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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az Európai Parlament támogatását annak érdekében, hogy 
jogszabályi kötelezettség legyen, hogy a valamely földrengést követően Európában épített 
valamennyi épület földrengésbiztos legyen, és erre megfelelő források álljanak rendelkezésre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A 2009 áprilisában az olaszországi L’Aquilában bekövetkezetthez hasonló, tragikus 
következményekkel járó, erős földrengéseket követően a figyelem a szeizmikus 
tevékenységnek kitett épületek és más építmények ellenállásával kapcsolatos komoly 
biztonsági kockázatokra irányult.

A Bizottság régóta elismeri annak szükségességét, hogy az ilyen kockázatokat gondosan 
figyelembe vegyék az építési munkák megtervezésében, annak érdekében, hogy garantálják 
az Európai Unió polgárainak magas szintű biztonságát. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a 
polgárok biztonságával kapcsolatos kérdések – ideértve az épületek/építmények biztonságát is 
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–, valamint a kapcsolódó kockázatmegelőző és ellenőrző intézkedések kizárólagos tagállami 
hatáskörbe tartoznak. 

Mindazonáltal a Bizottság több fellépés révén is hozzájárult az ilyen biztonsági kérdések 
kezelésével kapcsolatos műszaki képességek fejlesztéséhez, tökéletesített „szeizmikus 
tervezési” módszerek kidolgozásával. Történetesen komoly hajtóerőként közreműködött az 
Eurocode szabályzatok1, az épületekre és közművekre vonatkozó közös európai tervezési 
szabályok kidolgozásában. Valamennyi Eurocode-ot európai szabványként elfogadtak és 
közzétettek, és az uniós tagállamokban jelenleg folynak az előkészületek arra vonatkozóan, 
hogy azokat 2010-ig nemzeti tervezési szabványokként átvegyék. A tíz tervezési szabályzat 
között (amelyek a legújabb elérhető nemzetközi tudományos eredményeken alapulnak) egy 
teljes szabályzat – az Eurocode 8 – a földrengésbiztos épületek és szerkezetek tervezésével 
foglalkozik. Szintén említésre méltó, hogy az Eurocode 8 kidolgozásával összefüggésben a 
Bizottság számos kutatási cselekvést finanszírozott, amelyek célja a szeizmikus 
tevékenységnek kitett épületek és egyéb építmények viselkedésének – többek között azok 
összeomlásának – jobb megértése. A szóban forgó kutatás eredményei jelentős mértékben 
hozzájárultak az épületekhez és építményekhez kapcsolódó tervezési képességek javításához.

Annak érdekében, hogy jelezze az Eurocode szabályzatok átvételének előnyeit, a Bizottság 
már 2003 decemberében kiadta az Eurocode szabályzatok alkalmazásáról és használatáról 
szóló ajánlást (2003/887/EK), amely határozottan ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes körűen 
és gyorsan építsék be az Eurocode szabályzatokat nemzeti tervezési szabályzataikba. Az 
ajánlás szintén kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy összehangolt európai kutatási 
erőfeszítésekre van szükség „az épületek és közművek fokozott szintű védelme, különösen a 
szerkezetek földrengéssel és tűzzel szembeni ellenállása” terén. A Bizottság arra irányuló 
törekvéseinek részeként, hogy az Eurocode szabályzatok a fejlesztések élvonalában 
maradjanak, az EU tagállamaival együtt tevékenyen támogatja az Eurocode szabályzatok 
folyamatos naprakésszé tételét, az új tudományos eredmények átvételével, nem utolsósorban a 
szeizmikus tervezés területén.

Következtetés

Figyelembe véve az uniós szintű és tagállami szintű hatáskörök egyértelmű megosztását, a 
polgárok biztonságával / az épületek és más építmények biztonságával foglalkozó uniós szintű 
jogszabály nem tűnik kivitelezhetőnek. Ugyanakkor komoly lépéseket lehet tenni a fokozottan 
földrengésbiztos új épületek célkitűzésének irányába az EU-ban, ha elindul az Eurocode 
szabályzatok teljes körű alkalmazása a tagállamokban. A Bizottság természetesen folytatja 
arra irányuló tevékenységét, hogy megkönnyítse és támogassa az Eurocode szabályzatok 
tagállamokban történő alkalmazását; a tagállamoknak rendes esetben 2010-ben kellene 
megkezdeniük e tervezési szabályzatok használatát, fokozatosan lecserélve a nemzeti 
szabályzatokat. 

                                               
1 Az Eurocode szabályzatokkal kapcsolatos információ az alábbi weboldalon található: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm 


