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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0367/2012 af Claudiu Marius Sava og Mihail Daniel Iancu, 
rumænske statsborgere, om påstået krænkelse af retningslinjerne for den 
offentlige sundhed i forbindelse med bygningen af en ejendom i Rumænien

1. Sammendrag

Andragerne har erhvervet nye ejendomme i et boligområde i landsbyen Blejoi i Prahova amt. 
Efter at have erhvervet husene opdagede andragerne, at en stor del af entreprisen vedrørende 
hygiejne og folkesundhed ikke var blevet udført i overensstemmelse med de tekniske 
tegninger (f.eks. er bad og toilet ikke adskilt, de sanitære installationer fra badeværelser og 
køkkener er forbundet med den samme faldstamme osv.). Skønt sundhedsmyndighederne i 
Prahova og sundhedsministeriet blev informeret, gjorde disse organer intet for at løse 
problemet. Andragerne klager derfor over den manglende overholdelse af national lovgivning 
og europæiske direktiver på hygiejne- og folkesundhedsområdet og anmoder om hjælp fra 
Udvalget om Andragender.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Andragerne behandler aspekter af bygningers design og opførelse, som ifølge deres 
fortolkning er mangelfulde og sågar i modstrid med nationale bygnings- og/eller sundheds- og 
sikkerhedsmæssige krav.

At fastsætte krav til bygninger og tilsynet hermed (f.eks. byggevedtægter) er de nationale 
myndigheders ansvar og uden for Kommissionens tjenesters kompetence (henvisninger til
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byggevaredirektivet/forordningen og kravet om "hygiejne, sundhed og miljø" er ikke 
relevante i denne sammenhæng, fordi klagen ikke en gang omhandler byggevarer, og 
direktivet/forordningen ikke afskaffer den nationale/regionale kompetence og det 
nationale/regionale ansvar på området bygningsdesign og –tilsyn).

Selv om det virker, som om andragerne har grund til at klage, skal dette derfor tages op med 
de nationale bygningsmyndigheder, eller (da de nationale myndigheder i andragernes øjne 
ikke har behandlet klagen korrekt) til de nationale forbrugerbeskyttelsesorganisationer eller de 
nationale domstole.


