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Temats: Lūgumraksts Nr. 0629/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giacomo 
Castelli, par profilakses pasākumiem pret zemestrīcēm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu tiesību aktiem, kuros būtu prasība, 
ka visas jaunceltnes, ko Eiropā ceļ pēc zemestrīces, jāceļ izturīgas pret zemestrīcēm, un 
vajadzīgā finansējuma piešķiršanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Pēc lielām zemestrīcēm ar traģiskām sekām, kā Itālijas pilsētā Akvilā 2009. gada aprīlī, 
uzmanība ir pievērsta nopietniem riskiem drošībai, kas saistīti ar seismiskai darbībai pakļauto 
ēku un citu būvju izturību.

Komisija ilgākā laika posmā ir atzinusi, ka, plānojot būvdarbus, šie riski ir pilnībā jāņem vērā, 
lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņiem augsta līmeņa drošību. Tomēr jāuzsver, ka 
jautājumi par pilsoņu drošību, tostarp ēku/konstrukciju drošību, un ar to saistītie riska
novēršanas un kontroles pasākumi ietilpst vienīgi dalībvalsts kompetencē.

Neraugoties uz to, Komisija, veicot vairākas darbības, ir sniegusi savu ieguldījumu tehnisko 
iespēju attīstībā, lai risinātu šādus drošības jautājumus, izstrādājot uzlabotas „seismiskas 
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plānošanas” metodes. Īpaši tas ir bijis spēcīgs virzītājspēks Eirokodeksu izstrādē1, kas ir 
vienoti Eiropas noteikumi ēku un civilbūvju plānošanai. Visi Eirokodeksi ir saskaņoti un 
publicēti kā Eiropas standarti, un ES dalībvalstis pašlaik gatavojas tos pieņemt kā valsts 
plānošanas standartus līdz 2010. gadam. No desmit plānošanas kodeksiem (kas balstīti uz 
pēdējiem pieejamajiem starptautiskajiem zinātnes atklājumiem) vesels kodekss —
8. Eirokodekss — ir veltīts seismiski izturīgu ēku un konstrukciju projektēšanai. Tāpat 
jānorāda, ka saistībā ar 8. Eirokodeksa izstrādi Komisija ir finansējusi vairākas izpētes 
darbības, lai labāk saprastu seismiskai darbībai pakļauto ēku un citu būvju uzvedību, tostarp 
sagrūšanu. Šīs izpētes rezultāti sniedza nozīmīgu ieguldījumu ēku un būvju plānošanas 
kompetences uzlabošanā.

Lai norādītu uz priekšrocībām, ko sniedz Eirokodeksu pieņemšana, Komisija jau 2003. gada 
decembrī izdeva „Ieteikumu par Eirokodeksu ieviešanu un izmantošanu” (2003/887/EK), kas 
spēcīgi mudina dalībvalstis pilnībā un ātri iekļaut Eirokodeksus savos valstu noteikumos par 
plānošanu. Ieteikumā arī skaidri norādīta nepieciešamība koordinēt Eiropas pētniecības 
centienus, lai „uzlabotu ēku un civilbūvju aizsardzības līmenī, īpaši to izturību pret 
zemestrīcēm un uguns liesmām”. Kā daļu no tās centieniem nodrošināt, lai Eirokodeksi 
paliktu notikumu priekšplānā, Komisija kopā ar ES dalībvalstīm aktīvi atbalsta nepārtrauktu 
Eirokodeksu atjaunināšanu, iekļaujot tajos jaunus zinātnes atklājumus arī seismiskās 
plānošanas jomā.

Secinājumi

Ņemot vērā ļoti skaidro ES un dalībvalstu līmeņa kompetenču sadalījumu, ES līmeņa tiesību 
akti par pilsoņu drošību/ēku un citu būvju drošību, šķiet, neizpildāmi. Tomēr lielākus 
pasākumus, lai sasniegtu mērķi par jauno ES ēku lielāku izturību pret zemestrīcēm, varēs 
veikt, kad Eirokodeksi būs pilnībā ieviesti dalībvalstīs. Komisija, protams, turpinās savu 
darbu, veicinot un atbalstot Eirokodeksu izmantošanu dalībvalstīs, kurām šos plānošanas 
noteikumus būtu jāsāk izmantot 2010. gadā, pakāpeniski aizstājot ar tiem valsts noteikumus.”

                                               
1 Informāciju par Eirokodeksiem var iegūt: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm


