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C 14/2005 (ex N 149/2004) Állami támogatás

Támogatás malátaházra (Bavaria/Holland Malt BV)

Felhívás észrevételek benyújtására az EK Szerződés 88. cikke (2) bekezdésének megfelelően

(2005/C 154/03)

A Bizottság a 3.05.2005-i levelében, amely ezen összefoglalót követően hiteles nyelven megismétlésre
került, értesítette Hollandiát az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról a
fent említett támogatással kapcsolatosan.

Az érdekelt felek benyújthatják támogatásra vonatkozó észrevételeiket, mellyel szemben a Bizottság eljárást
kezdeményez, az ezen összefoglaló és az ezt követő levél közzétételét követő egy hónapon belül, az alábbi
címre:

European Commission
Mezőgazdasági Főigazgatóság,
H2 Igazgatóság
Hivatal: Loi130 5/128
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 296 76 72

Ezeket az észrevételeket közlik Hollandiával. Az észrevételeket előterjesztő érdekelt felek írásban – kéré-
süket megindokolva – kérhetik személyazonosságuk bizalmas kezelését.

ÖSSZEFOGLALÁS

Hollandiában a malátaágazatra vonatkozó intézkedés a Holland
Malt BV (együttműködés a Bavaria NV és Agrifirm között, a
gabonatermelőkkel való együttműködés) beruházási projekt-
jéből áll. A támogatás a malátatermelő üzemi létesítményre
vonatkozik Eemshavenben, Eemsmond településen. Az egyet-
lenegy üzembe történő beruházás által a sörárpa raktározá-
sának és feldolgozásának, valamint a maláta termelésének és
kereskedelmének teljes láncolata integráltan történik.

Hollandia a „Regionale investeringsprojecten 2000” regionális
beruházási rendszer keretében kíván támogatást nyújtani a
Holland Malt BV-nek. Ezt a támogatási rendszert az Európai
Bizottság 2000-ben (1) hagyta jóvá, a rendszer módosítását
pedig 2002. február 18-án (2), amely alkalmazhatóvá teszi az
IPR-rendszert (Regionális Beruházási Projekt) a mezőgazdasági
termékek feldolgozására és kereskedelmére, a szerződés I.
mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Tekintve, hogy a támogatás a mezőgazdasági termékek feldol-
gozási és kereskedelmi ágazatában működő vállalkozásra vonat-
kozik a szerződés I. mellékletében foglaltak szerint, és a projekt
támogatható kiadásai meghaladják a 25 millió eurót, a Közös-
ségi iránymutatások az állami támogatásokra vonatkozóan a
mezőgazdasági ágazatban (3) 4.2.4. pontjában foglaltak szerint
erről külön értesítés is szükséges.

Ezen a szinten a Bizottság kételkedik abban, hogy vajon a
tervezett támogatás összeegyeztethető-e a közösségi piac szabá-
lyaival a következő okok miatt:

– a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján nem
zárható ki, hogy a malátapiac túlzott kapacitást mutat,

– a Holland Malt arra hivatkozik, hogy a kiváló minűségű „Pre-
mium malt” előállítása a „Premium beer” termelésére szolgál,
és hogy ennek a fajta malátának és sörnek a piaca még
fejlődőben van, mndazonáltal nem egyértelmű, hogy a „Pre-
mium malt” és a „Premium beer” nem pusztán egyszerű
marketingfogalmak, és ezért nem felelnek meg a különleges
önálló termékpiacnak.

A LEVÉL SZÖVEGE

„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) Regionális beruházási projektek 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99.
Jóváhagyva az SG (2000) D/106266 sz. levéllel 2000. augusztus
17-én.

(2) Regionális beruházási programok 2000 módosítása, N831/2001.
Jóváhagyva a 2002. február 18-án kelt C(2002)233 sz. levéllel.

(3) HL C 28., 2000.2.1.



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
staatssteun 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 gerstopslagvoor-
zieningen 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 Lies-
hout en Wageningen (productielocaties van Bavaria NV).
De inkrimping in Lieshout en Wageningen samen bedraagt
65 000 ton. De netto-uitbreiding van de capaciteit van
Bavaria NV/Holland Malt BV komt dus op 55 000 ton. In
dit stadium mag uit deze uitbreiding worden opgemaakt
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 wereldrang-
lijst). 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 maat-
regel 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 steunmaat-
regel 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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