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Om: Andragende 0060/2012 af Maria Carmen Valverde Sanvisen, spansk 
statsborger, om den vandrensningsafgift, der opkræves i byen Seria (Huesca)

1. Sammendrag

Andrager klager over en vandrensningsafgift (cánon de saneamiento de aguas), som 
provinsregeringen i Huesca (Diputación de Huesca) opkræver af indbyggerne i landsbyen Abi 
i Seria kommune. Andrageren forklarer, at der ikke sker nogen rensning af landsbyens vand. 
Da indbyggerne klagede til de kommunale myndigheder, fik de angiveligt at vide, at de skulle 
betale, fordi der allerede var udbudt et vandrensningsprojekt i licitation. Andrageren påpeger 
imidlertid, at opførelsen af anlægget endnu ikke er påbegyndt. Andrageren spørger sig selv, 
om indbyggerne skal betale en vandrensningsafgift, når der ikke sker nogen rensning af 
vandet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren er af den opfattelse, at vandrensningsafgiften (canon de saneamiento de aguas), 
som er blevet pålagt af provinsregeringen (Diputación) i Huesca er ulovlig, eftersom 
spildevandsanlægget endnu ikke er i drift, og fordi der følgelig ikke sker nogen 
spildevandsrensning. Men provinsregeringen påstår imidlertid, at anlægget allerede er udbudt 
i licitation, og at der derfor skal betales en afgift.   

Kommissionen mener, at andrageren, for så vidt som der er tale om EU’s afgiftsregler, ikke 
påviser, at der er tale om overtrædelse af EU-lovgivningen, som Kommissionen på nyttig vis 
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kunne forfølge via en procedure for overtrædelse af lovgivningen.  Der er ingen bevis for 
påstanden mod de vigtigste relevante EU-afgiftsbestemmelser, dvs.:

(i) artikel 110 i TEUF-traktaten, som forbyder, at varer, der indføres til Spanien fra andre 
medlemsstater, forskelsbehandles sammenlignet med spanske varer;
(ii) artikel 401 i direktiv 2006/112/EF (“momsdirektivet”), eftersom det synes klart, at 
afgiften ikke kan betragtes som en ”omsætningsafgift” inden for denne bestemmelses 
betydning, og
(iii) artikel 1 i direktiv 2008/118/EF, eftersom afgiften ikke er en omsætningsafgift, og det ser 
endvidere ikke ud til, at der skabes hindringer for samhandelen i EU.

Det er nyttigt at påpege, at moms (den vigtigste afgift, der er blevet harmoniseret inden for 
EU’s rammer) pålægges forudbetalinger, som leverandøren af varer eller tjenesteydelser 
modtager, inden den rent faktiske levering finder sted. Således er opkrævningen af en afgift 
for en tjenesteydelse, selv inden tjenesteydelsen rent faktisk udføres, ikke et specielt træk ved 
afgiften, hvilket andrageren synes at mene.    

Rent faktisk behandles pålæggelsen af afgifter for forsyningspligtydelser i vandrammedirektiv 
2000/60/EF1, artikel 9. Definitionen på ”forsyningspligtydelse” i artikel 2, stk. 38, litra b, 
medtager specielt anlæg til opsamling og rensning af spildevand. Der finder ikke krav om 
fuldstændig dækning af omkostninger i henhold til direktivet; det kræver ganske enkelt et 
rimeligt bidrag fra de forskellige vandforbrugere (herunder husholdninger) til dækning af 
omkostninger ved forsyningspligtydelser, idet der tages hensyn til princippet om, at 
forureneren betaler. Det er klart, at vandbehandling er en forsyningspligtydelse, og at den 
derfor er underlagt dækning af omkostninger. Medlemsstaterne har ret til at etablere 
prissætningssystemer for vand, hvorved fremtidige kunder allerede pålægges en afgift, førend 
forsyningspligtydelsen bliver en realitet, og en række medlemsstater gør det rent faktisk.

Konklusion

Kommissionen kan ikke konstatere et brud på EU-lovgivningen på grundlag af de 
oplysninger, som andrageren har forelagt.
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