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Suġġett: Petizzjoni 0060/2012, imressqa minn Maria Carmen Valverde Sanvisen, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar it-taxxa fuq it-trattament tal-ilma imposta fil-
muniċipalità ta’ Seria (Huesca)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tilmenta kontra taxxa fuq it-trattament tal-ilma (cánon de saneamiento de
aguas) imposta mill-gvern provinċjali ta’ Huesca (Diputación de Huesca) fuq l-abitanti tal-
villaġġ tagħha ta’ Abi, li jinsab fil-muniċipalità ta’ Seria. Il-petizzjonanta tispjega li l-villaġġ 
ma jirċievi l-ebda servizzi ta’ trattament tal-ilma. Wara li ppreżentaw ilment lill-awtoritajiet 
muniċipali, hija rrapurtat li l-abitanti ġew infurmati li kellhom iħallsu għaliex diġà kienet saret 
sejħa għal offerti għal proġett ta' impjant għat-trattament tal-ilma. Il-petizzjonanta tenfasizza, 
madankollu, li l-bini tal-impjant għadu ma bediex. Il-petizzjonanta tiddubita dwar jekk l-
abitanti għandhomx iħallsu taxxa fuq it-trattament tal-ilma jekk mhu qed jingħata l-ebda 
servizz ta’ trattament tal-ilma.

2. Ammissibilità

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

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

Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li l-"canon de saneamiento de aguas" (it-taxxa fuq it-
trattament tal-ilma) imposta mid-Diputación de Huesca hija illegali peress li l-impjant tat-
trattament għadu mhuwiex operattiv u għalhekk bħalissa mhu qed jiġi pprovdut l-ebda servizz 
tat-trattament tal-ilma mormi. Madankollu, id-Diputación jallega li diġà saret sejħa għal 
offerti għall-impjant u li, għalhekk, it-taxxa għandha titħallas.   
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Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li, safejn huma kkonċernati r-regoli tat-taxxa tal-UE, il-
petizzjoni ma tiżvela l-ebda ksur tal-Liġi tal-UE li l-Kummissjoni tista' ssegwi b'mod utli 
permezz ta' proċedura ta' ksur. M'hemm l-ebda evidenza li t-taxxa tmur kontra d-
dispożizzjonijiet ewlenin rilevanti tat-taxxa tal-UE, jiġifieri:

(i) L-Artikolu 110 tat-TFUE, li jipprojbixxi li prodotti trasferiti fi Spanja minn Stati Membri 
oħra jkunu diskriminati, b'paragun ma' prodotti Spanjoli;
(ii) L-Artikolu 401 tad-Direttiva 2006/112/KE ("id-Direttiva dwar il-VAT") peress li jidher 
ċar li t-taxxa ma tistax titqies bħala "taxxa fuq il-fatturat" skont it-tifsira ta' dik id-
dispożizzjoni; kif ukoll,
(iii) L-Artikolu 1 tad-Direttiva 2008/118/KE, peress li t-taxxa mhijiex taxxa fuq il-fatturat u 
barra minn hekk ma jidhirx li qed toħloq ostakli għall-kummerċ intra-UE.

Huwa utli li wieħed jindika li l-VAT (it-taxxa ewlenija armonizzata fil-qafas tal-UE) hija 
imposta fuq pagamenti bil-quddiem irċevuti mill-fornitur tal-oġġetti jew tas-servizzi qabel ma 
jsir il-forniment attwali. B'hekk, li tiġi intaxxata taxxa għal servizz anke qabel ma realment 
jitwettaq is-servizz mhijiex karatteristika esklużiva tat-taxxa, bħalma jidher li qed taħseb il-
petizzjonanta.    

Fil-fatt, it-tassazzjoni fuq is-servizzi tal-ilma hija indirizzata fl-Artikolu 9 tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma, 2000/60/KE1. Id-definizzjoni ta' "servizzi tal-ilma" fl-Artikolu 2(38)(b) 
speċifikament tinkludi l-ġbir tal-ilma mormi u l-faċilitajiet ta' trattament.  M'hemm l-ebda 
rekwiżit għall-irkupru sħiħ tal-ispejjeż taħt din id-Direttiva; hi tirrikjedi biss kontribuzzjoni 
adegwata tal-utenti differenti tal-ilma (inklużi djar) għall-irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi tal-
ilma b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas. Huwa ċar li t-trattament tal-ilma 
mormi huwa servizz tal-ilma u, għalhekk, soġġett għall-irkupru tal-ispejjeż. L-Istati Membri 
huma permessi jistabbilixxu sistemi tal-iprezzar tal-ilma li diġà jimponu taxxa lill-klijenti 
futuri qabel ma s-servizz ikun operattiv u, tabilħaqq, numru ta' Stati Membri hekk jagħmlu.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-liġi tal-UE fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta mill-petizzjonanta.
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