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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed ifittex l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għal-leġiżlazzjoni li teħtieġ li l-
bini ġdid kollu fl-Ewropa mibni wara terremot ikun mibni b’mod reżistenti għat-terremoti u 
biex jitqiegħed għad-dispożizzjoni l-finanzjament meħtieġ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Wara terremoti kbar li kellhom konsegwenzi traġiċi, bħal dak ta’ L’Aquila, fl-Italja f’April 
09, tinġibed l-attenzjoni fuq ir-riskji serji tas-sigurtà marbuta mar-reżistenza ta’ bini u 
kostruzzjonijiet oħra esposti għal attività sismika.

Għal żmien twil, il-Kummissjoni rrikonoxxiet il-ħtieġa li dawn ir-riskji jitqiesu bis-serjetà 
meta jkunu qed jiġu ppjanati xogħlijiet ta’ kostruzzjoni, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
sigurtà għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, wieħed ta’ min jenfasizza li l-
kwistjonijiet tas-sikurezza taċ-ċittadini, inkluża s-sigurtà tal-bini/kostruzzjonijiet u l-
prevenzjoni tar-riskju relatata, u l-miżuri ta’ kontroll jaqgħu esklussivament fil-kompetenza 
tal-Istati Membri. 
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Minkejja dan, il-Kummissjoni, permezz ta’ għadd ta’ azzjonijiet, ikkontribwixxiet għall-
avvanz tal-abilità teknika biex jiġu indirizzati tali kwistjonijiet ta’ sikurezza, jiġu żviluppati 
metodi mtejba ta’ “disinn sismiku”. Notevolment, kienet forza motriċi għall-iżvilupp tal-
Eurocodes1, kodiċi komuni Ewropea għad-disinn tal-bini u l-kostruzzjonijiet ċivili. Intlaħaq 
ftehim dwar il-Eurocodes kollha u ġew ippublikati bħala standards Ewropej u l-Istati Membri 
tal-UE bħalissa qed jippreparaw biex jintroduċuhom bħala standards nazzjonali tad-disinn sal-
2010. Fost l-għaxar kodiċi tad-disinn (ibbażati fuq l-aktar skoperti xjentifiċi u internazzjonali 
reċenti disponibbli) kodiċi sħiħ - Eurocode 8 - huwa dedikat għad-disinn tal-bini u l-istrutturi 
li huma reżistenti għat-terremoti. Wieħed ta’ min jinnota wkoll li f’konnessjoni mal-iżvilupp 
tal-Eurocode 8, il-Kummissjoni ffinanzjat diversi azzjonijiet ta’ riċerka bl-għan li jkun hemm 
għarfien aħjar tal-effetti tal-attività sismika fuq bini u kostruzzjonijiet oħra esposti, anki f’każ 
li dawn jiġġarfu. L-iskoperti ta’ din ir-riċerka kkostitwixxew kontribuzzjoni sinifikanti għal 
kompetenza ta’ disinn mtejba ta’ bini u kostruzzjonijiet.

Biex turi l-vantaġġi tal-adozzjoni tal-kodiċi dwar il-Eurocodes, il-Kummissjoni diġà ħarġet 
f’Diċembru tal-2003 “Rakkomandazzjoni dwar l-Applikazzjoni u l-Użu tal-Eurocodes” 
(2003/887/KE) li tinkuraġġixxi bis-sħiħ lill-Istati Membri biex jintegraw b’mod sħiħ u 
mingħajr dewmien il-Eurocodes fil-kodiċi tad-disinn nazzjonali tagħhom. Ir-
Rakkomandazzjoni turi wkoll espliċitament il-ħtieġa għal sforzi koordinati biex issir riċerka  
Ewropea biex jinkiseb “livell aħjar ta’ protezzjoni tal-bini u kostruzzjonijiet ċivili, 
speċifikament fir-rigward tar-reżistenza ta’ strutturi għat-terremoti u n-nar”. Bħala parti mill-
isforzi tagħha biex jiġi żgurat li l-Eurocodes jibqgħu fuq quddiem nett fl-iżviluppi, il-
Kummissjoni tappoġġa bis-sħiħ, flimkien mal-Istati Membri tal-UE, aġġornament kontinwu 
tal-Eurocodes, waqt li tadotta skoperti xjenifiċi, l-aktar fil-qasam tad-disinn sismiku.

Konklużjoni

Fid-dawl tad-diviżjoni ċara ħafna tal-kompetenzi bejn il-livell tal-UE u dak tal-Istati Membri, 
jidher li l-leġiżlazzjoni fil-livell tal-UE fir-rigward tas-sikurezza taċ-ċittadini/sikurezza tal-
bini u kostruzzjonijiet oħra mhijiex possibbli. Madankollu, jistgħu jittieħdu passi kbar lejn l-
objettiv biex ikun hemm aktar bini ġdid reżistenti għat-terremoti fl-UE billi jintużaw 
kompletament il-Eurocodes fl-Istati Membri. Ovvjament il-Kummissjoni se tkompli x-xogħol 
tagħha biex tiffaċilita u tappoġġa l-użu tal-Eurocodes fl-Istati Membri li normalment 
għandhom jibdew jużaw dawn il-kodiċi tad-disinn fl-2010 billi bil-mod il-mod dawn 
jissostittwixxu l-kodiċi nazzjonali.

                                               
1 Għall-informazzjoni, ara s-sit 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm 


