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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0831/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Gianluca 
Sciacchitano, par ūdens apsaimniekošanu Trapani provincē, Sicīlijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret neefektīvu dzeramā ūdens pārvaldību Trapani provincē, 
Sicīlijā, norādot, ka ūdens piegādes bieži tiek pārtrauktas, dažkārt pat uz 45 dienām pēc 
kārtas.

Viņš apgalvo, ka nozarē, kurā liela nozīme ir personīgajiem kontaktiem, uzņēmums 
„Siciliacque” izmanto savus sakarus, lai pārdotu ūdeni no Trapani ūdens atsāļošanas rūpnīcas 
par ļoti augstām cenām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Attiecībā uz cilvēku tiesībām uz nekaitīgu dzeramo ūdeni un sanitāriju mēs vēlamies norādīt 
lūgumraksta iesniedzējam uz savu atbildi uz rakstisko jautājumu Nr. E-007399/20121 (Joao 
Ferreira).

Eiropas Savienībā pašlaik nav īpaša tiesību akta, kas risina cilvēktiesības uz ūdeni. Trūkstot 
īpašam ES tiesību aktam, ES dalībvalstīm katrai atsevišķi jāizlemj, kā nodrošināt šādu tiesību 

                                               
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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pilnīgu ievērošanu. 

Runājot par galvenajiem tiesību uz nekaitīgu ūdeni un sanitāriju aspektiem (pieejamību 
pietiekamā daudzumā, nekaitīgumu, piekļuvi, pieejamību cenas ziņā), daži no tiem ir ietverti 
spēkā esošajos ES tiesību aktos.

Dzeramā ūdens direktīvā1 ir nodrošināts dzeramā ūdens nekaitīgums Eiropas Savienībā. 
Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu2 pievēršas labai sanitārijai, pieprasot 
notekūdeņu atbilstīgu attīrīšanu. Ūdens pamatdirektīvā3 ir izveidots juridiskais pamats, lai 
aizsargātu un atjauninātu tīru ūdeni visā Eiropā un ilgtermiņā nodrošinātu tā ilgtspējīgu 
lietošanu. Tajā ir atzīts, ka ūdens nav komerciāls produkts kā jebkurš cits un ka dalībvalstis 
savā ūdens cenas noteikšanas politikā var ņemt vērā sociālās ietekmes aspektus.

Tomēr nevienā no iepriekšminētajām ES direktīvām nav izskatīts lūgumrakstā izvirzītais 
jautājums par nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu ūdens apgādē, kas tāpēc ir piekritīgs 
valsts tiesību aktu darbības jomai.

Secinājums
Izskatot lūgumraksta iesniedzēja sniegtos pierādījumus, Komisija nekonstatēja nekādus 
attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumus un tāpēc neredz pamatu turpināt jautājuma izmeklēšanu.

                                               
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.


