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EFTA-ORGANER
EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens  
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til salg av Statens aksjer i foretaket 

Sementsverksmiðjan (sak nr. 56694 – tidligere sak nr. 47824)

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak 421/04/COL av 20. desember 2004, gjengitt på det opprinnelige 
språket etter dette sammendraget, innledet behandling i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 i 
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og 
domstolsavtalen). Den islandske regjering er underrettet ved en kopi av vedtaket. 

EFTAs overvåkningsorgan innbyr herved partene i EØS-avtalen og interesserte parter til å sende sine 
merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort, til:

EFTA Surveillance Authority 
35, rue Belliard / Belliardstraat 35
B-1040 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til den islandske regjering. En part som ønsker å få sine merknader behandlet 
fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

*****

SAMMENDRAG

Saksbehandling

De islandske myndigheter sendte ved brev fra den islandske delegasjon til Den europeiske union 
av 19. august 2003 og i samsvar med overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 
1 nr. 3, Overvåkningsorganet melding om at de hadde til hensikt å selge Statens aksjer i foretaket 
Sementsverksmiðjan (heretter kalt Iceland Cement). De islandske myndigheter undertegnet salgsavtalene 
2. oktober 2003, før Overvåkningsorganet hadde gjort vedtak om meldingen. 

Beskrivelse av støttetiltaket

Inntil en dansk sementimportør i 2000 etablerte seg på det islandske sementmarkedet, hadde Iceland 
Cement et faktisk monopol på dette markedet. Som følge av den nye konkurransesituasjonen havnet 
Iceland Cement i økonomiske vanskeligheter, og begynte å pådra seg tap. Salget av foretaket, som var 
heleid av Staten, må vurderes i lys av dette. 

Regjeringen offentliggjorde 12. mars 2003 en kunngjøring i avisen Morgunblaðið med en innbydelse 
til å legge inn bud på 100 % av Statens aksjer i Iceland Cement. Fem bud ble sendt før fristen utløp 
28. mars 2003. Budene ble vurdert av en uavhengig sakkyndig som tok følgende fem kriterier i 
betraktning: kjøpspris, virkning på konkurransen i det islandske byggemarkedet, tilbyders økonomiske 
situasjon, foretakets framtidsutsikter samt ledererfaring og kunnskap om markedet. Regjeringen innledet 
forhandlinger om salg av Statens aksjer i Iceland Cement med de tilbydere som ble ansett for å ha gitt 
det beste budet, en investorgruppe som grunnla Íslenskt Sement ehf, på det vilkår at sementproduksjonen 
skulle videreføres.

Den samme uavhengige sakkyndige ble også bedt om å anslå verdien av Iceland Cement. I 
vurderingen ble det fastslått at fastsettelse av likvidasjonsverdi ville være den generelt mest aksepterte 
verdivurderingsmetoden for et foretak i Iceland Cements økonomiske situasjon. Resultatet var en 
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negativ egenkapital beregnet til ISK […] (sammenlignet med den bokførte verdien av Iceland Cements 
egenkapital på ISK […] per 31.3.2003). Videre ble kostnadene i forbindelse med riving av og opprydding 
ved fabrikkanlegget i Akranes vurdert til ca. ISK […]. Medregnet dette beløpet som gjeld ble den negative 
egenkapitalen anslått til ISK […]. 

På grunnlag av denne vurderingen ble foretaket solgt i henhold til følgende avtaler:

Iceland Cement og Akranes kommune inngikk 31. juli 2003 en avtale der eierskap til alle Iceland Cements 
tomter i Akranes ble overført til Akranes kommune per 1. august 2003. Etter at selskapet ble privatisert 
2. oktober 2003, undertegnet Akranes kommune og Iceland Cement fem 25-årige leieavtaler for ulike 
tomter der selskapets sementproduksjon foregår. En av disse avtalene inneholdt en klausul om at Iceland 
Cement skulle rive materiallagrene for egen regning dersom sementproduksjonen skulle opphøre i en 
sammenhengende periode på 24 måneder.

2. oktober 2003 undertegnet det islandske industridepartementet på vegne av den islandske regjering 
en avtale om aksjekjøp med Íslenskt Sement ehf. Avtalen regulerte salg av statens aksjer i det heleide 
selskapet Iceland Cement Ltd. med en pålydende verdi av ISK […], til Íslenskt Sement ehf til en pris av 
ISK […].

Samme dag, 2. oktober 2003, undertegnet Iceland Cement og det islandske finansdepartementet en 
avtale om det islandske finansdepartements kjøp av foretakets eiendommer og aktiva i Reykjavík, 
foretakets kontorbygning i Akranes (med unntak av en og en halv etasje) og Iceland Cements aksjer og 
obligasjoner i andre foretak, til en pris av ISK […]. I henhold til kontrakten kan Iceland Cement beholde 
en del av de solgte eiendommene, bruke dem til egen industriell drift og overlate dem til det islandske 
finansdepartement senest 31. desember 2011. Foretaket betaler ingenting for denne bruksretten. Inntil 31. 
desember 2009 kan Iceland Cement kjøpe tilbake ovennevnte solgte eiendommer til en samlet pris på ISK 
[…], med en fast årlig rente på […] % fra 1. august 2003.

Selv om de islandske myndigheter mente at salget ikke ville innebære statsstøtte fordi det var foretatt 
i samsvar med kapittel 18B i retningslinjene for statsstøtte, underrettet de Overvåkningsorganet om 
transaksjonen.

Vurdering

Overvåkningsorganet er i tvil om de meldte tiltakene er fri for statsstøtte slik de islandske myndighetene 
hevder. Det setter spørsmålstegn ved om kapittel 18B får anvendelse i denne saken, da Staten ikke bare 
selger grunn og bygninger den eier, men også sine aksjer i et heleid foretak med et tilleggsvilkår om å 
videreføre selskapets drift. Videre kan det på dette stadium ikke slås fast om de islandske myndigheter har 
fulgt prinsippet om normal markedsatferd i denne privatiseringsprosessen. 

