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Om: Andragende 0629/2009 af Giacomo Castelli, italiensk statsborger, om 
foranstaltninger som følge af jordskælv

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at udarbejde en lovgivning, der kræver, at alle 
nye bygninger, der opføres i Europa som følge af et jordskælv, skal sikres mod jordskælv, og 
om at stille de nødvendige midler til rådighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Efter voldsomme jordskælv med tragiske konsekvenser, f.eks. i L'Aquila i Italien i april 
2009, henledes opmærksomheden på de alvorlige sikkerhedsrisici, der er forbundet med 
modstandsdygtigheden for bygninger og andre bygværker, som udsættes for seismisk 
aktivitet.

Kommissionen har igennem længere tid været klar over, at det er nødvendigt at tage højde for 
disse risici i dimensioneringen af bygværker for at sikre et højt sikkerhedsniveau for borgerne 
i EU. Det skal imidlertid understreges, at spørgsmålene om borgernes sikkerhed, herunder 
sikkerheden for bygninger/bygværker og de dermed forbundne risikoforebyggelses- og 
kontrolforanstaltninger udelukkende hører under medlemsstaternes kompetenceområde.

Kommissionen har med en række foranstaltninger ikke desto mindre bidraget til at fremme de 
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tekniske muligheder for at løse disse sikkerhedsproblemer gennem udviklingen af bedre 
jordskælvssikring. Det skal bemærkes, at det har været drivkraften bag udviklingen af 
eurokodekser, som er fælles europæiske dimensioneringsstandarder for bygninger og bygge-
og anlægsarbejder. Alle eurokodekser er fastsat og offentliggjort som europæiske standarder, 
og EU-medlemsstaterne er i forberedelsesfasen med henblik på at gennemføre disse kodekser 
som nationale dimensioneringsstandarder inden udgangen af 2010. Blandt de 10 
dimensioneringskodekser (baseret på de seneste tilgængelige internationale videnskabelige 
resultater) omhandler et helt kodeks - Eurokodeks 8 - dimensioneringen af jordskælvssikre
bygninger og konstruktioner. Det skal endvidere bemærkes, at Kommissionen i forbindelse 
med udviklingen af Eurokodeks 8 har finansieret flere forskningstiltag, der har til formål at 
give en bedre forståelse af bygningers og andre bygværkers reaktioner, herunder manglende 
modstandsdygtighed, på udsættelse for seismisk aktivitet. Med resultaterne af denne forskning 
er der ydet et betydeligt bidrag til at fremme den optimale dimensionering af bygninger og 
bygværker.

For at fremhæve fordelene ved at gennemføre eurokodekserne offentliggjorde Kommissionen 
allerede i december 2003 en "henstilling om gennemførelse og anvendelse af eurokodekser 
for bygværker og byggevarer til bærende dele" (2003/887/EF), hvori medlemsstaterne
indtrængende blev opfordret til at integrere eurokodekserne fuldt ud og hurtigt i deres 
nationale dimensioneringsstandarder. I henstillingen blev der også lagt særlig vægt på behovet 
for en koordineret europæisk forskningsindsats "således at beskyttelsesniveauet i bygge- og 
anlægsarbejder forbedres konstant, især for så vidt angår konstruktioners modstandsdygtighed 
over for jordskælv og brand". Som led i bestræbelserne på at sikre, at eurokodekserne fortsat 
er en vigtig del af udviklingen, støtter Kommissionen sammen med EU-medlemsstaterne 
aktivt den kontinuerlige opdatering af eurokodekserne i forhold til de nyeste videnskabelige 
resultater, ikke mindst på området for seismisk dimensionering.

Konklusion

I lyset af den meget klare opdeling af kompetencer på EU- og medlemsstatsplan er det ikke 
muligt at fastsætte lovgivning på EU-plan om borgernes sikkerhed og sikkerheden for 
bygninger og bygværker. EU kan dog bidrage til udviklingen af mere jordskælvssikre 
bygninger ved at opfordre til fuld gennemførelse af eurokodekserne i medlemsstaterne.
Kommissionen vil naturligvis arbejde videre på at fremme og støtte anvendelsen af 
eurokodekser i medlemsstaterne, som ellers først er forpligtet til at anvende de pågældende 
kodekser inden udgangen af 2010 efter gradvist at have erstattet de nationale standarder."


