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Om: Andragende 1737/2012 af G.B., tysk statsborger, om privatisering af 
vandforsyningen til husholdninger

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at forsøge at forhindre privatiseringen af 
vandforsyningen til husholdninger i EU. Hun hævder, at privatiseringerne inden for gas-, olie-
og elektricitetsbranchen har vist, at de pågældende virksomheder og deres aktionærer 
udelukkende går efter at øge deres indtjening, og at de ser igennem fingre med eller udsætter 
de nødvendige investeringer. Privatiseringen indebærer ligeledes, at energi og vand bliver 
almindelige varer, der kan spekuleres i, hvilket gør priserne uforudsigelige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

"I månedsvis har det forlydt, at Kommissionen ad bagdøren har forsøgt at privatisere ydelser 
på området for vandforsyning eller mere generelt offentlige serviceydelser gennem dets 
forslag om et nyt direktiv om tildeling af koncessionskontrakter (koncessionsdirektivet). Det 
har ført til det første europæiske borgerinitiativ, og til, at 1,8 mio. mennesker har underskrevet 
et andragende, der vedrører vand.

Kommissionen har aldrig haft til hensigt at privatisere vandsektoren eller nogen andre 
sektorer, og disse påstande var ikke nøjagtige. På intet tidspunkt har Kommissionen foreslået 
eller tilskyndet til en privatisering af offentlige serviceydelser. Medlemsstaterne og deres 
lokale myndigheder beslutter frit, hvordan de leverer offentlige serviceydelser, og det vil de 
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også gøre fremover under forudsætning af, at de imødekommer de gældende lovkrav, f.eks. 
fastsættelse af standarder for kvaliteten af drikkevand. De kan udføre denne opgave ved hjælp 
af deres egne ressourcer eller uddelegere det til et andet organ, herunder en privat 
virksomhed.   

Under forhandlingerne forsøgte Kommissionen i hver fase i endnu højere grad at tydeliggøre 
lovteksten på dette område og at forsikre borgerne og de offentlige myndigheder om, at 
hverken vandsektoren eller en hvilken som helst anden sektor skulle privatiseres. Trods alle 
ændringerne af lovteksten og bidragene fra alle de politiske partier i Parlamentet og fra Rådet 
var ingen tilfredse med den endelige tekst om vand. Den var ikke tilstrækkeligt entydig efter 
borgernes vurdering og risikerede at skabe fragmentering af det indre marked. Derfor viste 
den bedste løsning sig at være at lade vand udgå fra koncessionsdirektivets 
anvendelsesområde.  

Konklusion

Kommissionen har aldrig fremsat lovgivningsforslag, som tager sigte på at privatisere 
vandsektoren. Medlemsstaterne og deres lokale myndigheder vil fortsat frit kunne beslutte, 
hvordan de vil forvalte forsyningen af drikkevand til deres borgere under forudsætning af, at 
de imødekommer de gældende lovkrav, f.eks. fastsættelse af standarder for kvaliteten af 
drikkevand." 


