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Tema: Peticija Nr. 1737/2012 dėl namų ūkių reikmėms skirto vandens tiekimo 
infrastruktūros privatizavimo, kurią pateikė Vokietijos pilietė G. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą pabandyti užkirsti kelią namų ūkių reikmėms 
skirto vandens tiekimo infrastruktūros privatizavimui ES. Ji tvirtina, kad privatizacija dujų, 
naftos ir elektros energijos pramonės srityse parodė, kad siekiama vienintelio tikslo – kuo 
didesnio pelno susijusioms įmonėms ir jų akcininkams, o būtinomis investicijomis 
nesirūpinama arba jos atidedamos. Privatizacija taip pat reiškia, kad energija ir vanduo tampa 
prekėmis, kuriomis spekuliuojama, o kainos tampa neprognozuojamomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Keletą mėnesių buvo gaunami pranešamai, kad Europos Komisija bando nesąžiningai 
privatizuoti vandens sektorių ar apskritai viešąsias paslaugas siūlydama naują direktyvą dėl 
koncesijos sutarčių skyrimo (Koncesijų direktyva). Tai lėmė pirmąją Europos Sąjungos 
piliečių iniciatyvą ir 1,8 mln. žmonių pasirašė peticiją dėl vandens sektoriaus.

Komisija niekada neketino privatizuoti vandens ar kurio nors kito sektoriaus ir tokie įtarimai 
yra netikslūs. Komisija niekada nesiūlė ir neskatino privatizuoti viešųjų paslaugų. Valstybės 
narės ir jų vietos valdžios institucijos laisvai sprendžia, kaip teikti viešąsias paslaugas ir darys 
taip ir toliau, jei bus laikomasi galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pvz., 
kuriais nustatomi geriamojo vandens kokybės standartai. Jie gali atlikti šią užduotį savais 
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ištekliais arba pasirašysi sutartį su bet kuria kita įstaiga, įskaitant privačią bendrovę.

Vykstant deryboms, kiekvienu etapu Komisija stengėsi parengti šiuo atžvilgiu kuo aiškesnį 
teisės akto tekstą ir dar kartą užtikrinti piliečius bei valdžios institucijas, kad 
neprivatizuojamas nei vandens, nei kuris nors kitas sektorius. Nepaisant visų teisės akto teksto 
pakeitimų ir visų Europos Parlamento frakcijų bei Tarybos indėlio, galutiniu su vandens 
sektoriumi susijusiu tekstu nebuvo patenkintas niekas. Piliečių atžvilgiu tekstas buvo 
nepakankamai aiškus ir buvo rizikuojama suskaldyti bendrąją rinką. Štai kodėl pasirodė, kad 
geriausias sprendimas bus pašalinti vandens sektorių iš Koncesijų direktyvos taikymo srities.

Išvada

Niekada jokiu Europos Komisijos pasiūlymu nebuvo siekiama privatizuoti vandens 
sektoriaus. Valstybės narės ir jų vietos valdžios institucijos ir toliau laisvai spręs, kaip jos nori 
organizuoti geriamojo vandens tiekimą piliečiams, jei bus laikomasi galiojančių teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų, pvz., kuriais nustatomi geriamojo vandens kokybės standartai.“


