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Tárgy: Claudiu Marius Sava és Mihail Daniel Iancu román állampolgárok által 
benyújtott 0367/2012. számú petíció egy romániai ingatlan építése során a 
közegészségügyi előírások állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a Prahova megyei Blejoi községben vásároltak új ingatlanokat. Csak a 
házak átvételét követően látták, hogy a vizesblokkokat nem a műszaki terveknek megfelelően 
alakították ki (például a fürdőszobák és a vécék nincsenek kellően elválasztva, a fürdőszobai 
és konyhai berendezések ugyanarra a gerincvezetékre vannak bekötve stb.). A petíció 
benyújtói tájékoztatták a prahovai közegészségügyi igazgatóságot és az egészségügyi 
minisztériumot, de egyik intézmény sem tett semmit a helyzet rendezése érdekében. Ezért a 
petíció benyújtói panaszt tesznek a higiéniára és a közegészségügyre vonatkozó romániai 
törvények és európai irányelvek megsértése miatt, és a Petíciós Bizottság segítségét kérik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtói az épületek tervezésére és megépítésére hívják fel a figyelmet, amelyek 
értelmezésük alapján nem megfelelők, és még a nemzeti építési és/vagy egészségvédelmi, 
valamint biztonsági követelményeknek sem felelnek meg.

Az építés követelményeinek meghatározása és annak ellenőrzése a nemzeti hatóságok 
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felelőssége (például az építési szabályzatok), és a Bizottság szolgálatainak hatáskörén kívülre 
esik (az építési termékekről szóló irányelvre/rendeletre való hivatkozások és a „higiéniára, 
egészségre és környezetvédelemre” vonatkozó követelmények ebben az összefüggésben nem 
mérvadóak, mert a panasz nem az építési termékekre irányul, valamint az építési termékekről 
szóló irányelv és rendelet nem helyezi hatályon kívülre a nemzeti és regionális hatáskört és 
felelősséget az épülettervezésre és az építésügyi ellenőrzésre vonatkozóan).

Mivel úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójának van oka a panaszra, azt a nemzeti építésügyi 
hatóságoknak kellene benyújtania, vagy (amennyiben a petíció benyújtója szerint a nemzeti 
hatóságok nem jártak el helyesen a panaszt illetően) nemzeti fogyasztóvédelmi hivatalokhoz 
vagy a nemzeti bírósághoz.”


