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Betreft: Verzoekschrift 0831/2012, ingediend door Gianluca Schiacchitano (Italiaanse 
nationaliteit), over het waterbeheer in de provincie Trapani (Sicilië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het inefficiënte drinkwaterbeheer in de provincie Trapani op 
Sicilië, waarbij hij aangeeft dat de watertoevoer vaak afgesloten is, soms wel vijfenveertig 
dagen aan een stuk.

Hij beweert dat, in een sector die vergeven is van vriendjespolitiek, het bedrijf "Siciliacque" 
misbruik maakt van zijn relaties om water uit de ontziltingsinstallatie bij Trapani tegen 
buitensporige prijzen te verkopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Met betrekking tot het mensenrecht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen verwijzen 
wij indiener naar ons antwoord op schriftelijke vraag E-007399/20121 (Joao Ferreira).

Op EU-niveau bestaat momenteel geen specifieke wetgeving inzake het mensenrecht op 
water. Indien geen specifieke EU-wetgeving bestaat, zijn de individuele EU-lidstaten bevoegd 
om te beslissen hoe zij ervoor zorgen dat dit recht wordt geëerbiedigd.  

                                               
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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Een aantal van de sleutelelementen met betrekking tot het recht op veilig drinkwater en 
sanitaire voorzieningen (beschikbaarheid in voldoende hoeveelheid, veiligheid, 
toegankelijkheid, betaalbaarheid) zijn wel gedekt door de bestaande EU-wetgeving.

De drinkwaterrichtlijn1 garandeert de veiligheid van het drinkwater in de EU. De richtlijn 
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater2 draagt bij tot degelijke sanitaire 
voorzieningen door een passende afvalwaterbehandeling te eisen. De Kaderrichtlijn water3

stelt een kader vast om zuiver water in Europa te beschermen en het duurzaam gebruik ervan 
op lange termijn te waarborgen. De richtlijn erkent dat water geen gewone handelswaar is en 
dat de lidstaten in hun waterprijsbeleid rekening kunnen houden met sociale gevolgen. 

Geen enkele van de bovengenoemde EU-richtlijnen betreft echter de in het verzoekschrift aan 
de orde gestelde kwestie van ononderbroken toegang tot water, die bijgevolg onder de 
nationale wetgeving valt.

Conclusie
Op grond van de door indiener verstrekte bewijsstukken kan de Commissie geen inbreuk op 
de desbetreffende EU-wetgeving vaststellen. Zij ziet dan ook geen gronden voor verder 
onderzoek.

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


