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EUROPOS PARLAMENTAS 2009-2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0629/2009 dėl atsargumo priemonių nuo žemės drebėjimų, kurią 
pateikė Italijos pilietis Giacomo Castelli

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento paramos, kad būtų priimti teisės aktai, pagal 
kuriuos būtų reikalaujama, kad visi po žemės drebėjimų Europoje statomi pastatai būtų jiems 
atsparūs, ir kad šiam tikslui būtų skiriamas būtinas finansavimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Po tokių tragiškų pasekmių turėjusių didelių žemės drebėjimų, kaip, pavyzdžiui, 2009 m. 
balandžio mėn. L‘Akviloje (Italija) vykęs žemės drebėjimas, dėmesys kreipiamas į rimtą 
pavojų saugumui, susijusį su seisminio aktyvumo zonoje esančių pastatų ir kitų statinių 
atsparumu. 

Laikui bėgant Komisija pripažino būtinybę atidžiai atsižvelgti į tokį pavojų projektuojant 
statinius siekdama užtikrinti aukštą Europos Sąjungos piliečių apsaugos lygį. Tačiau, reikėtų 
pabrėžti, kad piliečių saugumas, taip pat pastatų (statinių) saugumas, ir susijusio pavojaus 
prevencijos bei kontrolės priemonės priklauso tik valstybių narių kompetencijai.

Nepaisant to, Komisija imdamasi įvairiausių veiksmų prisidėjo prie techninio pajėgumo 
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spręsti tokias saugumo problemas didinimo, pažangesnių „seisminio projektavimo“ būdų 
kūrimo. Ypač aktyviai ji inicijavo Eurokodų1 – bendrų pastatų ir inžinerinių darbų Europos 
projektavimo kodų – kūrimą. Dėl visų Eurokodų buvo susitarta, jie buvo oficialiai paskelbti 
kaip Europos standartai, o ES valstybės narės šiuo metu ruošiasi juos patvirtinti kaip 
nacionalinius projektavimo standartus iki 2010 m. Iš dešimties projektavimo kodų (kurie 
grindžiami naujaisiais turimais tarptautinių mokslinių tyrimų duomenimis) visas 8 Eurokodas 
skirtas žemės drebėjimams atsparių pastatų ir statinių projektavimui. Be to, verta paminėti, 
kad kuriant 8 Eurokodą Komisija finansavo keletą mokslinių tyrimų, kurių tikslas buvo geriau 
suprasti seisminį poveikį patiriančių pastatų ir kitų statinių eksploatavimo aplinkybes ir 
griuvimo priežastis. Tokių mokslinių tyrimų išvados buvo svarbus indėlis gilinant pastatų ir 
statinių projektavimo žinias.

Norėdama parodyti Eurokodų sukūrimo pranašumus, Komisija jau 2003 m. gruodžio mėn. 
paskelbė rekomendaciją „Eurokodų taikymas ir naudojimas“ (2003/887/CE), kurioje 
valstybės narės raginamos visapusiškai ir skubiai įtraukti Eurokodus į savo nacionalinius 
projektavimo kodus. Be to, rekomendacijoje aiškiai nurodoma būtinybė sutelkti bendras 
pastangas Europos mokslinius tyrimų srityje siekiant „aukštesnio pastatų ir inžinerinių darbų 
apsaugos lygio, ypač konstrukcijų atsparumo žemės drebėjimams ir gaisrui atžvilgiu“. 
Komisija, stengdamasi užtikrinti, kad Eurokodai ir toliau liktų vieni svarbiausių pokyčių, 
kartu su ES valstybėmis narėmis aktyviai padeda nuolat atnaujinti Eurokodus atsižvelgiant į 
naujus mokslinių tyrimų duomenis, ypač į duomenis seisminio projektavimo srityje.

Išvada

Atsižvelgiant į labai aiškų ES ir valstybių narių kompetencijos pasidalijimą tikėtis ES 
lygmens teisės aktų, reglamentuosiančių piliečių, pastatų ir kitų statinių saugumą, negalima. 
Tačiau, priartėti prie tikslo statyti ES žemės drebėjimams atsparesnius naujus pastatus būtų 
galima užtikrinant, kad Eurokodai būtų visapusiškai naudojami valstybėse narėse. Komisija 
be abejonės ir toliau sieks palengvinti ir remti Eurokodų naudojimą valstybės narėse, kurios 
2010 m. turėtų pradėti naudoti šiuos projektavimo kodus jais laipsniškai pakeisdamos 
nacionalinius kodus.“

                                               
1 Informacijos apie Eurokodus ieškokite interneto svetainėje 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm.