Uavhengig av ovenstående kan de to framgangsmåtene fastsatt i retningslinjenes kapittel 18B, som gir 
grunnlag for å anta at salget ikke medfører statsstøtte, brukt analogt gjøre det mulig til å fastslå om det er 
gitt støtte eller ikke.

I henhold til bestemmelsene i retningslinjenes kapittel 18B.2.1 skal salg av grunn og bygninger per 
definisjon skje til markedsverdi, og slikt salg vil dermed ikke omfatte statsstøtte dersom det skjer som 
følge av en tilstrekkelig utlyst, åpen budrunde som det ikke er knyttet vilkår til, på samme måte som en 
auksjon der det høyeste eller eneste bud blir antatt. I den aktuelle saken kan det ikke hevdes av ovennevnte 
vilkår om at salget skal foregå til markedsverdi, ble oppfylt.

For tilfeller der det ikke er foretatt en åpen budrunde som det ikke er knyttet vilkår til, inneholder 
retningslinjenes kapittel 18B.2.2 en alternativ framgangsmåte som forutsetter at ingen statsstøtte er 
involvert: en uavhengig verdsetting utført av en uavhengig takstmann på grunnlag av allment aksepterte 
markedsindikatorer før salget, er den minstekjøpspris som kan godkjennes uten at det antas å foreligge 
statsstøtte.

I denne saken vurderte en uavhengig takstmann verdien av Iceland Cement etter at forhandlingspartner 
var valgt gjennom en budrunde, men før foretaket var solgt. Selv om foretaket ble solgt som et foretak i 
drift, dvs. på det vilkår at driften ble videreført, vurderte taksmannen foretakets likvidasjonsverdi. Verdien 
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av et foretak i drift kan i prinsippet, selv om foretaket på det aktuelle tidspunkt går med tap, ikke anses 
for å tilsvare foretakets likvidasjonsverdi, som bygger på antakelsen om at driften vil opphøre. Videre kan 
det settes spørsmålstegn ved verdivurderingen av enkelte av Iceland Cements aktiva med henblikk på å 
fastsette foretakets likvidasjonsverdi. Av disse grunner kan det på det nåværende tidspunkt ikke fastslås 
om foretakets likvidasjonsverdi tilsvarte dets markedsverdi.

Dersom markedsverdien av 100 % av Statens aksjer i Iceland Cement var høyere enn prisen Íslenskt 
Sement ehf. betalte for dem, vil Staten ha solgt foretaket til under markedspris. Statsmidler i betydningen 
av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 vil være involvert fordi Staten har oppnådd en lavere inntekt enn en 
privat aktør som driver virksomhet til markedsvilkår ville ha oppnådd for de samme aktiva. Dersom det 
islandske finansdepartement hadde betalt en høyere pris enn markedsverdien for aktiva det kjøpte tilbake 
fra Iceland Cement, ville dette også være forbruk av statsmidler. Selv om Staten på samme dag, men i 
ulike avtaler, var både selger og kjøper av disse konkrete aktivaene, vil det imidlertid ikke være tale om 
statsstøtte dersom prisen på aktivaene var den samme i begge transaksjoner.

Videre avstår Staten fra inntekter når den unnlater å ta betalt av Iceland Cement for bruk av Statens aktiva 
i Reykjavík. Dette utgjør statsmidler i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Staten vil også avstå fra inntekter ved at den taper fortjeneste dersom Iceland Cement gjør bruk av sin rett 
til å kjøpe tilbake aktiva i Reykjavík til en pris som ligger under markedspris. 

Dersom det skulle sluttes at disse transaksjonene ikke er foretatt til markedsvilkår og at statsmidler dermed 
er involvert, vil Iceland Cement og/eller Íslenskt Sement ehf. ha mottatt støtte i betydningen av EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1. Dette vil være tilfellet enten fordi deres kostnader er redusert, eller fordi de har 
fått en pris for aktiva som er høyere enn aktivaenes markedsverdi. 

Enhver fordel gitt til Iceland Cement som reduserer de kostnader foretaket normalt skulle ha båret, setter 
dette foretaket i en konkurransemessig gunstigere situasjon i forhold til den andre markedsaktøren på det 
islandske sementmarkedet som ikke får denne fordelen, og vrir dermed konkurransen. Enhver fordel gitt 
til investorgruppen Íslenskt Sement ehf, i det minste i konkurranse med de øvrige investorgruppene som 
deltok i budrunden den islandske regjering utlyste ved salget av aksjene, har også konkurransevridende 
virkning.

Tatt i betraktning at Iceland Cements direkte konkurrent i det islandske markedet er et foretak som befinner 
seg i en annen stat som er part i EØS-avtalen, og som importerer sement fra andre EØS-stater til Island, 
samt at investorer etablert i andre EØS-land var interessert i å overta Statens aksjer i Iceland Cement Ltd., 
påvirker tiltaket samhandelen mellom avtalepartene i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Konklusjon

Overvåkningsorganet er i tvil om hvorvidt det meldte salget av Statens aksjer i Iceland Cement Ltd. 
utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Dersom tiltakene som inngikk i 
privatiseringsprosessen skulle utgjøre statsstøtte, vil Overvåkningsorganet måtte vurdere om de er i 
samsvar med EØS-avtalens virkemåte. Overvåkningsorganet må derfor innlede den formelle behandlingen 
fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2.

*******
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EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION  
NO 421/04/COL

of 20 December 2004

on the sale of the Icelandic State’s shares in Sementsverksmiðjan

(Iceland)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY,

HAVING REGARD TO the Agreement on the European Economic Area (1), in particular to Articles 61 
to 63 and Protocol 26 thereof,

HAVING REGARD TO the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance 
Authority and a Court of Justice (2), in particular to Article 24 thereof as well as Article 1(2) in Part I and 
Article 4(4) in Part II of Protocol 3 thereof,

HAVING REGARD TO the Authority’s Guidelines (3) on the application and interpretation of Articles 61 
and 62 of the EEA Agreement,

WHEREAS:

I. FACTS

1. Procedure

Pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (hereinafter: 
Protocol 3), the Icelandic authorities notified the sale of the State’s shares in Sementsverksmiðjan 
hf. (hereinafter referred to as Iceland Cement) by letter dated 19 August 2003 from the Icelandic 
Mission to the European Union, forwarding a letter from the Ministry of Finance dated 19 August 
2003, received and registered by the EFTA Surveillance Authority (hereinafter: the Authority) on  
19 August 2003.

