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Dotyczy: Petycji 0629/2009, którą złożył Giacomo Castelli (Włochy) w sprawie 
zabezpieczeń przeciw trzęsieniom ziemi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zabiega o wsparcie Parlamentu Europejskiego w dziedzinie przepisów 
prawnych wymagających, aby wszystkie nowe budynki wzniesione w Europie po trzęsieniu 
ziemi zostały odpowiednio zabezpieczone przed trzęsieniami ziemi. Domaga się on również 
udostępnienia niezbędnych funduszy na ten cel.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

W kontekście silnych trzęsień ziemi o tragicznych skutkach, takich jak to w L'Aquili 
we Włoszech w kwietniu 2009 r., zwraca się uwagę na poważne zagrożenia dla 
bezpieczeństwa związane z wytrzymałością budynków i innych konstrukcji narażonych na 
działalność sejsmiczną.

Komisja przez długi czas uznawała potrzebę należytego uwzględniania takich zagrożeń przy 
pracach nad projektowaniem konstrukcji, tak aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 
obywatelom Unii Europejskiej. Należy jednak podkreślić, że kwestie dotyczące 
bezpieczeństwa obywateli, w tym bezpieczeństwa budynków/konstrukcji oraz związane 
z nimi środki zapobiegawcze i kontrolne leżą w wyłącznej gestii państwa członkowskiego. 
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Tym niemniej Komisja, poprzez liczne działania, przyczyniła się do zwiększenia zdolności 
technicznych w zakresie podejmowania takich kwestii bezpieczeństwa, opracowując 
ulepszone metody „projektowania sejsmicznego”. Przede wszystkim była ona wiodącą siłą 
przy opracowywaniu eurokodów1, wspólnych europejskich kodów projektowych dla 
budynków i prac budowlanych. Wszystkie eurokody ustalono i opublikowano jako normy 
europejskie, a wszystkie państwa członkowskie UE przygotowują się obecnie do przyjęcia ich 
jako krajowych norm projektowych do 2010 r. Wśród dziesięciu kodów projektowych
(bazujących na najnowszych dostępnych międzynarodowych odkryciach naukowych) cały 
kod – eurokod 8 – jest poświęcony projektowaniu budynków i struktur odpornych na 
trzęsienia ziemi. Warto też zauważyć, że w związku z opracowywaniem eurokodu 8 Komisja 
sfinansowała kilka działań badawczych mających na celu lepsze zrozumienie zachowania, 
w tym zawalania się, budynków i innych konstrukcji narażonych na działalność sejsmiczną. 
Ustalenia tych badań stanowiły znaczący wkład w zwiększenie kompetencji w zakresie 
projektowania budynków i innych konstrukcji.

Aby wykazać korzyści płynące z przyjęcia eurokodów, Komisja już w grudniu 2003 r. wydała 
„Zalecenie dotyczące stosowania i używania eurokodów” (2003/887/WE), które 
zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do pełnego i szybkiego włączenia eurokodów 
do ich krajowych kodów projektowych. Zalecenie to wyraźnie wskazuje też na potrzebę 
skoordynowania europejskich wysiłków badawczych zmierzających do „zwiększenia 
poziomu ochrony budynków i prac budowlanych, szczególnie w odniesieniu do odporności 
tych struktur na trzęsienia ziemi i pożary”. W ramach starań mających na celu zapewnienie, 
by eurokody pozostawały na pierwszym planie rozwoju, Komisja wraz z państwami 
członkowskimi UE aktywnie wspiera ciągłą aktualizację tych kodów, uwzględniając nowe 
odkrycia naukowe, nie tylko w dziedzinie projektowania sejsmicznego.

Wniosek

W świetle bardzo wyraźnego podziału kompetencji pomiędzy szczebel UE a szczebel państw 
członkowskich prawodawstwo unijne dotyczące bezpieczeństwa obywateli/bezpieczeństwa 
budynków nie wydaje się możliwe do wdrożenia. Jednak przy pełnym zastosowaniu 
eurokodów w państwach członkowskich można podejmować zasadnicze kroki zmierzające do 
osiągnięcia celu w postaci powstawania bardziej odpornych na trzęsienia ziemi nowych 
budynków w UE. Komisja będzie oczywiście kontynuować pracę nad ułatwianiem 
i wspieraniem stosowania eurokodów w państwach członkowskich, które właściwie powinny 
zacząć stosować te kody projektowe w 2010 r., stopniowo zastępując kody krajowe.

                                               
1 W celu uzyskania informacji na temat eurokodów, patrz strona 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm.


