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Ref.: Petiția nr. 0859/2013, adresată de Martin Mittmann, de cetățenie germană, 
privind extinderea orarului de vară pentru a-l armoniza cu dispozițiile 
privind orarul de vară din Statele Unite și Canada 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca Parlamentul European să promoveze o modificare a 
Directivei 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară pentru a armoniza 
dispozițiile privind orarul de vară cu cele din America de Nord. Orarul de vară european 
începe în ultima zi de duminică din martie și se termină în ultima zi de duminică din 
octombrie. În America de Nord, acesta începe din a doua zi de duminică din martie și se 
termină în prima zi de duminică din noiembrie. În perioada în care cele două serii de dispoziții 
nu se suprapun, există, conform petiționarului, o serie de probleme economice. El enumeră 
coordonarea orarelor de zbor pentru cursele aeriene transatlantice și tranzacționarea la bursă, 
care pot suferi pierderi ca urmare a faptului că date economice potențial sensibile din punct de 
vedere al prețului sunt făcute publice la o diferență de câteva săptămâni. Pe scurt, el 
subliniază că, în fiecare an, coordonarea traficului economic este întreruptă timp de câteva 
săptămâni în fiecare an. El este de părere că beneficiile armonizării dispozițiilor privind orarul 
de vară includ acele activități care ar putea avea loc pe timp de zi mai devreme în acel an 
(încă din martie), că nu ar fi probleme în ajustarea orarelor de zbor și că aceasta ar preveni 
apariția oricăror probleme legate de datele economice Petiționarul dorește ca modificarea să 
se facă în 2015 astfel încât toate părțile să aibă timp să se pregătească pentru schimbare, de 
exemplu prin ajustarea software-ului și a planurilor lor pe termen lung.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Într-adevăr, există o diferență între orarul de vară din Europa și cel din America de Nord. 
Orarul european de vară 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 UE 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. 

SUA și Canada au ales alte modalități și date diferite de introducere și terminare a orarului de 
vară. Indiferent de aceste diferențe și cel mai important este că aceasta este o decizie stabilă 
de care sunt conștiente toate persoanele vizate (de exemplu, persoanele responsabile cu 
programarea zborurilor transatlantice și cele implicate în schimburi comerciale transatlantice).

Atâta timp cât aceste dispoziții durabile privind orarul de vară, chiar dacă nearmonizate de 
ambele părți ale Atlanticului, nu sunt brusc schimbate, rămân previzibile și sunt clar 
comunicate cum este cazul în prezent, Comisia nu vede o problemă. Planificatorii le pot lua 
ușor în considerare, comercianții sunt conștienți de această situație etc. Având în vedere faptul 
că actualele dispoziții UE privind orarul de vară sunt în vigoare de aproape șapte ani și sunt 
bine cunoscute de toți, armonizarea orarului de vară ar duce, de fapt, la mai multe aspecte 
complexe și la eventuale riscuri, întrucât toți cei vizați ar trebui să se adapteze din nou la alte 
circumstanțe.

Comisia a prezentat în 2007 un raport detaliat asupra impactului regimului curent al orarului 
de vară prevăzut în Directiva 2000/84/CE2. 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.

Concluzie

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia consideră că nu este necesară armonizarea orarului 
de vară din Europa cu cel din America de Nord.

                                               
1 JO L 31, 2.2.2001, p. 21.
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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).