By letter dated 29 August 2003, the Authority acknowledged receipt of the notification and reminded 
the Icelandic authorities of their obligation under Article 1(3) in Part I of Protocol 3 not to put the 
proposed measures into effect until the Authority’s examination of the notification had resulted in a 
final decision.

The Icelandic authorities provided further documentation on the notification with letters from the 
Icelandic Mission to the European Union of 22 September 2003 and 9 October 2003, forwarding 
letters from the Ministry of Finance dated 17 September 2003 and 3 October 2003, respectively.

On 10 October 2003, the Authority sent a request for additional information to the Icelandic authorities, 
which was answered by a letter from the Icelandic Mission to the European Union of 12 November 
2003 forwarding a letter from the Ministry of Finance dated 7 November 2003.

In its letter of 27 November 2003, the Authority informed the Icelandic authorities that, since the 
Icelandic authorities signed the sale agreements in October 2003, the notified measure was put into 
effect and constituted a breach of the standstill obligation. Accordingly, the procedure regarding 
unlawful aid, as laid down in Section III of Part II of Protocol 3, was applicable.

(1) Hereinafter referred to as “the EEA Agreement”.
(2) Hereinafter referred to as “the Surveillance and Court Agreement”.
(3) Procedural and Substantive Rules in the Field of State Aid – Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 

62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the EFTA 
Surveillance Authority on 19 January 1994, published in the Official Journal of the European Communities L 231 and in the EEA 
Supplement No. 32, both 3 September 1994, last amended by the Authority’s Decision No. 371/04/COL of 15 December 2004, not 
yet published, hereinafter referred to as “the Guidelines”.
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The Authority sent new information-requests with letters dated 27 February 2004 and 4 June 2004. 
The Icelandic authorities replied by letters from the Icelandic Mission to the European Union of  
4 May 2004 and of 7 September 2004, respectively, forwarding two letters of the Ministry of Finance 
of the same dates.

Two meetings between representatives of the Authority and the Icelandic authorities to discuss the 
notification were held in the framework of a package meeting which took place in Reykjavik on  
26 May 2004 and at an ad hoc meeting in Brussels on 7 July 2004.

On 4 November 2004, the Authority sent a letter to the Icelandic authorities explaining its doubts 
concerning the non-state aid character of the notified measures. It also requested further information 
which was missing in the case. The Icelandic authorities commented on this letter and responded by 
letter from the Ministry of Finance dated 30 November 2004.

2. Description of the notified measure: the sales process of Iceland Cement

Until the entry in 2000 of an importer of cement from Denmark into the Icelandic market, Iceland 
Cement had enjoyed a de facto monopoly in the market for cement. As a result of the new competitive 
situation, Iceland Cement experienced economic difficulties and started cumulating losses. The sale of 
the undertaking, wholly owned by the State, has to be seen against this background.

On 12 March 2003, the Government published an announcement in the newspaper Morgunblaðið 
calling for a tender to purchase 100 % of its shares in Iceland Cement. Offers had to be submitted by 
28 March 2003. Additionally, the Government announced the tender on the website of MP Verðbréf, a 
privately held authorized securities firm which had been appointed to monitor the selection procedure 
for a purchaser of the shares. A press release was submitted to the Icelandic main media, television 
and radio. No announcement was made at international level.

Five criteria were to be taken into account in the selection procedure: 1) the suggested purchase price, 
2) the description and evaluation on the effect of sale on the competition in the Icelandic construction 
market, 3) the financial strength and description of financing provided by the bidder, 4) the future 
vision of the operation of the factory as well as 5) the managerial experience and knowledge of the 
market which the factory operates in. The offers received were to be ranked and allocated points 
according to how well MP Verðbréf thought they scored on each criterion. For each offer, the scored 
points were to be given different weights for each criterion (30 % for suggested purchase price, 25 % 
for effect on competition, 20 % for financial strength, 15 % for future vision of the operation of the 
factory and 10 % for managerial experience).

Five offers were made and evaluated by MP Verðbréf who ranked them in accordance with the total 
score obtained. Following meetings between the Executive Committee on Privatisation, MP Verðbréf 
and the different bidders, the scores of each group were amended. MP Verðbréf considered that 
the offer that originally got the third score was the best purchase offer (4) taking into account the 
explanations given. The Government initiated negotiations for the sale of the State’s shares in Iceland 
Cement with this group of investors (5), which created Íslenskt sement ehf. for the purpose of acquiring 
the State’s shares. Following the tender, negotiations for the sale of the State’s shares were initiated 
with the bidder selected. A condition for the sale was that cement production should continue.

MP Verðbréf was also requested to assess the value of Iceland Cement. MP Verðbréf stated that for 
a company in a financial situation like Iceland Cement, establishment of the liquidation value would 
be the most generally accepted valuation method. Consequently, MP Verðbréf revalued Iceland 
Cement Ltd’s equity taking into consideration the possible price for its assets and how much of the 
receivables could possibly be collected. The outcome was a negative equity estimated at ISK […] 
million (compared to the book value of Iceland Cement’s equity of ISK […] million as of 31.03.2003). 
The monetary value of the liquidated assets was consequently not expected to be sufficient to cover 
all of Iceland Cement’s debt. In addition, another independent expert, Almenna verkfræðistofan hf., 
had estimated that all the costs associated with the demolition and cleaning of the factory plant at the 
site in Akranes would amount to approx. ISK […] million. With this sum included as a liability, the 

(4) It should be mentioned that this bidder obtained the best mark for the criteria “managerial experience and knowledge of the market 
which the factory operates in” and “financial strength”.

(5) The investment group was made out of Framtak fjárfestingarbanki hf., Björgun ehf., BM Vallá ehf. and originally Steypustöðin, 
which was later replaced by the Norwegian company Norcem AS.
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negative equity amounted to ISK […] million. MP Verðbréf accordingly estimated on 30 April 2003 
that the costs would amount to the negative sum of ISK […] million, including the demolition and 
cleaning of the plant area, should the company be closed down and liquidated.

