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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, dispozițiile privind orarul de vară au făcut obiectul unor dezbateri intense. O serie 
de solicitări din partea cetățenilor, a Parlamentului European și a anumitor state membre ale 
UE au determinat Comisia să decidă cu privire la investigarea funcționării actualelor dispoziții 
UE privind orarul de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui sau nu să fie modificate.

Măsurile UE referitoare la ora de vară impun schimbarea orei de două ori pe an în toate statele 
membre pentru adaptarea la evoluția luminii naturale în cursul anotimpurilor. Ceasurile se dau 
cu o oră înainte în dimineața ultimei duminici din martie și se dau cu o oră înapoi în dimineața 
ultimei duminici din octombrie, pentru a se reveni la ora standard.

Spectrul aspectelor legate de sănătate legate de ora oficială de vară este larg, cuprinzând efectele 
pe termen scurt (și anume în zilele imediat următoare schimbării) și efectele pe termen lung, 
precum și consecințele pozitive și negative. Cu toate acestea, impactul relevant al perturbărilor 
în ritmul biologic din cauza schimbării orei asupra sănătății umane este încă neclar și necesită 
o cercetare aprofundată în ceea ce privește procesul de adaptare la schimbările de orar.

În timpul consultării publice privind orarul de vară, majoritatea respondenților (76 %) au 
declarat că au o experiență negativă în ceea ce privește trecerea de la ora de iarnă la ora de vară. 
43 % dintre aceste răspunsuri au fost legate de probleme și preocupări legate de sănătate, în 
timp ce 20 % au fost justificate de lipsa de economii de energie.

În contextul acestor experiențe negative, Comisia a decis să ia în considerare efectele potențial 
negative ale orei oficiale de vară asupra sănătății, care au făcut obiectul a numeroase studii și 
dezbateri. Unele studii analizează legătura dintre trecerea la ora de vară și riscul de atacuri de 
cord, perturbarea ritmului corpului, privarea de somn, lipsa de concentrare și de atenție, 
creșterea riscului de accidente, scăderea gradului de satisfacție în viață și chiar ratele de 
sinucidere.

Deși lista potențialelor efecte negative este lungă, unele studii stabilesc în mod clar efecte 
pozitive pe termen lung pentru starea de bine generală, datorate zilelor mai lungi, activităților 
în aer liber după muncă sau școală, expunerii la soare.

Dar, deși primesc cu satisfacție noua inițiativă a Comisiei și aș accepta unele efecte potențiale 
asupra sănătății ale dispozițiilor UE privind orarul de vară, o gamă largă de opțiuni în ceea ce 
privește schimbarea orei ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre, în funcție de interesele 
acestora

Acesta este motivul pentru care intenționez să semnalez anumite aspecte potențiale legate de 
sănătate ale propunerii, indicând câteva elemente pozitive și negative care pot fi luate în 
considerare, însă mă abțin de la impunerea unor decizii statelor membre. Desigur, aș dori să 
adopt o atitudine pozitivă față de propunerea CE, dar, pentru a fi în conformitate cu principiul 
subsidiarității în politica de sănătate, ar trebui să lăsăm statele membre să ia propriile decizii 
într-un mod armonizat.

