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Tema: Peticija Nr. 0831/2012 dėl vandens valdymo Trapanio provincijoje (Sicilija), 
kurią pateikė Italijos pilietis Gianluca Sciacchitano

1. Peticijos santrauka

Peticijoje protestuojama prieš neveiksmingą geriamojo vandens valdymą Sicilijos Trapanio 
provincijoje. Nurodoma, kad geriamojo vandens tiekimas dažnai nutraukiamas, ir kartais be jo 
tenka verstis net 45 dienas iš eilės.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad už vandens tiekimą atsakingos įstaigos vadovaujasi 
favoritizmo principais ir pirmenybę teikia bendrovei „Siciliacque“, kuri už milžinišką kainą 
parduoda iš Trapanio gėlinimo įrenginio gaunamą vandenį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Dėl žmogaus teisės gauti švaraus geriamojo vandens ir sanitarinių priemonių, norėtume 
peticijos pateikėjui nurodyti mūsų atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, E-
007399/20121 (Joao Ferreira).

Šiuo metu ES nėra konkrečių teisės aktų, kuriais sprendžiamas žmogaus teisės gauti vandens 

                                               
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.



PE513.202v01-00 2/2 CM\939027LT.doc

LT

klausimas. Kadangi nėra konkrečių ES teisės aktų, atskiros ES valstybės narės turi nuspręsti, 
kaip užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma šios teisės.

Galiojantys ES teisės aktai apima pagrindinius teisės gauti švarų geriamąjį vandenį elementus 
(pakankamo kiekio, saugumo, priimtinumo, įperkamumo užtikrinimas).

Geriamojo vandens direktyva1 užtikrinamas geriamojo vandens saugumas ES. Miesto nuotekų 
valymo direktyvos2 reikalavimais tinkamo nuotekų vandens valymu prisidedama prie tinkamų 
sanitarinių sąlygų. Vandens pagrindų direktyva3 nustatoma teisinė sistema, kuria siekiama 
apsaugoti ir atkurti švarų vandenį Europoje ir užtikrinti jo ilgalaikį ir tvarų naudojimą. Joje 
pripažįstama, kad vanduo nėra į kitus panašus komercinis produktas, ir kad valstybės narės 
savo vandens apmokestinimo politikoje galėtų atsižvelgti į socialinį poveikį.

Vis dėlto nė vienoje pirmiau minėtoje ES direktyvoje nesprendžiamas peticijos pateikėjo 
iškeltas klausimas dėl nepertraukiamo vandens tiekimo, todėl jis priskiriamas nacionalinės 
teisės kompetencijai.

Išvada
Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pateiktus įrodymus Komisija nenustatė jokio atitinkamų 
ES teisės aktų pažeidimo, todėl nėra pagrindo toliau nagrinėti šio klausimo.“

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