Against this background, the company was sold based on the following agreements:

Iceland Cement and the Township of Akranes concluded an agreement on 31 July 2003 based on 
which title to all lots of Iceland Cement in Akranes was transferred to the Township of Akranes as of 
1 August 2003. This was necessary in view of the imminent privatisation since the ownership of the 
land used by the company in the municipality of Akranes had not been clarified (6).

Following the privatisation of the company, on 2 October 2003, the Township of Akranes and Iceland 
Cement Ltd signed five 25-year rental agreements for different lots of land on which the cement 
production of the company is located. One of the agreements had a clause stating that, if cement 
production were to cease for a continuous period of 24 months, Iceland Cement would have to 
demolish the materials storage at its own expense.

On 2 October 2003, the Ministry of Industry, on behalf of the Government of Iceland, signed a Share 
Purchase Agreement with Íslenskt sement ehf. On the basis of this Agreement, the State, owner of 
100 % of the shares in Iceland Cement for a nominal value of ISK […], sold them to Íslenskt sement 
ehf. for a price of ISK […].

According to Article 5 of the Share Purchase Agreement, the Government of Iceland shall purchase 
some assets from Iceland Cement in a separate agreement. As indicated in Section 3 of Article 5, the 
purchase price for these assets shall be ISK […]. The payment shall, if necessary, be in the form of 
paying the debts which are secured with the said assets to free them from any lien and encumbrances. 
Pursuant to Section 5 of Article 5, “the purchaser [i.e. the Government of Iceland] shall use the 
purchase price to pay the outstanding debts of the company”.

On the same date, 2 October 2003, Iceland Cement and the National Treasury of Iceland signed 
a Purchase Contract on the basis of which the Treasury purchased the properties and assets of the 
company in Reykjavík, the office building of the company in Akranes with the exception of one and 
half floors, and the shares and bonds owned by Iceland Cement in other companies, for the price of 
ISK […] million. As stated in Article 5 of the Purchase Contract, Iceland Cement may keep a part 
of the sold properties in Reykjavik (7), use them for purposes of its own industrial operations and 
return them to the National Treasury no later than 31 December 2011. Iceland Cement pays for all 
maintenance and improvements to these properties but does not pay any compensation for this right 
of use. According to Article 6 of the Purchase Contract, until 31 December 2009, Iceland Cement has 
the right to re-purchase the above-mentioned sold properties in Reykjavik for a total price of ISK […] 
million with a fixed annual interest of […] % as of 1 August 2003.

It follows from the above that there are two undertakings involved in these transactions: Iceland 
Cement, the company sold by the State, and Íslenskt sement ehf., the consortium of shareholders 
which acquired the State’s shares in Iceland Cement.

Although the Icelandic authorities held the view that no state aid would be involved in the transaction 
because the sale, in their opinion, had taken place in accordance with Chapter 18 of the State Aid 
Guidelines (hereinafter: the Guidelines) on the sales of land and buildings, they notified it to the 
Authority. The Icelandic authorities have stated during the preliminary phase that the overall sales 
price corresponds to the market value of the company without regard to the economic disadvantage 
of the special obligations of the buyer. In their opinion, special obligations (clearing obligation of the 
site in Akranes) further offset the purchase price (8).

(6) According to the information provided by the Icelandic authorities, the land where the company was situated in Akranes belonged 
to the township which had put it at the disposal of the State following the establishment of the company. There was however no 
documentary record of this property right.

(7) 2 cement storage tanks, cement delivery/packaging building, stairs and hallway, cement pipe casing, fence and gate, steel silo with 
accompanying equipment, air compressors, dryer and electric equipment in a storage shed by the dock, quayside crane, piping in 
cement pipe casing, vehicle scale and accompanying computer equipment.

(8) The Icelandic authorities’ letter to the Authority of 26 November 2004.
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II. APPRECIATION

1. Procedural requirements

Pursuant to Article 1(3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, “the EFTA 
Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any 
plans to grant or alter aid (…). The State concerned shall not put its proposed measures into effect until 
the procedure has resulted in a final decision.”

Although the Icelandic authorities submitted a notification by letter dated 29 August 2003 on the 
planned sale of the State’s shares at Iceland Cement, the signature of the above-mentioned agreements 
by the Icelandic authorities put any possible state aid measure granted on the basis of these agreements 
into effect before the Authority had taken a final decision on the notification.

For this reason, any state aid granted in the framework of this transaction constitutes unlawful state 
aid within the meaning of Article 1(f) in Part II of Protocol 3, that is, new aid put into effect in 
contravention of Article 1(3) in Part I of the same Protocol.

2. State aid assessment

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

“Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States 
or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition 
by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade 
between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.”

Thus, in order for a measure to be considered state aid within the meaning of Article 61(1) of the 
EEA Agreement, the following cumulative conditions must be fulfilled: it must constitute a selective 
advantage in favour of certain undertakings, be granted through state resources and affect competition 
and trade between the Contracting Parties to the EEA Agreement.

Chapter 18B of the Authority’s State Aid Guidelines lays down certain procedures related to public 
authorities’ sales of land and buildings. If these procedures are followed, there is a presumption that no 
state aid is involved in the sale. The Authority questions the applicability of Chapter 18B to this case 
since the State is not merely selling land and buildings which it owns, but its shares in a 100 % owned 
undertaking with the supplementary condition of continuing the operations of the company.

Furthermore, at this stage, it cannot be determined whether the market investor principle laid down in 
Chapter 20 of the Guidelines has been followed, since it is uncertain as to what extent the State has 
taken into account other considerations beyond the mere economic return of the transaction during 
the negotiation process (i.e. the consequences of a closure for the local economy of Akranes, its the 
effects on competition, etc.) and whether the price obtained in the sale corresponded to the market 
value of the company.

Notwithstanding the above, the principles laid down in Chapter 18B of the Guidelines concerning 
sales procedures, could, by analogy, give an indication to determine whether it can be presumed that 
no state aid has been involved in the sale.

a) State resources

In accordance with the provisions of Chapter 18B.2.1 of the Guidelines, a sale of land and 
buildings following a sufficiently well-publicised, open and unconditional bidding procedure, 
comparable to an auction, where the best or only bid is accepted, is by definition a sale at market 
value and consequently does not contain any state aid.

