
 

Sommartid och vintertid: utred
tidsomställningarna
 
På torsdagen antog parlamentet en resolution som uppmanar till en utredning av den
återkommande tidsomställningen sommartid/vintertid.
 
Ett flertal medborgarinitiativ har visat på att allmänheten är bekymrad över den halvårsvisa
tidsomställningen i samband med att sommartid övergår till vintertid och vice versa. Detta sker
för närvarande under sista veckan i mars respektive oktober. Ett flertal studier har misslyckats
med att slå fast obestridliga resultat, samtidigt som de indikerar tidsomställningarnas möjliga
negativa effekter på människors hälsa, anser parlamentet.
 
Ledamöterna uppmanar därför EU-kommissionen att göra en grundlig utvärdering av EU: s
direktiv om sommartid, och om nödvändigt presentera ett förslag om en revidering av reglerna.
 
Resolutionen godkändes med 384 ja-röster, 153 nej-röster och 12 nedlagda röster.
 
Det  nuvarande  EU-direktivet  om  sommartid,  som  trädde  i  kraft  år  2001,  innehåller  ett
gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande i hela EU, i syfte att
garantera en väl fungerande inre marknad.
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Mer information
Den antagna texten kommer att finnas här (08.02.2018)
Videoinspelning med debatten (08.02.2018)
Resultat av omröstningar med namnupprop
Fakta från parlamentets utredningstjänst EPRS om EU:s bestämmelser om sommartid
Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/votes.html?tab=votes#banner_session_live
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU%282017%29611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)
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