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petíció a Trapani (Szicília) tartományban folytatott vízgazdálkodásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szicíliai Trapani tartományban folytatott ivóvíz-gazdálkodás 
hatékonyságának hiányát kifogásolja, állítva, hogy az ivóvízellátás gyakran akár 45 egymást 
követő napra is megszakad.

Szerinte ebben a haverszellem által dominált ágazatban a Siciliacque vállalat kihasználja 
összeköttetéseit, hogy csillagászati árakért adjon el a trapani sótalanító üzemből származó 
vizet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való emberi jogot illetően a 
petíció benyújtójának figyelmébe ajánljuk a Joao Ferreira által feltett, E-007399/2012 sz. 
írásbeli kérdésre1 adott válaszunkat.

                                               
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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Az Európai Unión belül jelenleg nincsenek a vízhez való emberi joggal kapcsolatos külön 
jogszabályok. Külön uniós jogszabályok hiányában az uniós tagállamok önállóan döntetnek 
arról, hogy milyen módon biztosítják e jog teljes tiszteletben tartását.  

A biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való jog kulcsfontosságú 
elemei (elegendő mennyiségben való elérhetőség, biztonság, hozzáférhetőség, 
megfizethetőség) közül néhányról a meglévő uniós jogszabályok rendelkeznek.

Az emberi fogyasztásra szánt vízről szóló irányelv1 garantálja az Európai Unión belüli ivóvíz 
biztonságát. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv2 hozzájárul a jó higiénés 
körülmények kialakításához azáltal, hogy megköveteli a szennyvíz megfelelő kezelését. A 
vízről szóló keretirányelv3 meghatározza a tiszta víz EU-n belüli védelméhez és 
helyreállításához, valamint hosszú távú, fenntartható használatának biztosításához szükséges 
jogi keretet. Elismeri, hogy a víz nem szokásos kereskedelmi termék, és hogy a 
tagállamoknak a vízre vonatkozó árpolitikájuk megállapítása során figyelembe kell venniük a 
társadalmi hatásokat.

Ugyanakkor a fent említett uniós irányelvek egyike sem tér ki a petícióban felvetett, a 
vízellátáshoz való zavartalan hozzáférés biztosítására vonatkozó kérdésre, amely ennélfogva a 
nemzeti jog hatálya alá tartozik.

Következtetés
A petíció benyújtója által benyújtott bizonyítékok áttekintése során a Bizottság nem talált a 
vonatkozó európai uniós jogszabályok megsértésére utaló jelet, és ennélfogva nem látja 
indokoltnak az ügy további vizsgálatát.

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