In the case in question, it cannot be maintained that the above-mentioned conditions for the sale to 
be completed at market value, were fulfilled. The offer was not sufficiently well publicised, since 
it was only announced in the Icelandic newspaper Morgunblaðið (as well as on the website of MP 
Verðbréf) and gave bidders 14 calendar days to present their offers. The Guidelines require that the 
offer is repeatedly advertised over a reasonably long period (two months or more) in the national 
press, estate gazettes or other appropriate publications and through real-estate agents addressing a 
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broad range of potential buyers, so that it can come to the notice of all potential buyers. The sale 
did not follow an unconditional bidding procedure since the buyers were not free to acquire the 
land and buildings and to use them for their own purposes. Furthermore, the bidding procedure 
was not designed to find the economically best offer for acquiring the State’s shares, but only to 
select a future buyer with whom the price and other conditions of the sale could be negotiated 
afterwards.

Against this background, it cannot be concluded that the provisions of Chapter 18B.2.1 of the 
Guidelines have been complied with.

To the extent an open and unconditional bidding procedure is not applied, Chapter 18B.2.2 of 
the Guidelines establishes an alternative procedure that presumes that no state aid is involved. 
According to these provisions, the value established by an independent asset valuer on the basis 
of generally accepted market indicators prior to the sale, constitutes the minimum purchase price 
that can be agreed upon without granting state aid.

In the case in question, an independent asset valuer, MP Verðbréf, estimated the value of Iceland 
Cement after a negotiation partner was selected by means of the tender procedure, but before the 
company was sold. Although the company was sold as a going concern, i.e. on the condition of 
continuation of the operations, MP Verðbréf estimated its liquidation value. In principle, the value 
of a company in operation, even if it currently is making a loss, cannot be assumed to be equivalent 
to its liquidation value, which is based on the supposition that operations will cease. The estimation 
of some of the assets of Iceland Cement, for the purpose of establishing the liquidation value of 
the company, is questionable. In particular, the factory buildings and machinery in Akranes were 
valued at zero since it was considered that assets specialised for cement production could not be 
sold to third parties if operations were to be terminated. Nevertheless, these assets certainly have 
a value for an acquirer who is willing to continue operation of cement production, a condition 
imposed by the Icelandic State for the sale of its shares. In the view of the Authority, it is not clear 
to what extent the valuation of the real estate repurchased by the National Treasury of Iceland, 
reflects their market value.

The Icelandic authorities decided to base the sales negotiations on the liquidation value of the 
company, which originally corresponded to the negative amount of ISK […] million, without 
taking into account the costs of clearing the plant in Akranes. During the preliminary phase, 
the Icelandic authorities have corrected this figure, stating that some assets had been partly 
or incorrectly considered. The liquidation value has been accordingly amended to ISK […]  
million (9). Taking into account that the company was sold for a price of ISK […], the sales price 
was very close to the corrected liquidation value.

Nonetheless, at this stage, it cannot be determined whether this liquidation value of the company 
corresponded to its market value. This is so in particular because a liquidation value is the 
estimated value in the event that operations cease. However, as already stated, the transaction took 
place on the condition that production should continue.

Should the market value of 100 % of the State’s shares in Iceland Cement have been higher than 
the price of ISK […] paid by Íslenskt sement ehf., the State would have sold the company below 
its market price. State resources within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement would 
have been involved because the State would have obtained a lower revenue than a private operator, 
acting on market terms, would have got for the same assets.

If the National Treasury of Iceland had paid a higher price than their market value for the assets 
repurchased from Iceland Cement, state resources would also be consumed.

On the same day but in different agreements, the State was both the seller and the purchaser of 
these concrete assets. Therefore, no state aid would be involved if the price of the assets remained 
the same in both transactions.

(9) The assets repurchased by the State in Reykjavik and Akranes had been estimated at a lower value in the original assessment of 
the liquidation value: ISK […] million and ISK […] million respectively. According to the information submitted by the Icelandic 
authorities lately their value was ISK […] million and ISK […] million respectively.
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Furthermore, Iceland Cement retains the right to use some of the assets located in Reykjavik sold 
to the National Treasury, but does not pay anything for this right. The State is thus foregoing 
remuneration for the use of its assets, which the company should pay under normal business 
circumstances. As already mentioned above, there is a consumption of state resources within the 
meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement whenever the State foregoes income normally 
due.

At any time until 31 December 2009, the company has the right to reacquire certain properties 
and ground rights in Reykjavik for a total of ISK […] million, assuming full payment in cash. 
The replacement value of these properties (10) had been estimated by an independent expert at 
approximately ISK […] million. Should Iceland Cement make use of this re-purchase price, the 
State might lose revenue if it sells the assets for a price below their market value.

b) Selective advantage

In order for Article 61(1) of the EEA Agreement to be applicable, the measure must be selective in 
that it favours “certain undertakings or the production of certain goods”. Moreover, it must confer 
on certain undertakings an advantage that reduces the costs they normally bear in the course of 
business and relieves them of charges that are normally borne from their budgets.

The different measures identified in the various legal instruments mentioned above, in particular, 
the Share Purchase Agreement between the Government of Iceland and Íslenskt sement ehf., 
and the Purchase Contract between Iceland Cement and the National Treasury of Iceland, have 
been granted selectively to either the privatised company Iceland Cement or to the buyer of the 
company, Íslenskt sement ehf.

Should it be determined that the transaction was not carried out on market conditions and that, 
accordingly, state resources have been involved, Iceland Cement and/or Íslenskt sement ehf. 
would have received an advantage within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. 
This would be so because either their costs were reduced or they were paid a price for assets higher 
than their market value.

c) Distortion of competition

In order for Article 61(1) of the EEA Agreement to be applicable, the measure must distort 
competition. Undertakings benefiting from an economic advantage granted by the State which 
reduces their normal burden of costs are placed in a better competitive position than those who 
cannot enjoy this advantage.

Any advantage granted to Iceland Cement which reduces the costs it should normally incur, places 
this undertaking in a better competitive position vis-à-vis the other market player in the Icelandic 
cement market which does not receive this advantage. By definition, competition is distorted.

