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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să 
efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară și, dacă este necesar, să prezinte o 
propunere de revizuire a acesteia.

În consecință, în vara anului 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică, care a 
relevat un sprijin considerabil din partea cetățenilor pentru eliminarea schimbării bianuale a 
orei. 

Raportoarea subliniază dorința Parlamentului de a asculta această cerere clară din partea 
cetățenilor europeni. Prin urmare, raportoarea sprijină propunerea Comisiei prezentată la 12 
septembrie 2018 de renunțare la schimbarea sezonieră a orei. 

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei are mai multe implicații importante legate de 
sănătatea cetățenilor, dat fiind impactul asupra bioritmului, dar și asupra sănătății animalelor. 
Implicațiile sunt, de asemenea, importante în ceea ce privește armonizarea la nivelul UE. 
Teritoriile statelor membre se întind de-a lungul a trei zone orare diferite (GMT + 0, + +1 și 
+ +2) și orice abordare nepregătită sau necoordonată ar putea perturba funcționarea pieței 
unice. Alegerea unei ore standard pentru teritoriul său rămâne o competență a statelor 
membre. Astfel, există un risc ridicat de fragmentare în ceea ce privește diferitele zone orare, 
întrucât țările învecinate ar putea opta să treacă la o oră diferită. 

De asemenea, raportoarea a ținut seama de faptul că acest aspect nu s-a aflat pe lista 
priorităților președinției austriece și că miniștrii transporturilor nu au găsit un acord în acest 
sens în cursul discuțiilor din reuniunea lor din octombrie și iunie 2018 și din decembrie 2017. 

Având în vedere aceste limitări ale renunțării la directiva privind orarul de vară, raportoarea 
propune următoarea abordare: 

coordonarea este esențială pentru a asigura funcționarea pieței unice, pentru că zonele orare 
diferite au implicații asupra unui număr mare de sectoare economice și asupra circulației 
cetățenilor. Acest lucru este valabil în special pentru că directiva anterioară privind 
schimbarea orei a fost adoptată atunci când UE număra numai 15 state membre. Din aceste 
motive, raportoare consideră că intrarea în vigoare la 1 aprilie 2019 este timpurie și 
trebuie amânată până în 2020, pentru a permite statelor membre să se pregătească pentru 
schimbare și coordonare. 

Fără a aduce atingere competenței statelor membre în acest domeniu, raportoarea propune 
revenirea la ora de iarnă ca oră standard. Întrucât, din punct de vedere tehnic, ora de vară 
pentru tot anul ar reprezenta o schimbare a zonei orare, alegerea de către toate țările a orei 
de iarnă ca oră standard ar facilita procesul de renunțare la schimbarea orei și ar 
preveni fragmentarea între statele membre. 

În mod similar, o altă modalitate de facilitare a procesului constă în coordonarea statelor 
membre în grupuri de țări învecinate și, în special, în funcție de zonele orare (GMT + 0, 
+ +1 și + +2), pentru a menține situația actuală. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

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) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, 
Parlamentul European a solicitat Comisiei 
să efectueze, împreună cu statele membre, 
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.

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 

(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, a 
crea securitate juridică și fiabilitate pe 
termen lung și pentru a se evita, printre 
altele, perturbările legate de programarea și 
desfășurarea operațiunilor de transport de 
pasageri și mărfuri și de funcționarea 
sistemelor de informare și comunicare, 
costurile mai ridicate pentru comerțul 
transfrontalier sau productivitatea mai 
scăzută în privința bunurilor și serviciilor și 
efectele asupra productivității în 
agricultură. Din dovezi reiese că 
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de două ori pe an. beneficiile generate de măsurile referitoare 
la ora de vară nu depășesc inconvenientele 
legate de schimbarea orei de două ori pe 
an.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În acest context, situația 
crescătorilor de animale poate servi drept 
exemplu, în care ora de vară a fost 
considerată inițial incompatibilă cu 
practicile agricole de lucru, în special în 
ceea ce privește începutul zilei de lucru, 
care este deja foarte matinal potrivit orei 
standard. De asemenea, s-a considerat că 
trecerea de două ori pe an la ora de vară a 
îngreunat comercializarea produselor sau 
a animalelor pe piață. Și, în cele din 
urmă, s-a presupus o reducere a 
producției de lapte pentru că vacile și-au 
urmat ritmul natural de muls. Totuși 
echipamentele și practicile agricole 
moderne au revoluționat agricultura, 
astfel încât majoritatea acestor preocupări 
nu mai par a fi relevante, în timp ce 
preocupările referitoare la bioritmul 
animalelor și condițiile de lucru ale 
fermierilor au întâietate în continuare.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
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 

