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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0367/2012, ingediend door Claudiu Marius Sava en Mihail 
Daniel Iancu (Roemeense nationaliteit), over de vermeende schending van de 
richtlijnen voor de volksgezondheid bij de bouw van een huis in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indieners hebben een nieuw huis gekocht in een woonwijk in het dorp Blejoi in het district 
Prahova. Na aankoop van de huizen realiseerden de indieners zich dat een groot deel van de 
investeringen in hygiëne en volksgezondheid niet hadden plaatsgevonden conform de 
technische ontwerpen (het bad en het toilet zijn bijvoorbeeld niet geïsoleerd, de sanitaire 
toestellen in de badkamer en de keuken zijn verbonden met dezelfde kolom, enzovoort). 
Hoewel het directoraat Volksgezondheid van Prahova en het ministerie van Volksgezondheid 
op de hoogte werden gesteld, hebben deze instanties niets ondernomen om een oplossing te 
vinden voor deze situatie. De indieners betreuren dan ook dat de nationale regelgeving 
overtreden is en de Europese richtlijnen inzake hygiëne en volksgezondheid niet zijn 
nageleefd, en vragen de Commissie verzoekschriften om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indieners kaarten aspecten aan in verband met het ontwerp en de bouw van gebouwen, die 
huns inziens gebreken vertonen en zelfs in strijd zijn met de nationale bouw- en/of 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

De vaststelling van vereisten voor gebouwen en het toezicht daarop valt onder de 
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verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten (bijvoorbeeld bouwvoorschriften) en 
buiten de bevoegdheid van de diensten van de Commissie (verwijzingen naar de 
richtlijn/verordening "bouwproducten" en de voorschriften inzake "hygiëne, gezondheid en 
milieu" zijn in dit verband niet relevant omdat in de klacht zelfs niet naar bouwproducten 
wordt verwezen, en de richtlijn/verordening "bouwproducten" neemt de nationale/regionale 
bevoegdheden/verantwoordelijkheden inzake het ontwerp van en het toezicht op gebouwen 
niet weg).

Hoewel indieners reden tot klagen lijken te hebben, moeten zij zich derhalve tot de nationale 
bouwautoriteiten wenden of de zaak voorleggen aan de nationale agentschappen voor 
consumentenbescherming of de nationale rechtbanken (daar de nationale autoriteiten in de 
ogen van de indieners niet correct op de klacht hebben gereageerd).