Furthermore, any advantage granted to the consortium of investors, Íslenskt sement ehf., at least in 
competition with the other investment groups which participated in the tender procedure employed 
by the Icelandic Government for the acquisition of shares, also has the effect of distorting 
competition.

d) Effect on trade

Finally, for Article 61(1) of the EEA Agreement to be applicable, the notified measure must have 
an effect on trade between the Contracting Parties to the EEA Agreement.

The direct competitor of Iceland Cement in the Icelandic market is an undertaking located in 
another State party to the EEA Agreement which does not produce cement in Iceland, but imports 
it from other EEA countries into Iceland.

(10) This estimation did not include the steel silo with accompanying equipment, air compressors, dryer and electric equipment in a 
storage shed by the dock, quayside crane, piping in cement pipe casing, vehicle scale and accompanying computer equipment. This 
estimation did not include the value of the land itself, of which 2,050 m2 can apparently also be acquired for this price.
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One of the companies participating in the consortium of investors who acquired Iceland Cement, 
is a cement producer established in another country of the EEA. Other European companies 
were part of the investors groups who participated in the tender to purchase the shares of Iceland 
Cement.

Accordingly, the measure affects trade between the Contracting Parties to the EEA Agreement 
within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

5. Conclusion

 At this stage, based on the information submitted by the Icelandic authorities and for the above-
mentioned reasons, the Authority has doubts about the classification of the notified sale and 
accompanying measures as non-aid falling outside the scope of Article 61(1) of the EEA Agreement.

 Consequently, and in accordance with Article 4(4) in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court 
Agreement, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 
1(2) in Part I of Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings 
is without prejudice to the final decision of the Authority.

 Should the Authority during this formal investigation procedure come to the conclusion that state aid 
has been granted in the framework of the privatisation of Iceland Cement, it would like to note that 
the Icelandic authorities have not provided any arguments and respective documentary evidence so far 
to assess compatibility with the rules of the EEA Agreement.

 In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 
1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests Iceland to submit its 
comments and to provide all such information as may help to assess the aid measure notified, within 
two months of the date of receipt of this Decision.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

1. The Authority has decided to open the formal investigation procedure pursuant to Article 1(2) in Part 
I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement regarding the agreements related to the sale 
of 100 % of the shares of the Icelandic State in Iceland Cement.

2. The Icelandic Government is invited, pursuant to Article 6(1) in Part II of Protocol 3 to the 
Surveillance and Court Agreement, to submit its comments on the opening of the formal investigation 
procedure within two months from the notification of this Decision.

3. Other Contracting Parties to the EEA Agreement and interested parties shall be informed by the 
publishing of this Decision in the EEA Section of the Official Journal of the European Union and 
the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month from the date of 
publication of this Decision.

4. This Decision is authentic in the English language.

Done at Brussels, 20 December 2004.

For the EFTA Surveillance Authority

 Hannes Hafstein Einar M. Bull

 President College Member
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REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 65/04/COL

av 31. mars 2004

om et samordnet program for offentlig kontroll av fôrvarer for 2004

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN –

som henviser til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artikkel 109 og 
protokoll 1, 

som henviser til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 1,

som henviser til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 31a (rådsdirektiv  
95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller 
på fôrvareområdet)(1), med endringer, tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, særlig direktivets 
artikkel 22 nr. 3, og

som tar følgende i betraktning

1) For at Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal virke tilfredsstillende, kreves det 
samordnede programmer for kontroll av fôrvarer på EØS-plan med sikte på å forbedre de samordnede 
programmene for offentlig kontroll som gjennomføres av EØS-statene. 

2) For slike programmer bør det legges vekt på overholdelse av det gjeldende regelverk etter EØS-
avtalen, og vern av folkehelsen og dyrehelsen.

3) Samtidig gjennomføring av nasjonale programmer og samordnede programmer kan gi opplysninger 
og erfaringer som kan danne et grunnlag for framtidig kontrollvirksomhet.

4) Selv om rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 33 (europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer)(2) fastsetter høyeste innhold 
av aflatoksin B1 i fôrvarer, finnes det ingen gjeldende regler i henhold til EØS-avtalen for andre 
mykotoksiner som okratoksin A, zearalenone, deoksynivalenol og fumonisiner. Innhenting av 
opplysninger om forekomsten av slike mykotoksiner gjennom stikkprøver kunne gitt nyttige data 
for en vurdering av situasjonen med henblikk på å utvikle et regelverk. Videre er visse fôrmidler 
som korn og oljeholdige frø særlig utsatt for mykotoksinkontaminering på grunn av forhold under 
høsting, lagring og transport. Da mykotoksinkonsentrasjoner varierer fra år til år, bør det innhentes 
opplysninger fra flere år på rad for alle de nevnte mykotoksinene. 

5) Tidligere kontroller av forekomst av antibiotika og koksidiostatika i visse fôrvarer der slike stoffer 
ikke er tillatt, viser at denne typen overtredelser fremdeles forekommer. Hyppigheten av slike funn 
og sakens følsomme natur berettiger videre kontroller. 

6) Norges og Islands deltakelse i programmene innenfor området til vedlegg II til denne rekommandasjon 
når det gjelder stoffer som ikke er godkjente som tilsetningsstoffer i fôrvarer, må vurderes med 
hensyn til disse landenes unntak fra EØS-avtalens vedlegg I kapittel II. 

7) Det er viktig å påse at begrensningene i bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse i fôrvarer, som 
fastsatt i det relevante EØS-regelverket, blir håndhevet på en effektiv måte. 

8) Kontamineringen av fôrkjeden og næringskjeden med medroksyprogesteronacetat (MPA) viste hvor 
viktig valg av forsyninger er for fôrtryggheten. Enkelte bestanddeler i fôrvarer er biprodukter fra 
den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien eller fra andre industrier eller fra mineralutvinning. 
Opprinnelsen til fôrmidler av industriell opprinnelse og måten disse behandles på kan være av særlig 
betydning når det gjelder trygghet for slike produkter. Vedkommende myndigheter bør derfor ta dette 
i betraktning når de foretar sine kontroller. 

