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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0831/2012, adresată de Gianluca Sciacchitano, de cetățenie italiană, 
privind gestionarea apei în provincia Trapani (Sicilia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de gestionarea ineficientă a apei potabile în provincia Trapani din 
Sicilia, indicând că aprovizionările sunt adesea întrerupte, uneori chiar și 45 de zile 
consecutive.

El afirmă că, într-un sector dominat de nepotism, compania „Siciliacque” profită de relațiile 
pe care le are pentru a vinde apa din stația de desalinizare din Trapani la prețuri exorbitante.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie2013

În ceea ce privește dreptul omului la apă potabilă și condiții sanitare sigure, am dori să 
sugerăm petiționarului să consulte răspunsul nostru la întrebarea cu solicitare de răspuns scris 
E-007399/20121 (Joao Ferreira).

În UE, nu există în prezent nicio legislație specifică care să abordeze chestiunea dreptului 
omului la apă. În absența unei legislații specifice a UE, revine statelor membre individuale ale 
UE responsabilitatea de a decide asupra modului în care se asigură că acest drept este 

                                               
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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respectat în totalitate.  

În ceea ce privește elementele-cheie ale dreptului la apă potabilă și condiții sanitare sigure 
(disponibilitate într-o cantitate suficientă, siguranță, accesibilitate, accesibilitate din punct de 
vedere al costului), unele dintre acestea sunt acoperite de legislația UE existentă.

Directiva privind apa potabilă1 garantează siguranța apei potabile în UE. Directiva privind 
tratarea apelor urbane reziduale2 contribuie la condiții sanitare bune prin prevederea unei 
tratări adecvate a apelor reziduale. Directiva-cadru privind apa3 instituie un cadru legal pentru 
protejarea și curățarea apelor din UE, asigurând utilizarea sa sustenabilă, pe termen lung. 
Directiva recunoaște că apa nu este un bun comercial oarecare și că statele membre pot avea 
în vedere efectele sociale în politicile lor de stabilire a prețului apei, .

Cu toate acestea, niciuna dintre directivele sus-menționate ale UE nu abordează aspectul 
prezentat în petiție legat de asigurarea accesului neîntrerupt la aprovizionarea cu apă care, 
prin urmare, intră sub incidența legislației naționale. 

Concluzie
Examinând dovezile furnizate de petiționar, Comisia nu a identificat nicio încălcare a 
legislației UE relevante și prin urmare, consideră că este nejustificat să investigheze în 
continuare această problemă.

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