În concluzie, aș dori să subliniez că, chiar dacă ar fi să luăm o decizie finală clară, în special 
datorită faptului că această legislatură se îndreaptă spre sfârșit, trebuie să luăm în considerare 
dovezile empirice legate de problemele de sănătate. Cu toate acestea, o examinare veritabilă și 
sinceră și o colectare a tuturor datelor accesibile ale acestui dosar nu facilitează sarcina noastră 
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în ceea ce privește adoptarea unei decizii care să fie însoțită în mod clar de argumente dovedite 
din punct de vedere științific. Cred cu tărie că ar trebui să ne exprimăm intenția de a încheia 
lucrările restante, având în vedere voința clar exprimată a cetățenilor europeni; cu toate acestea, 
trebuie să admitem limitările evidente: puține date empirice și lipsa unei poziții comune a 
statelor membre. Din aceste motive, pare oportun să luăm în considerare o ușoară amânare a 
negocierilor în curs de desfășurare, pentru a putea opera cu mai multe date concrete și un mesaj 
mai clar din partea statelor membre în ceea ce privește așteptările lor încă nesatisfăcute și 
orientările de care să ținem seama.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile 
disponibile, care subliniază importanța 
existenței unor norme armonizate la nivelul 
Uniunii în acest domeniu, pentru a se 
asigura buna funcționare a pieței interne și 
pentru a se evita, printre altele, perturbările 
legate de programarea operațiunilor de 
transport și de funcționarea sistemelor de 
informare și comunicare, costurile mai 
ridicate pentru comerțul transfrontalier sau 
productivitatea mai scăzută în privința 
bunurilor și serviciilor. Dovezile nu 
clarifică dacă beneficiile generate de 
măsurile referitoare la ora de vară depășesc 
inconvenientele legate de schimbarea orei 
de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile 
disponibile, care subliniază importanța 
existenței unor norme armonizate la nivelul 
Uniunii în acest domeniu, pentru a se 
asigura buna funcționare a pieței interne, 
stabilitatea pe termen lung și 
predictibilitatea, pentru a se evita, printre 
altele, perturbările legate de programarea 
operațiunilor de transport și de 
funcționarea sistemelor de informare și 
comunicare, costurile mai ridicate pentru 
comerțul transfrontalier sau productivitatea 
mai scăzută în privința bunurilor și 
serviciilor. Dovezile nu clarifică pe deplin 
dacă beneficiile generate de măsurile 
referitoare la ora de vară depășesc 
inconvenientele legate de schimbarea orei 
de două ori pe an iar rezultatele diferă 
între regiuni.

Amendamentul 2

Propunere de directivă



AD\1177975RO.docx 5/15 PE631.995v03-00

RO

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică 
aprinsă privind măsurile referitoare la ora 
de vară, iar unele state membre și-au 
exprimat deja preferința de a renunța la 
aplicarea acestor măsuri. Având în vedere 
aceste evoluții, este necesar să se asigure în 
continuare buna funcționare a pieței interne 
și să se evite orice perturbare semnificativă 
a acesteia, cauzată de divergențe între 
statele membre în acest domeniu. Prin 
urmare, este oportun să se renunțe în mod 
coordonat la măsurile referitoare la ora de 
vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică 
aprinsă privind măsurile referitoare la ora 
de vară, așa cum au demonstrat-o cele 4,6 
de milioane de răspunsuri ale cetățenilor 
în consultarea deschisă a Comisiei, din 
care o majoritate clară s-a pronunțat 
împotriva sistemului curent de schimbare 
sezonieră a orei. Principalul motiv al 
întreruperii este impactul schimbărilor 
orare asupra sănătății umane (43 %), 
urmat de lipsa economiilor de energie 
(20 %). Deși 70 % din participanții la 
consultarea publică proveneau dintr-un 
singur stat membru, unele state membre 
și-au exprimat deja preferința de a renunța 
la aplicarea acestor măsuri. Unele 
parlamentele au solicitat guvernelor lor să 
ia măsuri în ceea ce privește schimbarea 
sezonieră a orei în UE. Au fost lansate 
inițiative legislative naționale pentru a 
elimina schimbările sezoniere de timp. 
Având în vedere aceste evoluții, este 
necesar să se asigure în continuare buna 
funcționare a pieței interne și să se evite 
orice perturbare semnificativă a acesteia, 
cauzată de divergențe între statele membre 
în acest domeniu. Prin urmare, este oportun 
să se renunțe în mod coordonat la măsurile 
referitoare la ora de vară.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Teritoriile statelor membre altele 
decât cele de peste mări sunt grupate în 
trei zone de fus orar sau ore standard 
diferite, și anume GMT, GMT + 1 și GMT 
+ 2. Întinderea amplă pe axa nord-sud a 
Uniunii Europene face ca perioada de 
lumină să fie influențată de oră și să 
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varieze pe teritoriul Uniunii. Prin urmare, 
este important ca statele membre să ia în 
considerare aspectele geografice ale 
timpului, și anume zonele de fus orar 
naturale și poziția geografică, înainte de 
a-și schimba zona de fus orar. Statele 
membre ar trebui să consulte cetățenii și 
părțile interesate relevante înainte de a 
decide să își schimbe zona de fus orar.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Ora de vară a permis ca apusurile 
în lunile de vară să aibă loc mai târziu. 
Mulți cetățeni europeni asociază vara cu 
prezența luminii solare până seara târziu. 
Revenirea la ora „standard” ar însemna 
devansarea apusurilor din timpul verii cu 
o oră și scurtarea semnificativă a 
perioadei anului cu lumină până seara 
târziu.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Numeroase studii au analizat 
legătura dintre trecerea la orarul de vară 
și riscul de atacuri de cord, ritmul 
perturbat al corpului, privarea de somn, 
lipsa de concentrare și de atenție, riscul 
crescut de accidente, gradul de satisfacție 
în viață scăzut și chiar ratele de 
sinucidere. Cu toate acestea, zilele mai 
lungi, activitățile în aer liber după muncă 
sau școală și expunerea la soare au, în 
mod clar, unele efecte pozitive pe termen 
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lung asupra stării de bine generale.

