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semnatari, privind păstrarea orarului de vară pe tot parcursul anului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca orarul de vară să fie aplicat pe tot parcursul anului, motivând că acest 
lucru nu ar fi doar mai economic, deoarece nu ar mai trebui să se potrivească ora de două ori 
pe an, ci ar preveni și tulburarea bioritmului și ar avea ca rezultat beneficii corespunzătoare 
pentru sănătate. În consecință, el solicită intervenția Parlamentului European pentru a 
modifica actualul regim al orarului de vară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Orarul european de vară (European Summertime) reprezintă convenția prin care ceasurile sunt 
date cu o oră înainte primăvara și date înapoi toamna, pentru a beneficia cât mai mult de orele 
de lumină naturală, în funcție de sezon. Organul legislativ al Uniunii a hotărât să armonizeze 
aplicarea și datele pentru începutul și încheierea orarului de vară în Directiva 2000/84/CE din 
19 ianuarie 2001 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară1 Aceste convenții la nivel 
european facilitează, de exemplu, coordonarea orarelor trenurilor în traficul internațional. 
Acest aspect folositor a fost subliniat mereu de sectorul transporturilor. 

Aplicarea orarului de vară pe tot parcursul anului nu ar mai reprezenta în realitate un regim 

                                               
1 JO L 31, 2.2.2001, p. 21.
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armonizat al orarului „de vară”, ci ar aboli orarul de vară și ar forța statele membre să își 
modifice orarul standard, adică să îl dea înainte cu o oră. Decizia privind orarul standard este, 
însă, de competența statelor membre, și nu a UE.

Scopul normelor UE nu a fost deci de a armoniza regimul orar în UE, ci de a soluționa 
problemele, prezente în special în sectorul transporturilor, provenite dintr-o lipsă de 
coordonare a schimbărilor de orar pe parcursul anului.

Comisia a prezentat în 2007 un raport detaliat asupra impactului regimului curent al orarului 
de vară prevăzut în Directiva 2000/84/CE1 Acest raport a fost întocmit pe baza informațiilor, 
inclusiv a studiilor, primite de la statele membre, precum și pe baza altor informații 
disponibile la vremea respectivă. Până în prezent, Comisia nu a mai primit alte informații 
relevante care să o determine să ia în considerare schimbarea legislației UE privind regimul 
orarului de vară.

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu consideră că păstrarea orarului de vară pe tot 
parcursului anului reprezintă o măsură corespunzătoare. 

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European și către Comitetul Economic și Social 
European în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară 
(COM(2007)0739).


