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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0367/2012, imressqa minn Claudiu Marius Sava u Mihail Daniel 
Iancu, ta’ ċittadinanza Rumena, dwar il-ksur allegat tal-linji gwida dwar is-
saħħa pubblika waqt il-bini ta' proprjetà fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti akkwistaw proprjetajiet ġodda fil-viċinat tal-villaġġ ta’ Blejoi, fil-kontea ta’ 
Prahova. Wara li akkwistaw id-djar, il-petizzjonanti ntebħu li ammont sostanzjali ta’ 
investiment fil-qasam tal-iġjene u s-saħħa pubblika ma sarx b’mod konformi mad-disinji 
tekniċi (pereżempju, il-banjijiet u t-tojlits mhumiex iżolati, it-tagħmir sanitarju mill-kmamar 
tal-banju u l-kċejjen huma konnessi mal-istess kolonna eċċ.). Minkejja li d-Direttorat tas-
Saħħa Pubblika ta’ Prahova u l-Ministru tas-Saħħa ġew infurmati, dawn l-istituzzjonijiet ma 
għamlu xejn biex isolvu s-sitwazzjoni. Bħala riżultat, il-petizzjonanti jikkundannaw in-nuqqas 
ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u mad-direttivi Ewropej fil-qasam tal-iġjene u s-
saħħa pubblika u jitolbu l-għajnuna tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Il-petizzjonanti qed jindirizzaw aspetti ta' tfassil u kostruzzjoni tal-binjiet li, skont l-
interpretazzjoni tagħhom stess, huma difettużi u anke saħansitra jiksru r-rekwiżiti nazzjonali 
dwar il-bini u/jew is-saħħa u s-sigurtà.

L-istabbiliment ta' rekwiżiti għall-binjiet u l-kontroll tagħhom huma r-responsabilità tal-
awtoritajiet nazzjonali (eż. il-kodiċi tal-bini) u jaqgħu barra l-kompetenza tas-servizzi tal-
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Kummissjoni (ir-referenzi għad-Direttiva/għar-Regolament dwar il-Prodotti tal-Bini u r-
rekwiżiti għall-iġjene, is-saħħa u l-ambjent mhix relevanti f'dan il-kuntest għax l-ilment 
lanqas biss qed jirreferi għall-prodotti tal-bini, u d-Direttiva/r-Regolament dwar il-Prodotti 
tal-Bini ma jneħħux il-kompetenzi/ir-responsabilitajiet nazzjonali jew reġjonali fil-qasam tal-
kontroll tat-tfassil u l-bini tal-binjiet.

Għalhekk, filwaqt li jidher li l-petizzjonanti għandhom raġun jilmentaw, l-ilment tagħhom 
għandu jiġi indirizzat lill-awtoritajiet nazzjonali tal-bini jew, peress li skont il-petizzjonanti l-
awtoritajiet nazzjonali ma aġixxewx b'mod korrett dwar l-ilment tagħhom, lill-aġenziji 
nazzjonali tal-protezzjoni tal-konsumatur jew il-qrati nazzjonali.


