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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση νομοθεσίας 
βάσει της οποίας θα απαιτείται ο αντισεισμικός σχεδιασμός όλων των νέων κτιρίων που 
κατασκευάζονται στην Ευρώπη μετά από σεισμό, καθώς και για τη διάθεση της απαραίτητης 
χρηματοδότησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Μετά από σοβαρούς σεισμούς με τραγικές συνέπειες, όπως στην πόλη L'Aquila της Ιταλίας 
τον Απρίλιο του 2009, εφιστάται η προσοχή στους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με 
την ανθεκτικότητα των κτιρίων και άλλων έργων στη σεισμική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει επί μακρόν την ανάγκη να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τέτοιοι 
κίνδυνοι κατά τον σχεδιασμό κατασκευαστικών έργων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι τα θέματα ασφάλειας των πολιτών, περιλαμβανομένης της ασφάλειας των 
κτιρίων/δημοσίων έργων, και τα συναφή μέτρα πρόληψης και ελέγχου των κινδύνων 
εμπίπτουν στο αποκλειστικό πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών. 
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Παρά ταύτα, η Επιτροπή, με σειρά ενεργειών της, έχει συμβάλει στην προώθηση της τεχνικής 
ικανότητας αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων ασφάλειας, αναπτύσσοντας βελτιωμένες 
μεθόδους «αντισεισμικού σχεδιασμού». Ειδικότερα, υπήρξε ισχυρός παράγοντας στήριξης 
της ανάπτυξης των Ευρωκωδίκων1, κοινών ευρωπαϊκών κωδίκων για τον σχεδιασμό κτιρίων 
και δημοσίων έργων. Όλοι οι ευρωκώδικες έχουν συμφωνηθεί και δημοσιευθεί ως ευρωπαϊκά 
πρότυπα, και τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της υιοθέτησής
τους ως εθνικών προτύπων σχεδιασμού έως το 2010. Μεταξύ των δέκα κωδίκων σχεδιασμού 
(βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών ευρημάτων) ένας ολόκληρος κώδικας 
–ο ευρωκώδικας 8– είναι αφιερωμένος στον σχεδιασμό αντισεισμικών κτιρίων και 
κατασκευών. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι, παράλληλα με την ανάπτυξη του 
ευρωκώδικα 8, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει σειρά ερευνητικών δράσεων με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς, περιλαμβανομένης και της κατάρρευσης, των 
κτιρίων και άλλων κατασκευών που υφίστανται τις συνέπειες της σεισμικής δραστηριότητας. 
Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των σχεδιαστικών 
χαρακτηριστικών των κτιρίων και λοιπών κατασκευών.

Για να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης των Ευρωκωδίκων, η Επιτροπή εξέδωσε 
ήδη από τον Δεκέμβριο του 2003 μια «σύσταση για την εφαρμογή και τη χρήση των 
ευρωκωδίκων» (2003/887/ΕΚ) στην οποία ενθαρρύνονται έντονα τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν πλήρως και ταχέως τους ευρωκώδικες στους αντίστοιχους εθνικούς τους 
κώδικες. Στη σύσταση επισημαίνεται επίσης ρητώς η ανάγκη συντονισμού των ερευνητικών 
προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την εξασφάλιση «συνεχώς αυξανόμενου 
επιπέδου προστασίας για τα κτίρια και τα έργα υποδομής, ιδίως όσον αφορά την 
αντισεισμικότητα και την πυρασφάλεια των δομών». Στο πλαίσιο των προσπαθειών της να 
διασφαλίσει ότι οι ευρωκώδικες θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, η 
Επιτροπή στηρίζει ενεργά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη συνεχή ενημέρωση των 
ευρωκωδίκων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά ευρήματα, ιδίως στον τομέα του 
αντισεισμικού σχεδιασμού.

Συμπέρασμα
Υπό το πρίσμα της πολύ σαφούς κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ του επιπέδου της ΕΕ 
και του επιπέδου των κρατών μελών, δεν φαίνεται να είναι εφικτή η θέσπιση νομοθεσίας σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών/την ασφάλεια των κτιρίων και άλλων 
κατασκευαστικών έργων. Εντούτοις, μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικές ενέργειες 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης της αντισεισμικότητας των νέων κτιρίων στην ΕΕ 
μέσω της πλήρους εφαρμογής των ευρωκωδίκων στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 
ασφαλώς το έργο της για τη διευκόλυνση και στήριξη της χρήσης των ευρωκωδίκων στα 
κράτη μέλη, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω κώδικες το
2010, αντικαθιστώντας σταδιακά τους αντίστοιχους εθνικούς κώδικες.

                                               
1 Για πληροφορίες σχετικά με τους Ευρωκώδικες, βλ. τον ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm.


