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vandforvaltning i provinsen Trapani (Sicilien)

1. Sammendrag

Andrageren klager over den ineffektive forvaltning af drikkevand i provinsen Trapani på 
Sicilien, idet han angiver, at forsyningerne ofte afbrydes, nogle gange i op til 45 dage i træk.

Han påstår, at virksomheden "Siciliacque" udnytter sine forbindelser i en sektor domineret af 
kammerateri til at sælge vand fra afsaltningsanlægget i Trapani til uhyrlige priser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Hvad angår retten til sikkert drikkevand og sanitære forhold som en menneskeret vil vi gerne 
henvise andrageren til vores besvarelse af forespørgsel til skriftlig besvarelse E-007399/20121

(Joao Ferreira).

Der findes i øjeblikket ingen specifik lovgivning i EU, der behandler spørgsmålet om 
drikkevand som en menneskeret. Når der ikke findes specifik EU-lovgivning, er det op til de 
enkelte EU-medlemsstater at beslutte, hvordan de vil sikre, at en sådan ret respekteres fuldt 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
007399%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN.
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ud.  

Hvad angår de centrale elementer i retten til sikkert drikkevand og sanitære forhold 
(tilstedeværelse i tilstrækkelige mængder, sikkerhed, tilgængelighed og overkommelige 
priser) er nogle af dem dækket af eksisterende EU-lovgivning.

Drikkevandsdirektivet1 garanterer sikkert drikkevand i EU. Direktivet om rensning af 
byspildevand2 bidrager til gode sanitære forhold ved at kræve en tilstrækkelig 
spildevandsrensning. Vandrammedirektivet3 fastlægger en retlig ramme for beskyttelse og 
genopretning af rent vand i hele Europa og for sikring af en bæredygtig udnyttelse heraf på 
lang sigt. Det anerkendes heri, at vand ikke er et kommercielt produkt som andre produkter, 
og at medlemsstaterne i deres prisfastsættelsespolitikker for vand kan tage hensyn til de 
sociale virkninger.

Der er imidlertid ingen af ovennævnte EU-direktiver, der behandler det problem, der rejses i 
andragendet, om sikring af uafbrudt adgang til vandforsyning, som derfor falder ind under den 
nationale lovgivnings beføjelser.

Konklusion
I betragtning af den dokumentation, andrageren har forelagt, har Kommissionen ikke fundet 
nogen overtrædelse af den relevante EU-lovgivning og ser derfor ingen grund til at undersøge 
sagen nærmere.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:DA:NOT.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:DA:NOT.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:DA:NOT.


