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privind măsurile de precauţie adoptate împotriva cutremurului

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită sprijinul Parlamentului European în vederea adoptării unei legislaţii care 
să se prevadă că toate clădirile construite în Europa, în urma unui cutremur, trebuie să fie 
rezistente la cutremur şi să pună la dispoziţie toate resursele necesare în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Ca urmare a cutremurelor majore cu consecinţe tragice, precum cel din Aquila, Italia, din 9 
aprilie, s-a atras atenţia asupra riscurilor serioase în ceea ce priveşte siguranţa legate de 
rezistenţa clădirilor şi a altor lucrări expuse activităţii seismice.

De o perioadă îndelungată de timp, Comisia a recunoscut necesitatea ca astfel de riscuri să fie
luate în considerare la modul absolut în momentul proiectării lucrărilor de construcţie, în 
vederea asigurării unui nivel ridicat de siguranţă pentru cetăţenii Uniunii Europene. Cu toate 
acestea, trebuie subliniat faptul că aspectele legate de siguranţa cetăţenilor, inclusiv siguranţa 
clădirilor/lucrărilor şi măsurile aferente pentru prevenirea şi controlul acestor riscuri intră în 
sfera de competenţă exclusivă a statelor membre.
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Totuși, printr-o serie de acţiuni pe care le-a întreprins, Comisia a contribuit la dezvoltarea 
capacităţii tehnice de a aborda astfel de probleme privind siguranţa, elaborând metode 
îmbunătăţite de „proiectare antiseismică”. În special, Comisia a reprezentat o puternică forţă 
motrice a dezvoltării Eurocodurilor1, coduri europene comune de proiectare a clădirilor şi a 
lucrărilor civile. Toate Eurocodurile au fost aprobate şi publicate drept standarde europene şi 
toate statele membre ale UE se pregătesc în prezent să le adopte drept standarde naţionale de 
proiectare până în 2010. Dintre cele zece coduri de proiectare (bazate pe cele mai recente 
descoperiri ştiinţifice la nivel internaţional), un întreg cod - Eurocod 8 - este dedicat 
proiectării clădirilor şi a structurilor cu rezistenţă seismică. De asemenea, merită notat faptul 
că, în ceea ce privește elaborarea Eurocodului 8, Comisia a finanţat numeroase acţiuni în 
domeniul cercetării menite să asigure o mai bună înţelegere a comportamentului şi, în special, 
a vulnerabilităţii clădirilor şi a altor lucrări expuse activităţii seismice. Rezultatele acestor 
cercetări au reprezentat o contribuţie importantă în ceea ce priveşte performanţa îmbunătăţită 
în materie de proiectare a clădirilor şi a altor lucrări.

Pentru a indica avantajele asumării Eurocodurilor, Comisia a emis deja, în luna decembrie 
2003, o „Recomandare privind aplicarea şi utilizarea Eurocodurilor” (2003/887/CE), care 
încurajează cu fermitate statele membre să integreze Eurocodurile, pe deplin şi cu 
promptitudine, în codurile lor naţionale de proiectare. De asemenea, recomandarea subliniază 
în mod explicit necesitatea unor acţiuni coordonate la nivel european în domeniul cercetării,
în scopul atingerii unui „unui nivel sporit al protecţiei clădirilor şi lucrărilor civile, în special 
în ceea ce privește rezistenţa structurilor la cutremure şi incendii”. În cadrul eforturilor sale de 
a garanta că Eurocodurile constituie o prioritate în contextul evoluţiilor viitoare, Comisia 
sprijină activ, împreună cu statele membre ale UE, actualizarea continuă a Eurocodurilor, 
luând în considerare noile descoperiri ştiinţifice, nu mai puţin în domeniul proiectării
antiseismice.

Concluzie

Având în vedere delimitarea clară a competenţelor între UE şi statele membre, legislaţia la 
nivel comunitar în materie de siguranţă a cetăţenilor/siguranţă a clădirilor şi a altor lucrări nu 
pare realizabilă. Cu toate acestea, printr-o aplicare completă a Eurocodurilor în statele 
membre, pot fi realizate progrese majore în vederea atingerii obiectivului de a avea în 
Uniunea Europeană clădiri noi, mai rezistente la cutremure. Desigur, Comisia îşi va continua 
eforturile menite să faciliteze şi să încurajeze utilizarea Eurocodurilor în statele membre, care
ar trebui în mod normal să înceapă aplicarea acestor coduri de proiectare în 2010, prin 
înlocuirea treptată a codurilor naţionale.

                                               
1 Pentru informaţii privind Eurocodurile, a se vedea: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm 


