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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai gavo naują nekilnojamąjį turtą Prahovos apskrities Bležojaus kaimo 
gyvenamajame kvartale. Gavę namus, peticijos pateikėjai suprato, kad, pagal techninį 
projektą, labai mažai investuota į higieną ir visuomenės sveikatą (pvz., vonios ir tualetai 
neatskirti, vonios ir virtuvės sanitariniai įrenginiai prijungti prie to paties vandens stovo ir kt.).
Nors apie tai pranešta Prahovos visuomenės sveikatos direktoratui ir Sveikatos apsaugos 
ministerijai, šios institucijos nepadarė nieko, kad problema būtų išspręsta. Dėl to peticijos 
pateikėjai smerkia nacionalinės teisės aktų ir ES direktyvų, reglamentuojančių higieną ir 
visuomenės sveikatą, nevykdymą ir prašo Peticijų komiteto pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

Peticijos pateikėjai kreipėsi dėl pastatų projektavimo ir statybos problemų, nes, jų nuomone, 
jų nurodomų pastatų projektas ir patys pastatai yra su defektais ir neatitinka nacionalinių 
statybos ir (arba) sanitarijos ir saugos normų.

Už reikalavimų pastatams nustatymą ir šių reikalavimų vykdymo kontrolę atsakingos 
valstybių narių institucijos (pvz., už statybos kodeksus) ir ši sritis nepriklauso Komisijos 
tarnybų kompetencijai (nuorodos į Statybos produktų direktyvą ir (arba) reglamentą ir į 
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''higienos, sveikatos ir aplinkos“ reikalavimus šiuo atveju nėra svarbios, nes skunde net 
neminimi statybos produktai, taip pat Statybos produktų direktyva arba Statybos produktų 
reglamentu nepanaikinama nacionalinio ir (arba) regioninio lygmens kompetencija ir (arba) 
atsakomybė pastatų projektavimo ir statybų kontrolės srityse.

Taigi, nors atrodo, kad peticijos pateikėjai turi priežasčių skųstis, jie turėtų kreiptis į 
nacionalines už statybų klausimus atsakingas institucijas arba (kadangi peticijos pateikėjai 
mano, kad nacionalinės institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų, gavę skundą) – į nacionalines
vartotojų apsaugos tarnybas arba nacionalinius teismus.


