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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0831/2012, внесена от Джанлука Шякитано, с италианско 
гражданство, относно управлението на водите в  провинция Трапани 
(Сицилия)

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира по отношение на неефективното управление на питейната вода 
в провинция Трапани в Сицилия, като посочва, че доставките са често прекъсвани, 
понякога за 45 последователни дни.

Той твърди, че в сектор, доминиран от лобистки интереси, предприятието „Siciliacque” 
се възползва от връзките си за продажба на вода от съоръжението за обезсоляване на 
морска вода в Трапани на извънредно високи цени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Що се отнася до правото на човека на достъп до безопасна питейна вода и канализация, 
ние бихме искали да препратим вносителя на петицията към отговора на писмен въпрос 
E-007399/20121 (Жуан Ферейра).

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
007399%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN
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Понастоящем в рамките на ЕС няма специфично законодателство, което да разглежда 
въпроса за правото на човека на вода. При липсата на специално законодателство на ЕС 
отделните държави — членки на ЕС трябва да решат по какъв начин да гарантират, че 
това право се спазва изцяло.  

По отношение на основните елементи на правото на безопасна питейна вода и 
канализация (наличност в достатъчно количество, безопасност, достъпност, 
включително финансова) — някои от тях са обхванати от съществуващото 
законодателство на ЕС.

Директивата за питейната вода1 осигурява безопасността на питейната вода в рамките 
на ЕС. Директивата за пречистването на градските отпадъчни води2 допринася за добра 
хигиена, като изисква адекватно пречистване на отпадъчни води. Рамковата директива 
за водите3 установява правна рамка за опазване и възстановяване на чистата вода в цяла 
Европа и за гарантиране на нейното дългосрочно и устойчиво потребление. В нея се 
признава, че водата не е търговски продукт като всеки друг и че държавите членки, в 
своите политики за ценообразуване на водата, могат да вземат предвид тяхното 
социално въздействие.

Въпреки това в нито една от гореспоменатите директиви на ЕС не се разглежда 
повдигнатият в петицията въпрос за гарантиране на непрекъснат достъп до 
водоснабдяване, който следователно е от компетенцията на националното 
законодателство.

Заключение
Предвид доказателствата, предоставени от вносителя на петицията, Комисията не 
установява никакво нарушение на съответното законодателство на ЕС, и във връзка с 
това не вижда никакви основания за по-нататъшно разследване по въпроса.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31998L0083:BG:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:BG:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:BG:PDF


