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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement te proberen de privatisering van de binnenlandse 
watervoorziening in de EU te voorkomen. Zij stelt dat de privatiseringen in de gas-, olie-, en 
elektriciteitssector hebben aangetoond dat het enige doel van de betrokken bedrijven en hun 
aandeelhouders is om hun winsten te maximaliseren, terwijl nodige investeringen worden 
genegeerd of uitgesteld. Privatisering betekent ook dat energie en water verworden tot 
grondstoffen waarmee kan worden gespeculeerd, waardoor prijzen onvoorspelbaar worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Al maanden zijn er meldingen dat de Europese Commissie probeerde om water of, meer in 
het algemeen, om publieke diensten via de achterdeur te privatiseren, middels haar voorstel 
voor een nieuwe richtlijn inzake de gunning van concessieopdrachten (richtlijn betreffende 
concessies). Dit heeft geleid tot het eerste Europees burgerinitiatief, waarbij 1,8 miljoen 
mensen een petitie inzake water hebben getekend.

De privatisering van water of van welke andere sector dan ook was nooit de bedoeling van de 
Commissie en de betreffende beweringen waren niet correct. De Commissie heeft op geen 
enkel moment de privatisering van publieke diensten voorgesteld noch bevorderd. Lidstaten 
en hun lokale autoriteiten staat het vrij beslissingen te nemen over hoe ze publieke diensten 
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leveren en dit zal zo blijven, mits de bestaande wettelijke voorwaarden, zoals het vastleggen 
van kwaliteitsnormen voor drinkwater, worden nageleefd. Ze kunnen deze taken met eigen 
middelen uitvoeren of deze uitbesteden aan een ander orgaan, ook als dit een particulier 
bedrijf betreft.

Tijdens de onderhandelingen heeft de Commissie in elk stadium getracht de wetgevingstekst 
nog duidelijker te maken op dit punt en burgers en publieke autoriteiten nogmaals te 
verzekeren dat water noch een andere sector zou worden geprivatiseerd. Ondanks alle 
wijzigingen op de wetgevingstekst en de bijdragen van alle politieke partijen in het Europees 
Parlement en van de Raad, heeft de definitieve tekst met betrekking tot water niemand 
tevreden kunnen stellen. In de ogen van de burgers was de tekst niet duidelijk genoeg en was 
er gevaar van fragmentatie van de interne markt. Dit is de reden waarom het de beste 
oplossing is gebleken om water uit te sluiten uit het toepassingsgebied van de richtlijn 
betreffende concessies. 

Conclusie

Geen enkel wetsvoorstel van de Europese Commissie heeft ooit ten doel gehad om de 
watersector te privatiseren. Lidstaten en hun lokale autoriteiten staat het vrij beslissingen te 
nemen over hoe zij de drinkwatervoorziening voor hun burgers willen organiseren, mits de 
bestaande wettelijke voorwaarden, zoals het vastleggen van kwaliteitsnormen voor 
drinkwater, worden nageleefd. 


