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με τη διαχείριση του νερού στην επαρχία του Τράπανι (Σικελία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά καταγγέλλεται η αναποτελεσματική διαχείριση του πόσιμου νερού στην 
επαρχία του Τράπανι, στη Σικελία. Εν προκειμένω τονίζεται ότι η διανομή του πόσιμου νερού 
διακόπτεται συχνά, για περιόδους έως και 45 συναπτών ημερών.

Υποστηρίζεται ότι οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διανομή του νερού δρουν βάσει 
πελατειακών λογικών, οι οποίες ευνοούν την σικελική εταιρεία, που εμπορεύεται νερό 
προερχόμενο από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης του Τράπανι με δυσανάλογο κόστος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Σε σχέση με το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, ο 
αναφέρων παραπέμπεται στην απάντηση που δόθηκε στη γραπτή ερώτηση E-007399/20121

(Joao Ferreira).

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία εντός ΕΕ για το ζήτημα του 

                                               
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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ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό. Εν απουσία συγκεκριμένης νομοθεσίας της ΕΕ, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν με ποιό τρόπο θα διασφαλίσουν τον πλήρη 
σεβασμό του δικαιώματος αυτού.  

Όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις 
υγιεινής (διάθεση σε επαρκείς ποσότητες, ασφάλεια, προσβασιμότητα, οικονομική 
προσιτότητα), ορισμένα εξ αυτών καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Η οδηγία για το πόσιμο νερό1 διασφαλίζει την ασφάλεια του πόσιμου νερού στην ΕΕ. H 
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2 συμβάλλει στις καλές συνθήκες υγιεινής, 
καθώς απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα3

ορίζει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας και αποκατάστασης καθαρού νερού στην Ευρώπη και 
διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρήση του· Αναγνωρίζει ότι το νερό δεν αποτελεί 
εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
κοινωνικές επιπτώσεις στις πολιτικές τιμολόγησης του νερού.

Ωστόσο, καμία από τις προαναφερθείσες οδηγίες της ΕΕ δεν διευθετεί το ζήτημα που εγείρει 
η αναφορά, σε σχέση με τη διασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης στην παροχή νερού, με 
αποτέλεσμα το ζήτημα να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαίου.

Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρείχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν εντοπίζει 
παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν έχει λόγους να διερευνήσει 
περαιτέρω την υπόθεση.

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