Amendamentul6

Propunere de directivă
Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Chronobiologia arată că bioritmul 
organismului uman este afectat de orice 
schimbare de timp, care poate avea un 
impact negativ asupra sănătății. În timp 
ce majoritatea oamenilor au nevoie de 
câteva zile pentru a se adapta la noile 
schimbări, unele cronotipuri necesită 
câteva săptămâni sau chiar mai mult. 
Anumite grupuri, cum ar fi copiii și 
persoanele în vârstă, sunt deosebit de 
vulnerabile. Schimbarea de orar este 
deosebit de critică, deoarece unele studii 
sugerează, de exemplu, că există o rată 
mai mare a accidentelor ischemice în 
primele două zile de la schimbare. Există, 
de asemenea, o legătură între schimbările 
de orar și bolile cardiovasculare legate de 
perturbarea ciclului circadian prin 
schimbări de orar.

Amendamentul7

Propunere de directivă
Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Schimbările sezoniere ale orei au 
un impact negativ și asupra animalelor, 
fapt evident în agricultură, de exemplu, 
unde producția de lapte a vacilor are de 
suferit.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 4 f (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4f) Se presupune, în general, că 
schimbările sezoniere de oră produc 
economii de energie. Acesta a fost, într-
adevăr, principalul motiv pentru 
introducerea lor inițială în secolul trecut. 
Cu toate acestea, cercetările arată că, deși 
schimbările sezoniere de oră pot avea 
beneficii marginale în reducerea 
consumului de energie în Uniune în 
ansamblu, acest lucru nu este valabil în 
toate statele membre. Energia de iluminat 
economisită prin trecerea la ora de vară 
poate fi, de asemenea, compensată de 
creșterea consumului de energie pentru 
încălzire. În plus, rezultatele sunt dificil 
de interpretat, deoarece sunt puternic 
influențate de factori externi, cum ar fi 
meteorologia, comportamentul 
utilizatorilor de energie sau tranziția 
energetică în curs.

