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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0367/2012, którą złożyli Claudiu Marius Sava i Mihail Daniel Iancu 
(Rumunia) w sprawie domniemanego naruszenia wytycznych dotyczących 
zdrowia publicznego w związku z budową budynku w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nabyli nowe nieruchomości na osiedlu mieszkaniowym we wsi Blejoi 
w okręgu Prahova. Po nabyciu domów składający petycję zorientowali się, że wiele 
inwestycji w dziedzinie higieny i zdrowia publicznego zostało wykonanych niezgodnie ze 
specyfikacją techniczną (np. wanny i toalety nie znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach, 
urządzenia sanitarne z kuchni i łazienki podłączone są do jednego pionu itp.). Wprawdzie 
poinformowano Inspektorat Zdrowia Publicznego okręgu Prahova i Ministerstwo Zdrowia, 
ale instytucje te nie podjęły żadnych działań na rzecz rozwiązania omawianego problemu. 
W związku z tym składający petycję krytykują nieprzestrzeganie przepisów krajowych 
i dyrektyw europejskich dotyczących higieny i zdrowia publicznego oraz zwracają się 
o pomoc do Komisji Petycji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję porusza kwestie zaprojektowania i konstrukcji budynków, które zgodnie z 
jego własną interpretacją posiadają wady, a nawet nie spełniają krajowych wymogów 
dotyczących budynków lub zdrowia i bezpieczeństwa. 

Określenie wymogów dotyczących budynków i kontrola ich przestrzegania są obowiązkiem 
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władz krajowych (np. kodeksy budowlane) i nie leżą w kompetencjach służb Komisji 
(odniesienia do dyrektywy/rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych oraz wymóg 
dotyczący „higieny, zdrowia i środowiska” nie mają zastosowania w tych okolicznościach, 
ponieważ skarga nie dotyczy nawet wyrobów budowlanych a dyrektywa/rozporządzenie w 
sprawie wyrobów budowlanych nie uchylają kompetencji ani obowiązków krajowych i 
regionalnych w dziedzinie projektowania budynków i ich kontroli).

Dlatego też choć wydaje się, że skarga składającego petycję jest uzasadniona, należy zwrócić 
się z nią do krajowych władz w dziedzinie budownictwa lub (jako że zdaniem składającego 
petycję krajowe władze nie zareagowały prawidłowo na skargę) – do krajowych organów 
ochrony konsumenta lub sądów krajowych.


