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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0367/2012 των Claudiu Marius Sava και Mihail Daniel Iancu, 
ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο δόμησης 
ιδιοκτησίας στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες προέβησαν στην αγορά νέων ιδιοκτησιών σε κατοικημένη περιοχή στην 
κοινότητα Blejoi της επαρχίας Prahova. Αφού αγόρασαν τις κατοικίες, οι αναφέροντες 
συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί αρκετές επενδύσεις στον τομέα της 
υγιεινής και της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό (για παράδειγμα, τα 
μπάνια και οι τουαλέτες δεν διαθέτουν μόνωση, τα είδη υγιεινής των μπάνιων και των 
κουζινών είναι συνδεδεμένα στην ίδια στήλη, κτλ.). Παρόλο που ενημερώθηκαν σχετικά, η 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Prahova και το υπουργείο Υγείας δεν προέβησαν σε καμία 
διορθωτική ενέργεια. Ως εκ τούτου, οι αναφέροντες εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη 
συμμόρφωσης προς την εθνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα της 
υγιεινής και της δημόσιας υγείας και ζητούν τη συνδρομή της Επιτροπής Αναφορών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Οι αναφέροντες παραπέμπουν σε πτυχές σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων οι οποίες,
σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία, είναι λανθασμένες και πέραν τούτου δεν πληρούν τις 
εθνικές προδιαγραφές κατασκευής και/ή τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την 
ασφαλεία. 
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Ο καθορισμός απαιτήσεων για τα κτήρια και ο έλεγχός τους είναι αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών (π.χ. προδιαγραφές κανονισμού δόμησης) και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, (οι παραπομπές στην οδηγία/κανονισμό σχετικά με τα προϊόντα
δομικών κατασκευών και τις απαιτήσεις στον τομέα «υγιεινή, υγεία και περιβάλλον» δεν 
είναι στο πλαίσιο αυτό σχετικές, διότι η καταγγελία δεν αναφέρεται καν σε προϊόντα δομικών 
κατασκευών και η σχετική οδηγία/κανονισμός για τα εν λόγω προϊόντα δεν άρει τις 
εθνικές/περιφερειακές αρμοδιότητες/ευθύνες στον τομέα σχεδιασμού κτηρίων και ελέγχου 
κατασκευής). 

Για το λόγο αυτό, ενώ οι αναφέροντες έχουν πιθανότατα δίκιο όσον αφορά την καταγγελία 
τους, θα πρέπει να απευθυνθούν προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές στον τομέα των κατασκευών 
ή, (επειδή σύμφωνα με τους αναφέροντες οι εθνικές αρχές δεν αντιμετώπισαν με σωστό 
τρόπο την καταγγελία) στις εθνικές υπηρεσίες προστασίας των καταναλωτών ή τα εθνικά 
δικαστήρια. 


