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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0831/2012, ktorú predkladá Gianluca Sciacchitano, taliansky štátny 
občan, o vodohospodárstve v provincii Trapani na Sicílii

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície namieta proti neúčinnému hospodáreniu s pitnou vodou v provincii 
Trapani na Sicílii, pričom upozorňuje na časté odstávky vody, ktoré niekedy trvajú až 
štyridsaťpäť dní.

Tvrdí, že v sektore vládne rodinkárstvo a spoločnosť Siciliacque využíva svoje kontakty na to, 
aby predávala za prehnane vysoké ceny vodu získanú prostredníctvom zariadenie na 
odsoľovanie morskej vody v Trapani.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. októbra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Pokiaľ ide o právo ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu dávame do pozornosti 
predkladateľovi petície našu odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie E-007399/20121

(Joao Ferreira)..

V EÚ neexistujú v súčasnosti osobitné právne predpisy, ktoré by sa zaoberali otázkou práva 

                                               
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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ľudí na vodu, v dôsledku čoho je úlohou jednotlivých členských štátov EÚ rozhodnúť 
o spôsobe, akým zabezpečiť, aby sa toto právo plne rešpektovalo.

Na niektoré kľúčové prvky práva ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu, ako napríklad 
dostupnosť, dostatočné množstvo, bezpečnosť, prístupnosť a cenová dostupnosť, sa vzťahujú 
aj súčasné právne predpisy EÚ.

Smernica o pitnej vode1 zaručuje nezávadnosť pitnej vody v EÚ. Smernica o čistení 
komunálnych odpadových vôd2 prispieva k vytvoreniu lepších hygienických podmienok tým, 
že vyžaduje adekvátne čistenie odpadových vôd. Rámcová smernica o vode3  stanovuje 
právny rámec na ochranu a obnovu čistej vody v Európe a na zabezpečenie jej dlhodobého a 
udržateľného používania. Uznáva, že na rozdiel od iných produktov vodu nemožno 
považovať za komerčný výrobok, a preto by mali členské štáty v politike tvorby cien vody 
zohľadniť sociálne účinky.

Žiadna z uvedených smerníc EÚ sa však nezaoberá otázkou, ktorá je predmetom petície, a 
preto zabezpečenie nepretržitého prístupu k dodávkam vody zostáva v pôsobnosti 
vnútroštátneho práva.

Záver
Po posúdení dôkazov, ktoré poskytol predkladateľ petície, Komisia nezistila žiadne porušenie 
príslušných právnych predpisov EÚ, v dôsledku čoho nevidí dôvod na ďalšie vyšetrovanie 
záležitosti.

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


