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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1737/2012, внесена от G. B., с германско гражданство, относно 
приватизацията на водоснабдяването за битови нужди

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да се опита да 
предотврати приватизацията на водоснабдяването за битови нужди в ЕС. Тя посочва, че 
приватизацията в газовата, петролната и електроенергийната промишленост е показала, 
че единствената цел за съответните дружества и техните акционери е да максимизират 
своите печалби, докато необходимите инвестиции биват пренебрегвани или отлагани. 
Приватизацията също така означава, че енергията и водата дегенерират в стоки за 
спекулация, което прави цените непредсказуеми.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Месеци наред се твърдеше, че Европейската комисия се опитва да приватизира 
водоснабдяването или по-общо казано, обществените услуги, по заобиколен начин чрез 
нейното предложение относно нова директива за възлагане на договори за концесия 
(Директива за концесиите). Това доведе до първата европейска гражданска инициатива, 
като 1,8 милиона души подписаха петиция относно водоснабдяването.

Комисията никога не е имала за цел приватизация на водоснабдяването или на други 
сектори и тези твърдения са неточни. Към нито един момент Комисията не е 
предлагала или насърчавала приватизацията на обществените услуги. Държавите 



PE523.148v01-00 2/2 CM\1010218BG.doc

BG

членки и техните местни органи са свободни да вземат решения относно начините за 
предоставяне на обществени услуги и ще продължат да имат тази свобода при условие 
че съществуващите законодателни изисквания, например установяването на стандарти 
за качество на питейната вода, са изпълнени. Те могат да изпълняват тази задача със 
собствени ресурси или да я възлагат на всеки друг орган, включително частно 
дружество.

По време на преговорите Комисията се опита на всеки етап да внесе още по-голяма 
яснота в законодателния текст по този въпрос и да увери гражданите и публичните 
органи, че нито водоснабдяването, нито който и да е друг сектор е в процес на 
приватизация. Въпреки всички промени в законодателния текст и приноса от всички 
политически партии в Европейския парламент и от Съвета окончателният текст 
относно водоснабдяването не беше удовлетворителен за никого. За гражданите той не 
беше достатъчно ясен и рискуваше да създаде фрагментация на единния пазар. По тази 
причина най-доброто решение се оказа изключването на водоснабдяването от обхвата 
на Директивата за концесиите. 

Заключение

Никое законодателно предложение на Европейската комисия не е имало за цел 
приватизацията на водоснабдяването. Държавите членки и техните местни органи ще 
продължат да бъдат свободни да вземат решения относно начините, по които те желаят 
да организират снабдяването с питейна вода на своите граждани при условие че 
съществуващите законодателни изисквания, например установяването на стандарти за 
качество на питейната вода, са изпълнени. 


