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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu veltīt centienus tam, lai novērstu vietējās 
ūdensapgādes privatizāciju ES. Viņa apgalvo, ka gāzes, naftas un elektrības ražošanas nozaru 
privatizācija ir pierādījusi, ka attiecīgo uzņēmumu un to akcionāru vienīgais mērķis ir 
maksimāla peļņa, neveicot vai atliekot vajadzīgos ieguldījumus. Privatizācija nozīmē arī to, 
ka enerģija un ūdens ir kļuvuši par spekulatīvām precēm, par kurām tiek pieprasīta 
neparedzama cena.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Vairākus mēnešus ir izplatījušās ziņas, ka Eiropas Komisija slepeni ar priekšlikumu par jaunu 
Direktīvu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (Koncesiju direktīva) mēģina 
privatizēt ūdensapgādi vai, vispārīgāk izsakoties, sabiedriskos pakalpojumus. Tās ir devušas 
iemeslu pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai un tam, ka 1,8 miljoni cilvēku parakstījuši 
petīciju par ūdensapgādi.

Komisijas nodoms nekad nav bijis ūdensapgādes vai jebkuras citas nozares privatizācija, un 
šādi apgalvojumi nav pareizi. Nevienā brīdī Komisija nav ierosinājusi vai veicinājusi 
sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju. Dalībvalstis un to vietējās pārvaldes iestādes brīvi 
nolemj, kā sniegt sabiedriskos pakalpojumus, un tās turpinās to darīt, ja tiks izpildītas spēkā 
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esošās tiesiskās prasības, piemēram, noteiktie dzeramā ūdens kvalitātes standarti. Tās var 
veikt šo uzdevumu ar pašu resursiem vai deleģēt to kādai citai organizācijai, tostarp privātam 
uzņēmumam.

Sarunu laikā katrā to posmā Komisija centās, lai tiesību akta tekstu attiecībā uz šo jautājumu 
izveidotu arvien skaidrāku un no jauna pārliecinātu iedzīvotājus un valsts pārvaldes iestādes, 
ka netiek privatizēta ne ūdensapgāde, ne kāda cita nozare. Lai gan tika veiktas izmaiņas 
tiesību akta tekstā un savu ieguldījumu deva visas Eiropas Parlamenta politiskās partijas un 
Padome, galīgais teksts attiecībā uz ūdensapgādi neapmierināja nevienu. Iedzīvotājiem tas 
nebija pietiekami skaidrs, un pastāvēja risks izraisīt vienotā tirgus fragmentāciju. Tāpēc 
labākais risinājums izrādījās ūdensapgādes izņemšana no Koncesiju direktīvas darbības 
jomas. 

Secinājums

Neviena Eiropas Komisijas tiesību akta priekšlikuma mērķis nekad nav bijusi ūdensapgādes 
nozares privatizācija. Dalībvalstis un to vietējās iestādes arī turpmāk brīvi lems, kā tās vēlas 
organizēt dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem, ja tiks izpildītas spēkā esošās tiesiskās 
prasības, piemēram, noteiktie dzeramā ūdens kvalitātes standarti. 


