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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0367/2012, внесена от Клаудиу Мариус Сава и Михаил Даниел 
Янчу, с румънско гражданство, относно твърдения за нарушаване на 
указанията за обществено здраве при строителството на сгради в 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията са придобили нови имоти в жилищен квартал в село Блехой, 
окръг Прахова. След придобиване на жилищата вносителите са установили, че голяма 
част от инвестицията в областта на хигиената и общественото здраве не е направена в 
съответствие с техническите проекти (например, баните и тоалетните не са с изолация, 
санитарните уреди на баните и кухните са свързани към един и същи щранг и т.н.). 
Въпреки че Дирекцията по обществено здраве в Прахова и Министерство на 
здравеопазването са били информирани, те не са предприели нищо, за да решат случая. 
В резултат на това вносителите на петицията осъждат нарушаването на националното 
законодателство и на европейските директиви в областта на хигиената и общественото 
здраве и се обръщат за помощ към комисията по петиции.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят на петицията разглежда елементи от проектирането и изграждането на 
сградите, които съгласно собственото му тълкуване, са дефектни и дори противоречат 
на националните строителни изисквания и/или изисквания за здраве и безопасност.



PE508.095v01-00 2/2 CM\931946BG.doc

BG

Установяването на строителни изисквания и контролът върху спазването им е 
отговорност на националните органи (например, строителни кодекси) и извън 
компетентността на службите на Комисията (препратките към Директивата/Регламента 
за строителните продукти и изискването за „хигиеничност, здравословност и 
екологичност“ не са относими в този контекст, защото жалбата дори не се отнася до 
строителни продукти и Директивата/Регламентът за строителните продукти не 
премахват националните/регионални компетентности/отговорности в областта на 
строителното проектиране и контрол).

Поради тази причина, макар и да изглежда, че вносителите имат причина да се 
оплакват, оплакването им следва да бъде отнесено до националните строителни органи 
или (тъй като според вносителите националните органи не са действали правилно по 
отношение на жалбата) до националните служби за защита на потребителите или 
националните съдилища.


