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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1737/2012, ktorú predkladá G. B., nemecká štátna občianka, 
o privatizácii domácich vodných zdrojov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vyzýva Európsky parlament, aby sa pokúsil zabrániť privatizácii 
domácich vodných zdrojov v EÚ. Uvádza, že privatizácia plynárenského, ropného 
a energetického priemyslu ukázala, že jediným cieľom príslušných spoločností a ich 
akcionárov je maximalizovať svoje zisky, pričom zanedbávajú alebo odkladajú potrebné 
investície. Privatizácia znamená aj to, že energie a voda sa zmenia na tovar, ktorý sa stane 
predmetom špekulácií a nepredvídateľných výkyvov cien.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Niekoľko mesiacov sa šírili poplašné správy, že Európska komisia sa tajne pokúša 
privatizovať vodu, respektíve všeobecnejšie verejné služby, a to prostredníctvom návrhu 
novej smernice o koncesných zmluvách (smernice o koncesiách). Tieto správy viedli ku 
vzniku prvej európskej občianskej iniciatívy a 1,8 milióna osôb podpísalo petíciu o vode.

Išlo o nesprávne obvinenia a Komisia nikdy nemala v úmysle privatizovať odvetvie vodného 
hospodárstva ani žiadne iné odvetvie. Komisia v žiadnom prípade nenavrhla ani 
nepodporovala privatizáciu verejných služieb. Členské štáty a ich miestne orgány sa môžu 
a naďalej budú môcť slobodne rozhodnúť, akým spôsobom budú poskytovať verejné služby, 
a to pod podmienkou splnenia platných legislatívnych požiadaviek, napríklad stanovenia 
noriem kvality pitnej vody. Poskytovanie verejných služieb môžu zaistiť s využitím vlastných 
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zdrojov alebo na základe zmluvy s akýmkoľvek subjektom vrátane súkromnej spoločnosti.

Komisia sa v priebehu všetkých fáz rokovaní snažila dosiahnuť, aby bol text legislatívneho 
návrhu v tejto otázke čo najjasnejší a aby opätovne uistila občanov a orgány verejnej moci, že 
nejde o privatizáciu odvetvia vodného hospodárstva ani žiadneho iného odvetvia. Napriek 
všetkým zmenám právneho textu a príspevkom všetkých politických strán v Európskom 
parlamente a príspevkom Rady nebolo konečné znenie textu o vode uspokojivé pre nikoho. 
Z pohľadu občanov nebol text dostatočne zrozumiteľný a hrozilo riziko fragmentácie 
jednotného trhu. Ukázalo sa, že najlepším riešením bude vyňať vodné hospodárstvo z rozsahu 
pôsobnosti smernice o koncesiách. 

Záver

 Privatizácia odvetvia vodného hospodárstva nikdy nebola účelom žiadneho legislatívneho 
návrhu Komisie. Členské štáty a ich miestne orgány budú môcť naďalej slobodne rozhodovať 
o tom, ako chcú organizovať zásobovanie svojich občanov pitnou vodou, a to pod 
podmienkou splnenia platných právnych požiadaviek, napríklad stanovenia noriem pre kvalitu 
pitnej vody. 


