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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0059/2012, imressqa minn R.G.P., ta’ ċittadinanza Spanjola, 
f’isem il-Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, dwar it-taxxa fuq l-

ilma imposta fil-Katalonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li t-taxxa fuq l-ilma (cànon de l'aigua) imposta mill-Aġenzija tal-Ilma 
Katalana (Agència Catalana de l'Aigua) fil-komunità awtonoma tal-Katalonja tikkostitwixxi 
ksur tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant jiddeskrivi t-taxxa inkwistjoni bħala 
taxxa fuq id-dħul, taxxa indiretta li hija applikata anki jekk ma jingħata l-ebda servizz, u 
jwissi li din tista’ twassal għal tassazzjoni doppja. Il-petizzjonant jirreferi għall-ksur tal-
leġislazzjoni Spanjola kif ukoll tal-leġislazzjoni Ewropea: l-Artikolu 33 tad-Direttiva tal-
Kunsill 77/388/KEE, is-Sitt Direttiva dwar il-VAT; l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/12/KEE, dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa u dwar 
iż-żamma, ċaqliq u mmonitorjar ta' dan it-tip ta' prodotti; id-Direttiva 2000/60/KE, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Ilment dwar din l-istess kwistjoni u mingħand l-istess persuna diġà ġie ppreżentat mal-
Kummissjoni. Is-servizzi tal-Kummissjoni kkunsidraw li l-ilment ma wera l-ebda ksur tal-liġi 
tal-UE li b'mod utli seta' jitressaq kontra Spanja. Kienet mibgħuta ittra, fl-20 ta' Frar 2012, li 
tinfurma lill-petizzjonant bl-intenzjoni tal-Kummissjoni li tagħlaq il-każ. Il-każ ġie 
sussegwentament magħluq. 
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Żewġ kwistjonijiet jinqalgħu b'rabta mal-petizzjoni fejn huma kkonċernati kwistjonijiet ta' 
taxxa. L-ewwel waħda hija dwar il-kompatibilità tal-"canon del agua" innifsu mal-Liġi tal-
UE. Fir-rigward ta' din il-kwistjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni diġà spjegaw lill-
petizzjonant, fil-qafas tal-ilment imsemmi hawn fuq, li l-"canon del agua" jidher li huwa 
kompatibbli mad-dispożizzjonijiet relevanti tat-taxxa, jiġifieri:
(i) l-Artikolu 110 tat-TFUE, billi ma jagħtix lok għal diskriminazzjoni dwar il-prodotti 
trasferiti fi Spanja mill-Istati Membri l-oħra;
(ii) l-Artikolu 401 tad-Direttiva 2006/112/KE ("id-Direttiva tal-VAT") billi ma jistax jitiqies li 
huwa "taxxa fuq id-dħul min-negozju" fid-definizzjoni ta' din id-dispożizzjoni; u
(iii) l-Artikolu 1 tad-Direttiva 2008/118/KE, billi ma jagħtix lok għall-formalitajiet konnessi 
mal-qsim tal-fruntieri.  
Argumenti oħra mressqa mill-petizzjonant kienu wkoll miċħuda mill-Kummissjoni; għalhekk:

(i) il-fatt li d-dħul li jakkumula mill-canon mhuwiex assenjat għal tmiem speċifiku, għaliex l-
Istati Membri għandhom marġni ta' diskrezzjoni f'dan ir-rigward u mhumiex obbligati mil-
Liġi tal-UE biex jorbtu d-dħul li jirriżulta mill-"canon" għal kull skop speċifiku;
(ii) il-kunsiderazzjoni tal-"canon" bħala taxxa jew "prezz pubbliku", għaliex għalkemm din 
jista' jkollha xi sinifikat mill-perspettiva akkademika, din ma taffettwax il-kompatibilità 
tagħha mal-Liġi tal-UE; u

(iii) l-allegazzjonijiet ta' tassazzjoni doppja bejn il-"canon" u l-VAT, billi l-Qorti tal-UE diġà 
ddeċidiet fil-Kawża 73/85 li t-tassazzjoni doppja li tirriżulta mill-VAT u taxxa oħra tista' 
teżisti, sakemm it-taxxa l-oħra ma taqax taħt il-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 401 tad-
Direttiva tal-VAT.

It-tieni kwistjoni hija l-fatt li l-amministrazzjoni Spanjola tikkunsidra li l-"canon" għandu 
jinġieb fi ħdan l-ammont taxxabbli tal-VAT, pożizzjoni li l-petizzjonant ma jaqbilx magħha. 
F'din il-konnessjoni, kif spjegat mis-servizzi tal-Kummissjoni għall-petizzjonant fl-ittra 
imsemmija hawn fuq tal-20 ta' Frar 2012, f'dan il-każ speċifiku kollox jiddependi fuq jekk l-
attività murija mill-"Agencia Catalana del Agua" tikkwalifikax bħala attività ekonomika 
għall-iskopijiet tal-VAT, li għalihom il-"canon" ikun il-kunsiderazzjoni. Dik hija kwistjoni 
fattwali, li tirreferi għal persuna taxxabbli partikolari, u li għandha tiġi solvuta lokalment. 

L-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant ma tissostanzja l-ebda ksur tal-Liġi tal-UE.