Amendamentul9

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere dreptului fiecărui stat 
membru de a decide ora standard sau orele 
standard pentru teritoriile aflate sub 
jurisdicția sa și care intră în domeniul de 
aplicare teritorială a tratatelor, precum și 
modificările ulterioare ale orei sau orelor 
respective. Cu toate acestea, pentru a se 
garanta că aplicarea măsurilor referitoare la 
ora de vară doar de către unele state 
membre nu perturbă funcționarea pieței 
interne, statele membre ar trebui să se 
abțină de la schimbarea orei standard pe 
orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din 
motive legate de schimbările sezoniere, 
prezentând această schimbare ca fiind o 
schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, 

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere dreptului fiecărui stat 
membru de a decide ora standard sau orele 
standard pentru teritoriile aflate sub 
jurisdicția sa și care intră în domeniul de 
aplicare teritorială a tratatelor, precum și 
modificările ulterioare ale orei sau orelor 
respective. Cu toate acestea, pentru a se 
garanta că nu este perturbată funcționarea 
pieței interne, statele membre ar trebui să 
ajungă la un acord în privința posibilei 
schimbări a orei standard, consultând-se 
cu celelalte state membre și, în măsura 
posibilului, adoptând o poziție 
armonizată. Pentru a se evita aplicarea 
măsurilor referitoare la ora de vară doar de 
către unele state membre, statele membre 
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pentru limitarea la minimum a 
perturbărilor, printre altele în sectorul 
transportului, în cel al comunicațiilor și în 
alte sectoare implicate, statele membre ar 
trebui să notifice Comisiei în timp util 
intenția lor de a-și schimba propria oră 
standard și să aplice, ulterior, schimbările 
notificate. Pe baza notificării respective, 
Comisia ar trebui să informeze toate 
celelalte state membre, astfel încât acestea 
să poată lua toate măsurile necesare. De 
asemenea, Comisia ar trebui să informeze 
publicul larg și părțile interesate, 
publicând informațiile respective.

ar trebui să se abțină de la schimbarea orei 
standard pe orice teritoriu aflat sub 
jurisdicția lor din motive legate de 
schimbările sezoniere, prezentând această 
schimbare ca fiind o schimbare a zonei de 
fus orar. Mai mult, pentru limitarea la 
minimum a perturbărilor, printre altele în 
sectorul transportului, în cel al 
comunicațiilor și în alte sectoare implicate, 
statele membre ar trebui să notifice 
Comisiei în timp util intenția lor de a-și 
schimba propria oră standard și să aplice, 
ulterior, schimbările notificate. Pe baza 
notificării respective, Comisia ar trebui să 
informeze toate celelalte state membre, 
astfel încât acestea să poată lua toate 
măsurile necesare. De asemenea, Comisia 
ar trebui să informeze publicul larg și 
părțile interesate prin publicarea acestor 
informații fără întârziere, după primirea 
tuturor notificărilor din partea statelor 
membre .

Amendamentul10

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui să se 
coordoneze între ele în ceea ce privește 
orele standard pentru care optează, care 
ar trebui să fie cât mai armonizate posibil 
între statele membre, pentru a se evita 
apariția unor fusuri orare excesiv de 
diferite în UE, astfel încât piața internă să 
funcționeze bine și să fie previzibilă 
pentru cetățenii, consumatorii și 
sectoarele vizate. Deși este imposibil din 
punct de vedere legal ca statele membre să 
fie obligate să se decidă asupra unei zone 
de fus orar anume, ar trebui să se depună 
toate eforturile pentru a se evita 
complicații inutile. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să se consulte între ele 
și cu Comisia în ceea ce privește deciziile 
lor legate de întreruperea schimbării orei 
sezoniere. În acest scop, fiecare stat 
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membru ar trebui să desemneze un 
reprezentant pentru a consulta Comisia și 
celelalte state membre.

