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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy próbálja megakadályozni a 
háztartási vízellátás privatizációját az EU-ban. Kijelenti, hogy a gáz-, az olaj- és a 
villamosenergia-ipar terén történt privatizációk megmutatták, hogy az érintett vállalatok és 
részvényeseik egyedüli célja a nyereség maximalizálása volt, miközben a szükséges 
beruházásokat elhanyagolják vagy elhalasztják. A privatizáció azt is jelenti, hogy az energia 
és a víz spekuláció tárgyát képező árucikkekké válnak, kiszámíthatatlanná téve az árakat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

„Hónapokig jelentek meg hírek a sajtóban, amelyek szerint az Európai Bizottság a 
koncessziós szerződések odaítéléséről szóló új irányelvre (a koncessziós irányelvre) irányuló 
javaslatával egy kiskapun keresztül a vízellátás (általánosabban a közszolgáltatások) 
privatizálására törekszik. Mindez az első európai polgári kezdeményezéshez vezetett, és a 
vízellátásról szóló petíciót 1,8 millió polgár írta alá.

A Bizottság soha nem törekedett a vízellátás és más ágazatok privatizációjára, és az erre 
vonatkozó állítások alaptalanok voltak. A Bizottság soha nem javasolta vagy támogatta a 
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közszolgáltatások privatizációját. A tagállamok és helyi hatóságaik szabadon dönthetnek 
arról, hogy milyen módon biztosítják a közszolgáltatásokat, és amennyiben megfelelnek a 
hatályban lévő jogszabályi követelményeknek (például az ivóvíz minőségére vonatkozó 
követelményeknek), ez a döntési joguk továbbra is megmarad. A közszolgáltatást saját 
forrásokkal is kivitelezhetik, valamint azzal más szervezeteket, köztük magánvállalkozásokat 
is megbízhatnak.

A Bizottság a tárgyalások minden szakaszában arra törekedett, hogy az ezt a témakört érintő 
jogszabályok minél érthetőbbek legyenek, és hogy biztosítsa a polgárokat és a közigazgatási 
hatóságokat arról, hogy sem a vízellátást, sem más ágazatokat nem privatizálnak. A 
jogszabály szövegében végrehajtott változtatások ellenére és annak ellenére, hogy az Európai 
Parlament összes frakciója és az Európai Tanács tagjai is hozzájárultak a vízellátásra 
vonatkozó végső jogszabály megalkotásához, az senkinek a tetszését nem nyerte el.. A 
polgárok szerint nem volt eléggé érthető, és azzal is fenyegetett, hogy az egységes piac 
szétdaraboltságához vezethet. Ennek következtében a legjobb megoldás az volt, hogy a 
koncessziós irányelvből törölték a vízellátás kérdését. 

Következtetés

Az Európai Bizottság egyetlen jogalkotási javaslata sem törekedett a vízellátási ágazat 
privatizálására. A tagállamok és helyi hatóságaik továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy 
milyen módon biztosítják a polgáraik számára az ivóvízellátást, amennyiben az megfelel a 
hatályban lévő jogszabályi követelményeknek (például az ivóvíz minőségére vonatkozó 
követelményeknek).”


