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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0060/2012, którą złożyła Maria Carmen Valverde Sanvisen 
(Hiszpania) w sprawie opłaty za uzdatnianie wody pobieranej w gminie Seria 
(Huesca)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na pobieranie przez rząd prowincji Huesca (Diputación de 
Huesca) opłaty za uzdatnianie wody (cánon de saneamiento de aguas) od mieszkańców 
miejscowości Abi położonej w gminie Seria. Składająca petycję wyjaśnia, że miejscowość nie 
korzysta z usług uzdatniania wody. Mieszkańcy złożyli skargę do władz gminy i usłyszeli 
w odpowiedzi, że muszą wnosić tę opłatę, ponieważ projekt zakładu uzdatniania wody jest już 
przedmiotem przetargu. Składająca petycję wskazuje jednak, że jeszcze nie rozpoczęto 
budowy zakładu. Zastanawia się, czy mieszkańcy powinni wnosić opłatę za uzdatnianie 
wody, jeśli usługa uzdatniania nie jest świadczona. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składająca petycję jest zdania, że opłata za uzdatnianie wody (canon de saneamiento de 
aguas) narzucona przez rząd prowincji Huesca jest niezgodna z prawem, ponieważ zakład 
uzdatniania wody nie został jeszcze uruchomiony, w związku z czym usługa uzdatniania 
wody nie jest obecnie świadczona. Władze prowincji twierdzą jednak, że opłatę wnosić 
należy, ponieważ ogłoszono już przetarg na budowę zakładu. 

Komisja jest zdania, że w odniesieniu do przepisów podatkowych UE w przedmiotowej 
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petycji nie ujawniono żadnego naruszenia ustawodawstwa UE, w sprawie którego Komisja 
mogłaby skutecznie wszcząć postępowanie. Nie ma dowodów, że opłata byłaby sprzeczna z 
najważniejszymi odnośnymi przepisami podatkowymi UE, do których należą:

(i) art. 110 TFUE, który zabrania dyskryminowania produktów hiszpańskich w porównaniu z 
produktami wwożonymi do Hiszpanii z innych państw członkowskich;
(ii) art. 401 dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywa VAT), ponieważ jasne jest, że w rozumieniu 
tego przepisu opłata nie może zostać uznana za podatek obrotowy; oraz,
(iii) art. 1 dyrektywy 2008/118/WE, ponieważ opłata nie jest podatkiem obrotowym i nie 
wydaje się stwarzać przeszkód w handlu wewnątrzwspólnotowym.

Warto zwrócić uwagę, iż VAT (najbardziej zharmonizowany podatek w ramach UE) 
naliczany jest od zaliczek dla dostawcy towarów lub usług jeszcze przed ich rzeczywistym 
dostarczeniem. Pobieranie podatku za usługę, nawet zanim zostanie ona w rzeczywistości 
dostarczona, nie jest zatem wyłączną cechą omawianej opłaty, wbrew temu, co wydaje się 
sądzić składająca petycję.

W rezultacie, pobieranie opłat za usługi wodne odbywa się w oparciu o art. 9 ramowej 
dyrektywy wodnej 2000/60/WE1. Definicja „usługi wodne” w art. 2. ust. 38 lit. b) obejmuje w 
szczególności odprowadzanie ścieków i obiekty oczyszczania ścieków.W ramach tej 
dyrektywy nie przewidziano konieczności całkowitego zwrotu kosztów. Wymagany jest 
jedynie odpowiedni wkład różnych użytkowników wody (łącznie z gospodarstwami 
domowymi) w celu pokrycia kosztów świadczenia usług wodnych przy uwzględnieniu zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W przypadku oczyszczania ścieków bez wątpienia chodzi o usługi 
wodne i z tego powodu jest ono przedmiotem zwrotu kosztów. Państwa członkowskie są 
upoważnione do ustanawiania systemów cen wody, w ramach których obciążani są już 
przyszli klienci, zanim jeszcze usługa zostanie dostarczona, co rzeczywiście jest 
praktykowane w wielu państwach członkowskich.

Podsumowanie

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającą petycję Komisja nie jest w stanie 
stwierdzić naruszenia prawa UE.
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