
afschaffen van de zomertijd zinvoller is dan het beperken van het vermogen van stofzuigers.

2.

Ontvankelijkheid

Verzoekschrift nr. 0717/2014 ontvankelijk verklaard op 9 maart 2015.
Verzoekschrift nr. 1934/2014 ontvankelijk verklaard op 23 juni 2015.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, lid 6, van het Reglement).
3.

Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2017
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De Commissie heeft in een verslag van 2007 een beoordeling verricht van de effecten van
Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd [COM(2007)739]. De conclusie van het
verslag luidde dat er geen redenen zijn om de huidige regeling te wijzigen. Vervolgens heeft
de Commissie in 2014 een studie gepubliceerd over de toepassing van de zomertijd in
Europa1, waarin wordt bevestigd dat harmonisering op EU-niveau van essentieel belang is.
Naar aanleiding van een brief van zeven leden van het Europees Parlement heeft commissaris
Bulc in de plenaire vergadering van 27 oktober 2016 een verklaring afgelegd over het
standpunt van de Commissie met betrekking tot de zomertijd. Ze heeft gevraagd om naar
aanleiding van nieuw beschikbaar bewijs in de loop van 2017 een analyse te verrichten van de
effecten van de huidige regeling.
Conclusies
Gezien het bovenstaande zal de Commissie de kwestie van de zomertijd in de loop van 2017
opnieuw bekijken.
4.

Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 31 oktober 2018

Verzoekschriften nrs. 0717/2014 en 1934/2014
De Commissie heeft een aantal verzoekschriften ontvangen over de zomertijd, ook wel de
omschakeling tussen winter- en zomertijd genoemd. Tijdens het huidige mandaat heeft de
Commissie dit onderwerp ook driemaal besproken in de plenaire vergadering van het
Europees Parlement2. Het Parlement stuurt de Commissie geregeld schriftelijke vragen over
dit onderwerp en heeft in februari 2018 een resolutie aangenomen waarin het de Commissie
verzoekt een beoordeling te verrichten van Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd en
zo nodig met een voorstel tot herziening van de richtlijn te komen3.
De Commissie heeft het beschikbare bewijs beoordeeld en heeft een openbare raadpleging
gehouden over dit onderwerp. Deze raadpleging heeft plaatsgevonden van 4 juli 2018 tot en
met 16 augustus 2018.
Op 12 september 20184 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG goedgekeurd. Dit voorstel ging vergezeld van een
verslag over de resultaten van de openbare raadpleging5.
De Commissie stelt met name voor om met ingang van 1 april 2019 te stoppen met de
omschakeling tussen winter- en zomertijd. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om hun
1

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/studies/doc/2014-09-19-the-application-ofsummertime-in-europe.pdf
2

Antwoord op een mondelinge vraag op 9 juni 2015, een verklaring van de Commissie op 27 oktober 2016 en
een verklaring van de Commissie op 8 februari 2018.
3 P8_TA-PROV(2018)0043.
4 COM(2018)639 final.
5 SWD(2018)406 final.
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standaardtijd op 27 oktober 2019 een laatste keer te wijzigen. Daarna mogen de lidstaten hun
standaardtijd niet meer wijzigen.
Elke lidstaat mag zelf beslissen welke standaardtijd wordt gehanteerd en of er vanaf 2019
voor een permanente zomer- of wintertijd wordt gekozen. De Commissie heeft evenwel
benadrukt dat het wenselijk is dat de lidstaten hun beslissingen coördineren.
Conclusie
De Commissie heeft op basis van haar beoordeling een voorstel goedgekeurd om met ingang
van 2019 een einde te maken aan de omschakeling tussen winter- en zomertijd. De Raad van
de Europese Unie en het Europees Parlement zullen nu een definitief besluit vaststellen. Het
voorstel heeft pas rechtskracht als beide instellingen een overeenkomst bereiken. Vervolgens
moet elke lidstaat beslissen of hij een permanente "zomertijd" wil invoeren, dan wel de
huidige standaardtijd, die we vandaag omschrijven als "wintertijd", wil behouden.
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