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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0629/2009, внесена от Giacomo Castelli, с италианско 
гражданство, относно предпазни мерки срещу земетресения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията търси подкрепата на Европейския парламент за въвеждане на 
законодателство, което изисква всички нови жилищни сгради в Европа, построени след 
земетресение, да бъдат устойчиви на земетресения, както и за предоставяне на 
необходимото финансиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

След големи земетресения с трагични последици, като това в L'Aquila, Италия, през 
април 2009 г., вниманието е привлечено към сериозните рискове за безопасността, 
свързани с устойчивостта на сградите и другите съоръжения, изложени на сеизмична
активност.

В продължение на дълъг период от време Комисията е признавала необходимостта от 
сериозното вземане предвид на подобни рискове при проектирането на строителни 
съоръжения с цел да се гарантира високо равнище на безопасност за гражданите на 
Европейския съюз. Трябва да се подчертае обаче, че въпросите на безопасността на 
гражданите, в това число безопасността на сградите / съоръженията и свързаните с нея 
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мерки за предотвратяване и контрол на риска, попадат в изключителната
компетентност на държавите–членки.

Въпреки това, чрез редица свои действия Комисията е допринесла за повишаването на 
техническите способности за справяне с подобни въпроси на безопасността, като е 
разработила по-добри методи за „сеизмично проектиране“. По-специално, тя беше 
мощна движеща сила при разработването на Еврокодовете1, общи европейски кодекси
за проектиране на сгради и инженерни съоръжения. Всички Еврокодове са съгласувани 
и публикувани като Европейски стандарти и държавите–членки на ЕС понастоящем се 
подготвят да ги възприемат като национални стандарти за проектиране до 2010 г.
Измежду десетте кодекса за проектиране (въз основа на последните налични 
международни научни констатации) един цял кодекс – Еврокод 8 – е посветен на 
проектирането на сгради и конструкции, които са устойчиви на земетресения. Също 
така заслужава да се отбележи, че във връзка с разработването на Еврокод 8 Комисията 
финансира няколко научноизследователски мероприятия, чиято цел беше да се разбере 
по-добре поведението, в това число разрушаването, на сгради и други съоръжения, 
подложени на сеизмична активност. Констатациите от тези проучвания представляваха 
значим принос за повишената компетентност за проектиране на сгради и съоръжения.

С цел да посочи предимствата на възприемането на Еврокодовете, Комисията вече 
публикува през декември 2003 г. „Препоръка относно прилагането и използването на 
Еврокодовете“ (2003/887/ЕО), която силно поощрява държавите–членки напълно и 
бързо да интегрират Еврокодовете в своите национални кодекси за проектиране. 
Препоръката също така изрично изтъква необходимостта от координирани 
научноизследователски усилия на европейско равнище, насочени към „повишено 
равнище на защита на сградите и строителните съоръжения, особено по отношение на 
устойчивостта на конструкциите на земетресения и пожари“. Като част от усилията си 
да гарантира, че Еврокодовете продължават да бъдат начело на развитието, Комисията 
активно подпомага, заедно с държавите–членки на ЕС, непрекъснатото актуализиране 
на Еврокодовете, като приема нови научни констатации, не на последно място в 
областта на сеизмичното проектиране.

Заключение

С оглед на много ясното разделение на правомощията между равнището на ЕС и 
равнището на държавите–членки, законодателство на равнище ЕС относно 
безопасността на гражданите / безопасността на сградите и другите съоръжения не 
изглежда осъществимо. Въпреки това е възможно да бъдат предприети значими стъпки 
за постигането на целта за повече устойчиви на земетресения нови сгради в ЕС чрез 
пълното прилагане на Еврокодовете в държавите–членки. Комисията, разбира се, ще 
продължи работата си по улесняването и подпомагането на използването на 
Еврокодовете в държавите–членки, които по правило би трябвало да започнат да 
използват тези кодекси за проектиране през 2010 г. чрез постепенно заместване на 
националните кодекси.

                                               
1 За информация във връзка с Еврокодовете, моля, вижте сайта 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm


