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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-001391/2019
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

Betreft: Verhandelbare fosfaatrechten en staatssteunbesluit SA.46349

Op mijn vraag met nummer E-005482/2018 heeft de Commissie geantwoord dat niet-
melkveebedrijven in principe niet verplicht zijn fosfaatrechten te bezitten. Volgens de Commissie 
kunnen in de visie van de Nederlandse autoriteiten niet-melkveebedrijven echter melkvee of jongvee 
houden en toch onder het staatssteunbesluit vallen. De scope van een staatssteunbesluit wordt 
evenwel bepaald op basis van feitelijke informatie waarover de Commissie beschikt1. Daarom de 
volgende vragen:

1) Zijn op basis van de hierboven bedoelde informatie2 rundvleesveebedrijven, 
zoogkoeienbedrijven, vetweiderijen, mesterijen, bedrijven met jongvee dat uiteindelijk melkvee gaat 
worden en/of (vi) bedrijven met jongvee dat uiteindelijk rundvleesvee gaat worden, begunstigde van 
de fosfaatrechtenregeling?

2) Is voor het antwoord op vraag 1 doorslaggevend of een bedrijf beschikt over een 
melkinstallatie3 en/of koemelk produceert bestemd voor consumptie en verwerking?

3) Is de Commissie bereid alle relevante informatie uit staatssteundossier SA.46349 op basis 
waarvan iedereen kan vaststellen welk landbouwbedrijf begunstigde is van de fosfaatrechtenregeling 
openbaar te maken? Zo nee, is de Commissie dan bereid iedere rundveehouder die zijn 
vergewisplicht4 nakomt door de Commissie te verzoeken hem te bevestigen dat hij begunstigde is van 
de fosfaatrechtenregeling, hem daartoe alle noodzakelijke nauwkeurige, onvoorwaardelijke en 
onderling overeenstemmende inlichtingen5 te verschaffen?

1 In randnummer 96 van het besluit in staatssteunzaak SA.35550 wordt uiteengezet dat op basis van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie de strekking van een staatssteunbesluit moet worden vastgesteld aan 
de hand van (i) de feitelijke bewoordingen van het besluit, (ii) de door de lidstaat beschreven steunregeling 
(iii) verzoeken van de Commissie om nadere informatie omtrent de werkingssfeer van een door een lidstaat 
aangemelde steunregeling, en (iv) antwoorden van de lidstaat op deze verzoeken.

2 Zie voetnoot 1. Zie verder het Deel III.6 - Formulier aanvullende informatie voor staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming energie Deel B sub 7 waaruit blijkt dat de lidstaat in de detail de begunstigden van de 
regeling inzake verhandelbare vergunningen moet benoemen.

3 Zie randnummer 95 van het besluit in staatssteunzaak SA.35550.
4 Zie rechtsoverweging 98 van het arrest van 5 maart 2019 van het Hof van Justitie in zaak C‑349/17 

(ECLI:EU:C:2019:172)
5 Zie rechtsoverweging 98 van het arrest genoemd in voetnoot 4.