2005/EØS/24/02

(1)  EFT 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktiv sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF (EFT L 234 av 1.9.2001,  
s. 55).

(2)  EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktiv sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/100/EF (EUT L 285 av 1.11.2003, s. 33).
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9) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar med uttalelsen fra EFTAs komité for planter 
og fôrvarer som bistår EFTAs overvåkningsorgan –

RETTER DENNE REKOMMANDASJON TIL EFTA-STATENE:

1. I 2004 bør det gjennomføres et samordnet kontrollprogram med sikte på å undersøke følgende:

a)  Konsentrasjonen av mykotoksiner (aflatoksin B1, okratoksin A, zearalenone, deoksynivalenol 
og fumonisiner) i fôrvarer, med angivelse av analysemetode. Prøvetakingen bør omfatte både 
et tilfeldig utvalg og et målrettet utvalg. Ved analyse av et målrettet utvalg bør prøvene være 
fôrvarer som mistenkes å inneholde høyere konsentrasjoner av mykotoksiner, slik som korn, 
oljeholdige frø, oljeholdig frukt, produkter og biprodukter av slike samt fôrmidler lagret over lang 
tid eller transportert over lange strekninger til sjøs. Resultatene av kontrollene bør innrapporteres 
i formatet gjengitt i vedlegg I.

b)  Visse stoffer med legemiddelvirkning, godkjent eller ikke som tilsetningsstoffer i fôrvarer 
for visse dyrearter og -grupper, i premikser uten legemiddelvirkning og i fôrblandinger der 
innhold av legemidler er forbudt. Kontrollene bør rettes mot stoffer med legemiddelvirkning i 
premikser og fôrblandinger dersom vedkommende myndighet anser sannsynligheten for å finne 
uregelmessigheter for å være større der. Resultatene bør innrapporteres i formatet gjengitt i 
vedlegg II.

c)  Gjennomføringen av begrensningene i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse, 
som beskrevet i vedlegg III.

d) Hvilke rutiner produsenter av fôrblandinger følger for å velge og vurdere forsyninger av fôrmidler 
av industriell opprinnelse samt for å sikre kvaliteten på og tryggheten for slike bestanddeler, som 
beskrevet i vedlegg IV.

2. EFTA-statene bør innen 1. april 2005 oversende resultatene av det samordnede kontrollprogrammet 
omtalt i nr. 1 i et eget kapittel i årsrapporten om kontrollvirksomhet som skal sendes EFTAs 
overvåkningsorgan i henhold til artikkel 22 nr. 2 i direktiv 95/53/EF, sammen med den siste versjonen 
av det harmoniserte rapporteringsformatet. 

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2004

For EFTAs overvåkningsorgan

  Bernd Hammerman  Niels Fenger

  Medlem av kollegiet Direktør
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VEDLEGG I

Konsentrasjon av visse mykotoksiner (aflatoksin B1, okratoksin A, zearalenone, deoksynivalenol, fumonisiner) i 
fôrvarer

Individuelle resultater av alle analyserte prøver; format for rapporter som nevnt i nr. 1 bokstav a)

Fôrvarer Prøvetaking 
(tilfeldig eller 

målrettet utvalg)

Type og konsentrasjon av mykotoksiner  
(µg/kg for fôrvarer med et fuktighetsinnhold på 12 %)

Type
Opprinnelses-

land
Aflatoksin B1 Okratoksin A Zearalenone Deoksynivalenol Fumonisiner(a)

(a)  Konsentrasjonen av fumonisiner omfatter den samlede mengden av fumonisin B1, B2 og B3.

Vedkommende myndighet bør også angi:

– hvilke tiltak som er truffet når grenseverdien for aflatoksin B1 er overskredet,

– hvilke analysemetoder som er benyttet,

– deteksjonsgrensene.
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VEDLEGG II

Forekomst av visse ulovlige stoffer med legemiddelvirkning som tilsetningsstoffer i fôrvarer

Visse antibiotika, koksidiostatika og andre stoffer kan lovlig forekomme som tilsetningsstoffer i premikser og 
fôrblandinger for visse dyrearter og -grupper, forutsatt at de er tillatt i henhold til rettsakten nevnt i EØS-avtalens 
vedlegg I kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1)).

Forekomst av ulovlige stoffer i fôrvarer utgjør en overtredelse.

De stoffer som skal kontrolleres, bør velges blant følgende:

1.  Stoffer som er tillatt som tilsetningsstoffer i fôrvarer utelukkende for visse dyrearter og -grupper:

avilamycin   monensinnatrium

dekokinat  narasin

diclazuril   narasin – nicarbazin

flavofosfolipol   robenidinhydroklorid

halofuginon-hydrobromid   salinomycinnatrium

lasalocid-A-natrium   semduramicinnatrium

alfa-maduramicinammonium

2.  Stoffer som ikke lenger er tillatt som tilsetningsstoffer i fôrvarer:

amprolium  nicarbazin

amprolium/etopabat nifursol

arprinocid  olakindoks

avoparcin  ronidazol

karbadoks  spiramycin

dimetridazol  tetrasykliner

dinitolmid  tylosinfosfat

ipronidazol virginiamycin

metiklorpindol  sinkbacitracin 

metilorpindol/metylbenzokat andre antimikrobielle stoffer

3.  Stoffer som aldri har vært tillatt som tilsetningsstoffer i fôrvarer:

 andre stoffer

Individuelle resultater av alle prøver som ikke er i samsvar med regelverket; format for rapporter som  
nevnt i nr. 1 bokstav b)

Type fôrvare (dyreart 
og -gruppe)

Påvist stoff Påvist innhold Årsak til 
overtredelsen(a)

Iverksatt tiltak

(a)  Årsaken til at det ulovlige stoffet forekommer i fôrvarer, som fastslått etter en kontroll foretatt av vedkommende myndighet.

Vedkommende myndighet bør også angi:

– samlet antall prøver som er kontrollert,

– navn på stoffene det er undersøkt for,

– hvilke analysemetoder som er benyttet,

– deteksjonsgrensene.

