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Onderwerp:
In Frankrijk zal men zich moeten voorbereiden op de hervatting van de Greenwich tijd in de
winterperiode .

Mevrouw Minister,
U hebt, in 1990, een gunstig parlementair verslag overhandigd met betrekking tot de
afschaffing van het huidige systeem van een zomeruur, en u heeft de intensie gegeven,
einde maart 2015, om daadwerkelijk te stoppen met dit systeem. Een systeem dat de
Franse bevolking verstoort, met name in de landbouw. Wij waarderen uw visie en we zijn erg
dankbaar voor uw werk en uw recente acties.
Helaas, de landen van de Europese Unie lijken het DST-systeem te willen behouden, maar
dat is vooral omdat ze worden gedesïnformeerd over het onderwerp. Een mogelijke oorzaak:
de Europese Commissie bekijkt de problemen niet voldoende gedetailleerd. Het probleem is
complex, uitgestrekt, en doorkruist diverse sectoren. De Commissie heeft geen juist
resultaat gegeven betreft de energetische impact van de zomertijd, maar wijst zonder
kwantitatieve evaluatie naar de voordelen voor vrije tijd, een gebied waarvoor het niet
bevoegd is.
De laatste consultant, ICF* , was niet neutraal. Het is grotendeels een kopie van de ideeën
van een eerdere consultant (PSI), M Mayer Hillman**, vrije tijd socioloog, en auteur van het
eerste rapport voor de Commissie.
Conclusie. In uw brief aan de President van de Republiek, Mijnheer Hollande,die we u
bezorgde, verzoekt l’Ached om een oplossing voor de ongelijke situatie in Frankrijk en om te
helpen vanuit het perspectief van een juridisch uur, dit wil zeggen, een winterperiode in ons
land met de tijdszone van Greenwich-Saumur-Tarbes. Zo zou Frankrijk geen systeem meer
hanteren van dubbel zomeruur, hetgene een normaal patroon is in de EU, met uitzondering
van Spanje, die in deze zin in de herfst van 2014 gestemd hebben, en de Benelux, gelegen
in het oostelijke deel van onze tijdszone.
Wij rekenen op u om onze President aan te moedigen en te ondersteunen in het
verwerkelijken van dit systeem, dat veel minder storend is dan de huidige dubbele zomertijd
. L’ACHED blijft echter haar strijd tegen de uursverandering in de EU voortzetten.
*The International Classification of Functioning, Disability and Health, known more commonly as
ICF, is a classification of health and health-related domains. As the functioning and disability of an
individual occurs in a context, ICF also includes a list of environmental factors.
**Policy Studies Institute (PSI) is committed to delivering insightful, high-quality research for our
funders, users and wider society that has an impact on environment and sustainable
development research, policy and practice.