(4) Este în curs o dezbatere publică 
aprinsă privind măsurile referitoare la ora 
de vară datorită participării active a 
grupurilor de acțiune naționale din 
numeroase state membre, iar unele state 
membre și-au exprimat deja preferința de a 
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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.

renunța la aplicarea acestor măsuri. În 
cursul discuțiilor purtate, specialiștii din 
diverse domenii, inclusiv medicină umană 
și veterinară, agricultură, educație și 
turism, au evaluat efectele negative ale 
schimbării anuale a orei. 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 5

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O serie de inițiative cetățenești au 
evidențiat preocupările cetățenilor cu 
privire la schimbarea orei de două ori pe 
an, iar statelor membre ar trebui să li se 
acorde timpul și posibilitatea de a efectua 
propriile lor consultări publice și evaluări 
ale impactului, pentru a înțelege mai bine 
implicațiile renunțării la schimbarea 
sezonieră a orei în toate regiunile.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru a asigura o punere în 
aplicare armonizată a prezentei directive, 
statele membre se consultă și coordonează 
orice modificări ale zonei de fus orar 
pentru a evita zonele de fus orar 
nepractice și perturbări importante ale 
pieței interne.



AD\1177468RO.docx 7/12 PE630.764v02-00

RO

Amendamentul 7

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, 
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.

(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, 
pentru limitarea la minimum a 
perturbărilor, printre altele în sectorul 
transportului, în cel al comunicațiilor, în 
sectorului agricol 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.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se (7) Prezenta directivă ar trebui să se 
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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.

aplice de la 1 aprilie 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 29 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 31 
octombrie 2020, astfel încât schimbările 
similare și de durată aplicate în diverse 
state membre să aibă loc simultan și într-o 
manieră bine coordonată. Este de dorit ca 
statele membre să ia în mod concertat 
deciziile referitoare la orele standard pe 
care le vor aplica din 2020.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 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. 
Acestea aleg împreună să fie aplicată fie 
ora standard permanentă, fie ora de vară 
permanentă pe întreg teritoriul UE.

Justificare

Scopul este acela de a evita un mozaic de fuse orare între țările UE. O alegere comună la 
nivelul UE ar fi benefică pentru piața unică și viața de zi cu zi a cetățenilor.

Amendamentul 10

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 
2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 
1:00 a.m., ora universală coordonată, a 
datei de 31 octombrie 2020. Statele 
membre notifică această decizie în 
conformitate cu articolul 2.

Amendamentul 11

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 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.

Amendamentul 12

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 2020.

Amendamentul 13

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 2020.



PE630.764v02-00 10/12 AD\1177468RO.docx

RO

 



AD\1177468RO.docx 11/12 PE630.764v02-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

Referințe COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Comisie competentă
       Data anunțului în plen

TRAN
13.9.2018

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

AGRI
13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Ulrike Müller
9.10.2018

Data adoptării 19.2.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

25
9
3

Membri titulari prezenți la votul final Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, 
Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn 
Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 
Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther 
Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe 
Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, 
Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria 
Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam 
Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, 
Thomas Waitz



PE630.764v02-00 12/12 AD\1177468RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25 +

ALDE Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR Jørn Dohrmann

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, 
Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam 
Siekierski

S&D Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, 
Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9 -

ALDE Jan Huitema, Jens Rohde

ECR James Nicholson

EFDD Marco Zullo

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE Michel Dantin

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3 0

ECR Beata Gosiewska, Laurențiu Rebega

PPE Mairead McGuinness

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


