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Ref.: Petiția 1737/2012 adresată de G.B., de cetățenie germană, privind privatizarea 
alimentării cu apă pentru consum casnic

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European să încerce să împiedice privatizarea serviciilor de 
alimentare cu apă pentru consum casnic în UE. Ea afirmă că privatizările care au avut loc în 
industriile gazului, petrolului și electricității au demonstrat că singurul obiectiv urmărit este 
maximizarea profiturilor companiilor în cauză și ale acționarilor lor, în timp ce investițiile 
necesare sunt neglijate sau amânate. Privatizarea înseamnă totodată transformarea energiei și 
a apei în mărfuri supuse speculației, prețurile devenind imprevizibile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

De câteva luni s-a spus că Comisia Europeană ar încerca să privatizeze sectorul apei sau 
serviciile publice în general, pe ușa din spate, prin propunerea unei noi directive privind 
atribuirea contractelor de concesiune (Directiva privind concesiunile). Acest lucru a motivat 
prima inițiativă cetățenească europeană, în cadrul căreia 1,8 milioane de oameni au semnat o 
petiție referitoare la apă.

Comisia nu a avut niciodată intenția de a privatiza sectorul apei sau orice alt sector și astfel de 
afirmații nu sunt corecte. Comisia nu a propus, nici nu a încurajat vreodată privatizarea 
serviciilor publice. Statele membre și autoritățile locale decid în mod liber felul în care 
furnizează serviciile publice și vor continua să facă acest lucru, cu condiția să fie respectate 
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dispozițiile legislative în vigoare, cum ar fi, de exemplu, stabilirea de standarde de calitate 
pentru apa potabilă. Pot furniza aceste servicii prin resursele proprii sau le pot subcontracta 
unui alt organism, inclusiv unei întreprinderi private.

Pe perioada negocierilor, Comisia a încercat la fiecare etapă să facă textul legislativ cât mai
clar din acest punct de vedere și să asigure cetățenii și autoritățile publice că nici sectorul apei, 
nici oricare alt sector nu urma să fie privatizat. În pofida tuturor modificărilor aduse textului 
legislativ și a contribuțiilor tuturor partidelor politice din Parlamentul European și ale 
Consiliului, textul final cu privire la sectorul apei nu a mulțumit pe nimeni. Nu a fost suficient 
de clar pentru cetățeni și prezenta riscul de a fragmenta piața unică. De aceea, cea mai bună 
soluție a fost înlăturarea sectorului apei din domeniul de aplicare al Directivei privind 
concesiunile. 

Concluzii

Nicio propunere legislativă a Comisiei Europene nu a avut ca scop privatizarea sectorului 
apei. Statele membre și autoritățile locale vor avea în continuare libertatea de a decide felul în 
care doresc să organizeze alimentarea cu apă potabilă pentru cetățenii lor, cu condiția să fie 
respectate dispozițiile legislative în vigoare, cum ar fi, de exemplu, stabilirea de standarde de 
calitate pentru apa potabilă. 


