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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement zich in te zetten voor wetgeving die moet 
garanderen dat alle nieuwe gebouwen die in Europa na een aardbeving worden gebouwd, 
bestand zijn tegen aardbevingen. Voorts verzoekt hij om beschikbaarstelling van de financiële 
middelen om dit mogelijk te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Na zware aardbevingen met tragische gevolgen, zoals in de Italiaanse plaats L’Aquila in april 
2009, wordt de aandacht gevestigd op de ernstige veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan 
de bestendigheid van aan seismische activiteit blootgestelde gebouwen en andere constructies.

Gedurende een lange periode heeft de Commissie steeds erkend dat bij het ontwerpen van 
bouwwerken terdege rekening dient te worden gehouden met genoemde risico’s om een hoog 
niveau van veiligheid voor de burgers van de Europese Unie te waarborgen. Maar benadrukt 
dient te worden dat alles wat te maken heeft met de veiligheid van burgers, dus ook de 
veiligheid van gebouwen/constructies en de daaraan gerelateerde maatregelen ten aanzien van 
risicopreventie en controle, uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten valt.
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Niettemin heeft de Commissie door middel van een aantal initiatieven bijgedragen aan het 
bevorderen van de technische deskundigheid om genoemde veiligheidsproblemen aan te 
pakken door het ontwikkelen van verbeterde werkwijzen op het gebied van “seismisch 
ontwerp”. In het bijzonder is de Commissie de drijvende kracht geweest achter de 
ontwikkeling van de Eurocodes1, gemeenschappelijke Europese ontwerpcodes voor 
bouwkundige en civieltechnische werken. Alle Eurocodes zijn goedgekeurd en gepubliceerd 
als Europese normen, en de lidstaten treffen momenteel voorbereidingen om ze in 2010 als 
nationale ontwerpnormen aan te nemen. Van de tien ontwerpcodes (die zijn gebaseerd op de 
meest recente internationale wetenschappelijke bevindingen) is er één - Eurocode 8 - die in 
zijn geheel aan het ontwerp van aardbevingsbestendige gebouwen en constructies is gewijd.
Tevens dient te worden opgemerkt dat, in samenhang met de ontwikkeling van Eurocode 8, 
de Commissie een aantal onderzoeksactiviteiten heeft gefinancierd, die tot doel hadden beter 
inzicht te verkrijgen in het gedrag, waaronder ook het bezwijken, van aan aardbevingen 
blootgestelde gebouwen en andere constructies. De bevindingen van dit onderzoek vormden 
een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de deskundigheid op het gebied van het 
ontwerp van gebouwen en constructies.

Om de voordelen van het aannemen van de Eurocodes aan te geven, heeft de Commissie 
reeds in december 2003 een “Aanbeveling betreffende de invoering en het gebruik van 
Eurocodes” (2003/887/EG) gedaan, waarin zij er bij de lidstaten sterk op aandringt de 
Eurocodes snel en volledig in hun nationale ontwerpcodes op te nemen. De aanbeveling wijst 
ook expliciet op de noodzaak van gecoördineerde Europese onderzoeksinspanningen om te 
komen tot een "steeds hoger beschermingsniveau voor bouwkundige en civieltechnische 
werken, met name op het gebied van de aardbevings- en brandbestendigheid van 
constructies". Als onderdeel van haar inspanningen om ervoor te zorgen dat de Eurocodes in 
de ontwikkelingen centraal blijven staan, verleent de Commissie samen met de lidstaten 
actieve steun aan de voortdurende actualisering van de Eurocodes, waarbij nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen, niet in de laatste plaats op het gebied van seismisch ontwerp, 
in aanmerking worden genomen.

Conclusie

Gezien de zeer duidelijke verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten lijkt 
wetgeving op EU-niveau inzake de veiligheid van burgers/veiligheid van gebouwen en andere 
constructies niet haalbaar. Maar bij het realiseren van de doelstelling om nieuwe gebouwen in 
de EU aardbevingsbestendiger te maken, kan grote vooruitgang worden geboekt, wanneer de 
Eurocodes in de lidstaten volledig in gebruik worden genomen. De Commissie zal uiteraard 
doorgaan met het faciliteren en steunen van het gebruik van de Eurocodes in de lidstaten, die 
normaliter in 2010 met het gebruik ervan moeten beginnen door het geleidelijk vervangen van 
de nationale codes.

                                               
1 Meer informatie over de Eurocodes vindt u op site 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm.