Amendamentul11

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât 
ultima perioadă de vară care face obiectul 
dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar 
trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la 
ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 31 martie 2019. Statele membre 
care, după respectiva perioadă de vară, 
intenționează să adopte o oră standard 
corespunzătoare orei aplicate pe durata 
sezonului de iarnă în conformitate cu 
Directiva 2000/84/CE ar trebui să își 
modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora 
universală coordonată, a datei de 27 
octombrie 2019, astfel încât schimbările 
similare și de durată aplicate în diverse 
state membre să aibă loc simultan. Este de 
dorit ca statele membre să ia în mod 
concertat deciziile referitoare la orele 
standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice de la 30 martie 2020, astfel încât 
ultima perioadă de vară care face obiectul 
dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar 
trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la 
ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 30 martie 2020. Statele membre 
care, după respectiva perioadă de vară, 
intenționează să adopte o oră standard 
corespunzătoare orei aplicate pe durata 
sezonului de iarnă în conformitate cu 
Directiva 2000/84/CE ar trebui să își 
modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora 
universală coordonată, a datei de 25 
octombrie 2020, astfel încât schimbările 
similare și de durată aplicate în diverse 
state membre să aibă loc simultan. Este de 
dorit ca statele membre să ia în mod 
concertat deciziile referitoare la orele 
standard pe care le vor aplica din 2020.

Amendamentul12

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre nu aplică schimbări 
sezoniere ale orei sau orelor lor standard.

1. Statele membre nu aplică schimbări 
sezoniere ale orei sau orelor lor standard.

2. În pofida alineatului (1), statele 
membre pot încă să aplice o schimbare 
sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 
2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 
1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 27 octombrie 2019. Statele 

2. În pofida alineatului (1), statele 
membre pot încă să aplice o schimbare 
sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 
2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 
1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 25 octombrie 2020. Statele 
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membre notifică această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

membre notifică această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

Amendamentul13

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatele 1 și 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, 
dacă un stat membru decide să își schimbe 
ora sau orele standard pe orice teritoriu 
aflat sub jurisdicția sa, statul membru 
respectiv notifică acest lucru Comisiei cu 
cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în 
vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel 
de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 
luni înaintea datei vizate pentru schimbare, 
statul membru aplică schimbarea 
respectivă.

1. Fără a aduce atingere articolului 1, 
dacă un stat membru decide să își schimbe 
ora sau orele standard pe orice teritoriu 
aflat sub jurisdicția sa, statul membru 
respectiv notifică acest lucru Comisiei cu 
cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în 
vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel 
de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 
luni înaintea datei vizate pentru schimbare, 
statul membru aplică schimbarea 
respectivă.

1a. Statele membre se consultă cu 
toate celelalte state membre înainte de a 
lua decizia menționată la alineatul (1). 
Comisia facilitează consultarea. Fiecare 
stat membru desemnează un reprezentant 
responsabil cu consultarea celorlalte state 
membre și a Comisiei.

Amendamentul14

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În termen de 1 lună de la notificare, 
Comisia informează celelalte state membre 
cu privire la respectiva notificare și publică 
informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

2. În termen de 1 lună de la notificare, 
Comisia informează celelalte state membre 
cu privire la respectiva notificare și publică 
informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Comisia informează 
publicul în general fără întârziere după 
primirea tuturor notificărilor din partea 
statelor membre.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
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Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până cel târziu la 31 decembrie 
2024, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive.

1. Până cel târziu la 31 decembrie, la 
șapte ani de la adoptarea prezentei 
directive, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile relevante cel târziu 
până la 30 aprilie 2024.

2. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile relevante cel târziu 
până la 30 aprilie, la șapte ani de la 
adoptarea prezentei directive.

Amendamentul17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până cel 
târziu la 1 aprilie 2019, actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre adoptă și publică, până cel 
târziu la 30 martie 2020, actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele dispozițiilor respective.

Amendamentul18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică dispozițiile 
respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile 
respective de la 30 martie 2020.
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Amendamentul19Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele cuprind o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o astfel de 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele cuprind o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o astfel de 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Amendamentul20

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de 
la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de 
la 30 martie 2020.
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