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Dotacja dla zakładu produkującego słód

Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2005/C 154/03)

Pismem z dnia 3 maja 2005, zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym
streszczeniu, Komisja powiadomiła Niderlandy o swojej decyzji wszczęcia postępowania przewidzianego
w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wyżej wspomnianej pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat pomocy, względem której Komisja wszczyna postę-
powanie, w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i zamieszczonego pod nim
pisma, kierując je na następujący adres lub numer faksu:

Komisja Europejska/European Commission
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa
Dyrekcja H2
Biuro: DM 130 5/128.
B-1049 Bruksela
Faks: (32-2) 296 76 72

Uwagi te zostaną przekazane Niderlandom. Zainteresowane strony przedkładające uwagi mogą wystąpić
z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości poufnością.

STRESZCZENIE

Interwencja w niderlandzkim sektorze słodu polega na dotacji
wspierającej projekt inwestycyjny Holland Malt BV (przedsię-
biorstwa, w ramach którego współpracują Bavaria NV oraz
spółdzielnia rolników uprawiających zboża Agrifirm). Dotacja
przeznaczona jest na założenie zakładu produkującego słód w
Eemshaven, gmina Eemsmond. Dzięki tej inwestycji możliwe
będzie zintegrowanie w ramach jednego zakładu całego
łańcucha przechowywania i przetwarzania jęczmienia do
produkcji słodu oraz produkcji i handlu słodem.

Niderlandy zamierzają udzielić dotacji przedsiębiorstwu
Holland Malt BV w ramach regionalnego programu inwestycyj-
nego „Regionale investeringsprojecten 2000”. Program ten
został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2000 r. (1),
podobnie jak zmiana wprowadzona do niego w dniu 18 lutego
2002 (2), w wyniku której program IPR zaczął być stosowany
do sektorów związanych z przetwarzaniem i obrotem produk-
tami rolnymi, zgodnie załącznikiem I Traktatu.

Ponieważ pomoc dotyczy dotacji na projekt inwestycyjny
udzielanej przedsiębiorstwu z sektora związanego z przetwa-
rzaniem i sprzedażą produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu, a kwalifikujące się koszty projektu
przekraczają 25 mln EUR, zgodnie z pkt 4.2.6 Wytycznych
Wspólnoty odnośnie do pomocy państwa w sektorze rolnictwa (3)
wymagane jest oddzielne powiadomienie.

Na obecnym etapie Komisja, z powodów podanych niżej, ma
wątpliwości czy planowana pomoc jest zgodna z zasadami
wspólnego rynku:

— Na podstawie informacji udostępnionych Komisji nie
można wykluczyć, że na rynku słodu występuje nadwyżka
zdolności produkcyjnych;

— Holland Malt twierdzi, że będzie dostarczać „słód premium”
wysokiej jakości służący do produkcji „piwa premium” i że
rynek słodu i piwa tego rodzaju wciąż się powiększa. Nie
jest jednak jasne, czy „słód premium” i „piwo premium” nie
są jedynie pojęciami marketingowymi, które nie odpo-
wiadają żadnym konkretnym produktom stanowiącym
osobny rynek.

TEKST PISMA

„Met dit schrijven stelt de Commissie Nederland ervan in kennis
dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrek-
king tot de bovengenoemde steunmaatregel verstrekte inlich-
tingen, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van
het EG-Verdrag in te leiden.

I. PROCEDURE

1. Bij schrijven van 31 maart 2004, geregistreerd als
ontvangen op 6 april 2004, heeft de Permanente Vertegen-
woordiging van Nederland bij de Europese Unie de
Commissie overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-
Verdrag in kennis gesteld van het voornemen steun te
verlenen aan Holland Malt BV.
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(1) Regionale investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99.
Zatwierdzone w dniu 17 sierpnia 2000 r. pismem SG (2000) D/
106266.

(2) Wijziging Regionale investeringsprojecten 2000, N831/2001.
Zatwierdzone w dniu 18 lutego 2002 r. pismem C(2002)233.

(3) Dz. U. C 28 z 1.2.2000.



2. Bij brieven van 1 juni 2004, 17 augustus 2004 en 16
februari 2005 heeft de Commissie de Nederlandse autori-
teiten om nadere informatie verzocht. Bij brieven van 5 juli
2004, 17 december 2004 en 15 maart 2005, geregistreerd
als ontvangen op respectievelijk 7 juli 2004, 3 januari 2005
en 23 maart 2005, hebben de Nederlandse autoriteiten de
vragen van de Commissie beantwoord.

II. BESCHRIJVING

3. Nederland is voornemens aan Holland Malt BV een subsidie
te verlenen op grond van de regionale investeringsregeling
»Regionale Investeringsprojecten 2000« (hierna »IPR-rege-
ling« genoemd). Deze regionale investeringsregeling is door
de Europese Commissie goedgekeurd in 2000 (1). Tevens is
op 18 februari 2002 (2) een wijziging van de IPR-regeling
goedgekeurd waardoor deze regeling van toepassing is
geworden voor de sectoren die in bijlage I bij het Verdrag
genoemde landbouwproducten verwerken en afzetten.

4. In het onderhavige geval gaat het om een subsidie voor een
investeringsproject van Holland Malt BV. Holland Malt BV is
een samenwerkingsverband van Bavaria NV en Agrifirm,
een coöperatie van graanboeren. Omdat het gaat om een
subsidie voor een investeringsproject van een onderneming
die in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwpro-
ducten verwerkt en afzet, en de subsidiabele kosten van het
project meer dan 25 miljoen EUR bedragen, is op grond
van punt 4.2.6 van de Communautaire richtsnoeren voor staats-
steun in de landbouwsector (3) (hierna de »Richtsnoeren«
genoemd) een afzonderlijke melding vereist. Het Neder-
landse ministerie van Economische Zaken is voornemens
een bijdrage van bruto 13,5 % (netto 10 %) in de subsidia-
bele investeringen ten bedrage van 55 miljoen EUR te
verlenen, met een maximumsubsidie van 7 425 000 EUR.

5. Het betreft een subsidie voor de bouw van een mouterij in
de Eemshaven, gemeente Eemsmond. Er wordt geïnvesteerd
in één complex waar de gehele keten van de opslag en
verwerking van brouwgerst tot en met de productie en
verhandeling van mout zal worden geïntegreerd.

6. Holland Malt BV heeft haar investeringsbeslissing genomen
nadat de Nederlandse regering de subsidie bij brief van 23
december 2003 had toegezegd (de toezegging is gedaan
ervan uitgaande dat de steun door de Europese Commissie
zou worden goedgekeurd). De bouwwerkzaamheden van
Holland Malt BV in de Eemshaven zijn in februari 2004
begonnen. Eind 2004 was de bouw van de gerstopslagvoo-
rzieningen voltooid. De bouw van de mouterij zelf is aan de
gang. De fabriek zal vóór de zomer van 2005 in bedrijf zijn.

III. BEOORDELING

7. Volgens artikel 87, lid 1, van het Verdrag zijn steunmaatre-
gelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmid-

delen bekostigd, die de mededinging door begunstiging
van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties
vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt. In dit stadium lijkt het bij de
onderhavige maatregel te gaan om steun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het Verdrag, aangezien aan één speci-
fieke producent overheidsmiddelen beschikbaar worden
gesteld ter dekking van normaliter door die begunstigde
zelf te financieren uitgaven voor investeringen in de
verwerking en afzet van landbouwproducten. Voor derge-
lijke steun geldt het bepaalde in punt 4.2 van de Richts-
noeren.

8. Een gemeenschappelijke markt voor mout is op grond van
de toenmalige verordening van de Raad houdende een
GMO voor granen (4) ingesteld bij de verordening van de
Commissie betreffende de restitutie bij uitvoer van
mout (5). Binnen de EU is in 2003 in totaal 1 062 686 ton
mout verhandeld. In dat jaar heeft Nederland 59 109 ton
mout verzonden naar andere lidstaten. De maximale
productiecapaciteit van de mouterij in de Eemshaven zal
120 000 ton bedragen. Deze uitbreiding van de capaciteit
gaat gepaard met een inkrimping van de capaciteit in
Lieshout en Wageningen (productielocaties van Bavaria
NV). De inkrimping in Lieshout en Wageningen samen
bedraagt 65 000 ton. De netto-uitbreiding van de capaci-
teit van Bavaria NV/Holland Malt BV komt dus op 55 000
ton. In dit stadium mag uit deze uitbreiding worden opge-
maakt dat sprake zou kunnen zijn van een effect op de
handel tussen de lidstaten.

De omstandigheid dat het steunbedrag betrekkelijk gering
is of de begunstigde onderneming vrij klein, sluit niet a
priori de mogelijkheid uit dat het handelsverkeer tussen
lidstaten ongunstig wordt beïnvloed (6). In het onderhavige
geval is het steunbedrag niet gering (7 425 000 EUR) en
zijn de begunstigde ondernemingen evenmin klein (Bavaria
NV is de grootste moutproducent van Nederland en
Holland Malt BV neemt de 17e plaats in op de wereldran-
glijst). Ook deze feiten lijken er in dit stadium op te duiden
dat de handel ongunstig zou kunnen worden beïnvloed.

9. De Internationale Graanraad verwacht dat de Europese
Unie in 2004/2005 3,2 miljoen ton mout zal uitvoeren.
Dit is 200 000 ton minder dan in het voorgaande
verkoopseizoen. Ook bij de uitvoercertificaten voor mout
zal naar verwachting sprake zijn van een daling: in
2004/2005 zou het gaan om 1,46 miljoen ton vergeleken
met 1,76 miljoen ton in 2003/2004 (gebaseerd op de op
14 december2004 beschikbare informatie). Deze cijfers
lijken erop te duiden dat de markt voor mout aan het
inkrimpen is. De onderhavige maatregel komt één enkele
onderneming ten goede in een sterk concurrerende markt.
Daarom ziet het er in dit stadium naar uit dat deze
maatregel de mededinging zou kunnen vervalsen.
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(1) Regionale Investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99.
Goedgekeurd op 17.8.2000 bij brief SG (2000) D/106266.

(2) Wijziging Regionale Investeringsprojecten 2000, N 831/2001.
Goedgekeurd op 18.2.2002 bij brief C(2002)233.

(3) PB C 28 van 1.2.2000.

(4) Artikel 16, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van
29.10.1975 (PB L 281 van 1.11.1975, blz.1), zoals toen laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/78 (PB L 156 van
14.6.1978, blz. 1).

(5) Verordening (EEG) nr. 1680/78 van 17.7.1978 (PB L 193 van
18.7.1978, blz. 10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2029/86
van 30.6.1986 (PB L 173 van 1.7.1986, blz. 44).

(6) Punt 81 van het arrest in zaak C-280/00 van 24.7.2003 (Altmark-
arrest).



10. De Commissie is in dit stadium dan ook van mening dat
het bij de onderhavige maatregel gaat om staatssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

11. De leden 2 en 3 van dat artikel 87 voorzien echter in
afwijkende bepalingen op grond waarvan sommige maatre-
gelen als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
kunnen worden beschouwd.

12. Gezien de kenmerken van de onderhavige maatregel, lijkt
het er in dit stadium op dat artikel 87, lid 3, onder c), van
het EG-Verdrag de enige afwijkende bepaling is die van
toepassing zou kunnen zijn. Volgens die bepaling kunnen
steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde
vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde
regionale economieën te vergemakkelijken als verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd,
mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaats-
vindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het
gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

13. Aangezien het gaat om steun voor een investering in de
verwerking en afzet van landbouwproducten, moet de
Commissie nagaan of aan alle in punt 4.2 van de Richts-
noeren gestelde eisen is voldaan. In dit stadium betwijfelt de
Commissie of artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-
Verdrag van toepassing is, zulks om de volgende redenen:

Markt voor mout

14. Volgens punt 4.2.5 van de Richtsnoeren mag geen steun
voor investeringen in de verwerking en afzet van land-
bouwproducten worden verleend tenzij voldoende bewijs
kan worden geleverd dat voor de betrokken producten
normale afzetmogelijkheden op de markt kunnen worden
gevonden. In dit stadium kan op basis van de informatie
waarover de Commissie beschikt, niet worden uitgesloten
dat op de markt voor mout sprake is van overcapaciteit.
Rusland en de Oost-Europese landen bouwen hun eigen
mouterijen en zullen misschien binnenkort in hun eigen
behoeften kunnen voorzien. Er zijn meer en meer vrijhan-
delsovereenkomsten die voorzien in een algemene moge-
lijkheid om dit product vrij van rechten te verhandelen. De

ontwikkeling van de vraag in China is nog niet bekend. Zie
de vorenstaande punten 8 en 9 voor cijfers over de markt
voor mout. De Commissie heeft ook opmerkingen
ontvangen volgens welke de betrokken sector in de EU te
kampen heeft met overcapaciteit, een dalende vraag op de
interne en de exportmarkten en een toenemende concur-
rentie van Australië en Canada.

Holland Malt BV beweert dat zij hoogwaardige premium-
mout voor de productie van premiumbieren levert en dat
de markt voor dit type van mout en bier nog steeds groeit.
In dit stadium is echter niet duidelijk of »premiummout«
en »premiumbieren« niet gewoon marketingconcepten zijn
en dus niet een specifiek marktsegment vormen waarvoor
zou kunnen worden uitgesloten dat sprake is van overca-
paciteit.

IV. CONCLUSIE

15. Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de
Commissie Nederland in het kader van de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag binnen een maand
vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn
opmerkingen te maken en alle dienstige inlichtingen te
verstrekken voor de beoordeling van de steunmaatregel.
Zij verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van
deze brief aan de potentiële begunstigde van de steunmaa-
tregel te doen toekomen.

16. De Commissie wijst Nederland op de schorsende werking
van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar
artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999, volgens
hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan
worden teruggevorderd.

17. Voorts deelt de Commissie Nederland mee dat zij de
belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven
en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie zal informeren. Alle belanghebbenden zal
worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen een
maand vanaf de datum van die bekendmaking.”
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