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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1737/2012, którą złożyła G.B. (Niemcy) w sprawie prywatyzacji 
dostaw wody do gospodarstw domowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia prób zapobieżenia prywatyzacji 
dostaw wody do gospodarstw domowych w UE. Uważa ona, że prywatyzacja przemysłów 
gazowego, naftowego oraz energetycznego pokazała, że jedynym celem zaangażowanych 
w nie przedsiębiorstw oraz ich udziałowców jest maksymalizacja ich zysków, podczas gdy 
niezbędne inwestycje są zaniedbywane lub odraczane. Prywatyzacja oznacza ponadto, że 
dostawy energii i wody ulegną degeneracji i staną się przedmiotem spekulacji, co sprawi, że 
ceny staną się nieprzewidywalne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Od miesięcy pojawiają się doniesienia, że Komisja Europejska próbuje tylnymi drzwiami 
sprywatyzować sektor wody – lub ogólniej usługi użyteczności publicznej – za sprawą 
wniosku dotyczącego nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Skutkiem tego jest 
pierwsza europejska inicjatywa obywatelska i petycja w sprawie wody, podpisana przez 1,8 
mln osób.

Prywatyzacja sektora wody ani żadnego innego sektora nigdy nie była zamiarem Komisji, 
a wspomniane doniesienia są nieścisłe. W żadnym momencie Komisja nie proponowała 
prywatyzacji usług użyteczności publicznej ani nie zachęcała do niej. Państwa członkowskie 
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i ich władze lokalne mają swobodę decydowania o sposobach świadczenia usług użyteczności 
publicznej i zachowają tę swobodę pod warunkiem przestrzegania istniejących wymogów 
prawnych, np. określających normy jakości wody pitnej. Mogą one wypełniać to zadanie przy 
pomocy własnych zasobów lub delegować je na każdy inny podmiot, włącznie z prywatnym 
przedsiębiorstwem.

Na każdym etapie negocjacji Komisja starała się uściślać tekst ustawodawczy w tej kwestii, 
zapewniając obywateli i władze publiczne, że ani sektor wody, ani żaden inny sektor nie 
zostaje objęty prywatyzacją. Mimo wszystkich zmian w tekście przepisów oraz mimo wkładu 
wszystkich partii politycznych w Parlamencie Europejskim oraz Rady ostateczny tekst 
w zakresie wody nie zadowolił nikogo. Dla obywateli był on niewystarczająco jasny i groził
rozdrobnieniem jednolitego rynku. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem okazało się 
wyłączenie sektora wody w zakresu stosowania dyrektywy w sprawie koncesji. 

Podsumowanie

Żaden wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej nie miał nigdy na celu prywatyzacji 
sektora wody. Państwa członkowskie i ich władze lokalne zachowają swobodę decydowania 
o sposobie organizowania dostaw wody pitnej do obywateli pod warunkiem przestrzegania 
istniejących wymogów prawnych, np. określających normy jakości wody pitnej. 


