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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei de a se renunța la schimbarea sezonieră a orei în mod 
armonizat în toate statele membre, răspunzând astfel numeroaselor apeluri lansate de 
Parlament în ultimii câțiva ani în favoarea unor astfel de măsuri.

Recent, cetățenii și societatea civilă și-au exprimat în mod ferm opoziția față de practica 
schimbării bianuale a orei, prevăzută de legislația Uniunii timp de aproape 40 de ani.

Este important de subliniat că astfel de schimbări sezoniere ale orei nu afectează numai 
funcționarea pieței interne, ci ridică și numeroase probleme de sănătate publică, nu în ultimul 
rând legate de protecția unor grupuri minoritare specifice care sunt afectate în mod 
disproporționat de dereglarea ritmului circadian. De asemenea, potrivit studiilor, numărul de 
accidente și de atacuri de cord crește în zilele ulterioare schimbării orei. 

Deși este clar că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a se renunța în mod armonizat 
la schimbarea sezonieră a orei, stabilirea de norme sub forma unui regulament direct aplicabil 
care ar impune utilizarea fie a orei standard, fie a orei de vară în toate statele membre ar fi o 
măsură excesivă inutilă și nu ar lua în considerare nevoile și condițiile diverse din diferite 
părți ale UE. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie libere să decidă varianta optimă 
pentru ele. Cu toate acestea, ar trebui să li se acorde mai mult timp înainte de intrarea în 
vigoare a directivei, pentru a se pregăti pentru schimbare, care ar trebui pusă în aplicare în 
mod concertat și coordonat.

Raportorul regretă că, înainte de a prezenta propunerea de actualizare a Directivei 
2000/84/CE, Comisia nu a realizat o evaluare adecvată a impactului și că respectiva 
consultare publică și a părților interesate organizată nu s-a desfășurat pe parcursul a 12 
săptămâni, perioada completă obișnuită pentru astfel de consultări. Trebuie subliniat faptul că, 
în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, instituțiile s-au angajat să 
considere evaluările de impact și consultările instrumente esențiale pentru îmbunătățirea 
calității legislației Uniunii.

Cu toate acestea, raportorul este pe deplin de acord cu raportorul din cadrul comisiei 
competente, că această directivă ar trebui adoptată cât mai curând posibil și, de preferință, 
înainte de sfârșitul actualei legislaturi, pentru a se asigura securitatea juridică și pentru a li se 
permite statelor membre să se pregătească în mod corespunzător pentru viitoarele modificări.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2



PE632.863v01-00 4/7 PA\1173755RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, 
Parlamentul European a solicitat Comisiei 
să efectueze o evaluare a măsurilor 
referitoare la ora de vară prevăzute de 
Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, 
să prezinte o propunere de revizuire a 
acesteia. Rezoluția a confirmat, de 
asemenea, că este esențial să se mențină o 
abordare armonizată în întreaga Uniune a 
măsurilor referitoare la oră.

(2) Având în vedere numeroasele 
petiții primite de la cetățeni, întrebările 
parlamentare și o audiere publică pe tema 
acestei chestiuni, în rezoluția sa din 8 
februarie 2018, Parlamentul European a 
solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a 
măsurilor referitoare la ora de vară 
prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă 
este necesar, să prezinte o propunere de 
revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, 
de asemenea, că este esențial să se mențină 
o abordare armonizată în întreaga Uniune a 
măsurilor referitoare la oră.

Or. en

Amendamentul 2

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 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, deși numeroase studii 
științifice, inclusiv studiul Serviciului de 
Cercetare al Parlamentului European din 
octombrie 2017 privind dispozițiile UE 
referitoare la orarul de vară în temeiul 
Directivei 2000/84/CE, au indicat 
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existența unor efecte negative asupra 
sănătății umane.

Or. en

Amendamentul 3

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 1 aprilie 2021 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 2021. 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 2021, 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 și coordonat deciziile referitoare 
la orele standard pe care le vor aplica din 
2021.

(Modificarea ce constă în înlocuirea anului 
2019 cu 2021 se aplică întregului text).

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
membre notifică această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele 
membre pot încă să aplice o schimbare 
sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 
2021, cu condiția să facă acest lucru la ora 
1.00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 27 octombrie 2021. Statele 
membre notifică această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

Or. en

Amendamentul 5

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 1 aprilie 2021, actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele dispozițiilor respective.

Or. en

Amendamentul 6

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 1 aprilie 2021

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1

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 1 aprilie 2021.

Or. en
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