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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0831/2012, którą złożył Gianluca Sciacchitano (Włochy) w sprawie 
gospodarki wodnej w prowincji Trapani (Sycylia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec nieudolnego gospodarowania wodą pitną 
w prowincji Trapani na Sycylii, informując, że dostawy są często wstrzymywane, czasami 
nieprzerwanie przez 45 dni.

Zarzuca on, że w sektorze zdominowanym przez kumoterstwo firma „Siciliacque” korzysta ze 
swoich powiązań, aby sprzedawać wodę z zakładu odsalania w Trapani po wygórowanych 
cenach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Jeżeli chodzi o prawo człowieka do zdrowej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, odsyłamy 
składającego petycję do naszej odpowiedzi na pytanie pisemne E-007399/20121 (autorstwa 
João Ferreiry).

W UE nie ma obecnie szczegółowego ustawodawstwa zajmującego się kwestią prawa 
człowieka do wody. Ze względu na brak konkretnych przepisów unijnych w tym obszarze 

                                               
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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decyzja o sposobach zapewnienia pełnego przestrzegania tego prawa należy do 
poszczególnych państw członkowskich.  

Jeżeli chodzi o kluczowe elementy prawa do zdrowej wody pitnej i urządzeń sanitarnych 
(wystarczająca ilość wody, jej bezpieczeństwo, dostępność i przystępna cena), niektóre z nich 
są objęte istniejącymi przepisami UE.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej1 zapewnia bezpieczeństwo wody pitnej w UE. Dyrektywa 
dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych2 przyczynia się do zapewnienia odpowiednich 
urządzeń sanitarnych, ustanawiając wymóg odpowiedniego oczyszczania ścieków. Ramowa 
dyrektywa wodna3 ustanawia ramy prawne ochrony i odtwarzania zasobów czystej wody 
w Europie oraz zapewnienia ich zrównoważonego wykorzystywania w perspektywie 
długoterminowej. Uznaje się w niej, że woda nie jest produktem handlowym jak każdy inny 
i że w swojej polityce w zakresie opłat za wodę państwa członkowskie mogą uwzględniać 
skutki społeczne.

Żadna z wyżej wymienionych dyrektyw unijnych nie zajmuje się jednak podniesioną 
w petycji kwestią zapewnienia nieprzerwanego dostępu do zaopatrzenia w wodę, która należy 
w związku z tym do zakresu prawa krajowego.

Podsumowanie
Po rozważeniu dowodów dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie stwierdziła 
naruszenia odnośnego ustawodawstwa UE, w związku z czym nie widzi uzasadnienia dla 
dalszego badania sprawy.

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