(1)  EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.

http://decentius.hit.uib.no/udbase/documents?text=flavofosfolipol&lang=nbo&file=378L0633
http://decentius.hit.uib.no/udbase/documents?text=semduramicinnatrium&lang=nbo&file=302R1041
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VEDLEGG III

Begrensninger i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse

Med forbehold for artikkel 3 til 13 og artikkel 15 i direktiv 95/53/EF, bør EFTA-statene i løpet av 2004 gjennomføre 
samordnede kontrollprogrammer for å fastslå om begrensningene i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk 
opprinnelse er overholdt.

EFTA-statene bør særlig, for å sikre at forbudet mot å fôre visse dyr med foredlet animalsk protein som fastsatt i 
vedlegg IV til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare 
spongiforme encefalopatier)(1) håndheves effektivt, gjennomføre et eget kontrollprogram med målrettede kontroller. I 
samsvar med artikkel 4 i direktiv 95/53/EF bør dette kontrollprogrammet bygge på en risikobasert strategi som omfatter 
alle trinn i produksjonen og alle typer anlegg der fôrvarer produseres, behandles og distribueres. EFTA-statene bør 
legge særlig vekt på å definere kriterier som kan knyttes til risiko. Hvert enkelt kriterium bør tillegges vekt i forhold 
til risikoen. Kontrollenes hyppighet og antall prøver som analyseres i anleggene bør stå i forhold til den samlede vekt 
de gjeldende anleggene tillegges.

Ved utarbeidelsen av et kontrollprogram bør det tas hensyn til følgende veiledende lister over anlegg og kriterier:

Anlegg Kriterier Vekt

Fôrvaremøller – Fôrvaremøller med to produksjonskjeder, som produserer både 
fôrblandinger til drøvtyggere og fôrblandinger til andre husdyr enn 
drøvtyggere, som inneholder foredlet animalsk protein

– Fôrvaremøller der det tidligere er konstatert eller som har vært under 
mistanke for overtredelse av reglene

– Fôrvaremøller med en stor mengde importerte fôrvarer med 
høyt proteininnhold som fiskemel, soyamel, maisglutenmel og 
proteinkonsentrater

– Fôrvaremøller med stor produksjon av fôrblandinger

– Faren for krysskontaminering fra interne driftsrutiner (siloer med 
bestemt innhold, kontroll av at produksjonskjedene faktisk er atskilt, 
kontroll av ingredienser, internt laboratorium, prøvetakingsmetoder, 
osv.)

Grensekontroll- 
stasjoner og andre 
steder der det foregår 
innførsel til EØS

– Import av store/små mengder fôrvarer 

– Fôrvarer med høyt proteininnhold

Driftsenheter i  
landbruket

– Hjemmeblandere som bruker foredlede animalske proteiner som 
omfattes av et unntak

– Driftsenheter som holder drøvtyggere og andre arter (fare for 
kryssfôring)

– Driftsenheter som kjøper fôrvarer i bulk

Forhandlere – Lagre, herunder midlertidige lagre, for fôrvarer med høyt 
proteininnhold

– Handel med store mengder fôrvarer i bulk

– Forhandlere av utenlandsproduserte fôrblandinger

Mobile blandere – Blandere som behandler fôrvarer både for drøvtyggere og andre husdyr 
enn drøvtyggere

– Blandere der det tidligere er konstatert eller som har vært under 
mistanke for overtredelse av reglene

– Blandere som blander inn fôrvarer med høyt proteininnhold

– Blandere som behandler store mengder fôrvarer 

– Blandere som betjener et stort antall driftsenheter som holder 
drøvtyggere

Transportmiddel – Kjøretøyer som brukes til transport av foredlede animalske proteiner og 
fôrvarer

– Kjøretøyer der det er konstatert eller som har vært under mistanke for 
overtredelse av reglene

EFTA-statene kan, som et alternativ til disse veiledende anleggene og kriteriene, oversende EFTAs overvåkningsorgan 
sin egen risikovurdering innen 31. april 2004.

(1)  EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
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Prøvetaking bør foregå i partier eller i forbindelse med hendelser der det er størst sannsynlighet for krysskontaminering med 
forbudte foredlede proteiner (første parti etter transport av fôrvarer som inneholder animalske proteiner som er forbudt i 
dette partiet, tekniske problemer eller endringer i produksjonskjeder, lagre eller siloer for bulkprodukter).

Minste antall årlige kontroller i en EFTA-stat bør være 10 per 100 000 tonn produsert fôrblanding. Minste antall årlige 
offisielle prøver i en EFTA-stat bør være 20 per 100 000 tonn produsert fôrblanding. I påvente av at alternative metoder 
skal godkjennes, bør mikroskopundersøkelse og -anslag som beskrevet i kommisjonsdirektiv 98/88/EF om fastsettelse 
av retningslinjer for identifikasjon av og anslag over bestanddeler av animalsk opprinnelse ved mikroskopundersøkelse i 
forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(2), benyttes ved analyse av prøver. Forekomst av forbudte bestanddeler av 
animalsk opprinnelse i fôrvarer bør anses som et brudd på fôringsforbudet.

Resultatene av kontrollprogrammene bør oversendes EFTAs overvåkningsorgan i følgende formater:

Oversikt over kontroll av restriksjoner på fôring med fôr av animalsk opprinnelse 
(fôring med forbudte foredlede animalske proteiner)

A. Dokumenterte kontroller

Trinn
Antall kontroller, herunder kontroll 

av forekomst av foredlede animalske 
proteiner

Antall overtredelser som er konstatert 
ved dokumentkontroll o.l. og ikke ved 

laboratorieprøver 

Import av fôrmidler

Lagring av fôrmidler

Fôrvaremøller

Hjemmeblandere/mobile blandere

Mellomforhandlere av fôrvarer

Transportmiddel

Driftsenheter som holder andre husdyr 
enn drøvtyggere

Driftsenheter som holder drøvtyggere

Annet:…………………….

B. Prøvetaking og prøving av fôrmidler og fôrblandinger med hensyn til foredlede animalske proteiner

Anlegg

Antall offisielle prøver undersøkt 
for foredlede animalske proteiner

Antall prøver som ikke er i samsvar med regelverket

Forekomst av foredlet  
animalsk protein fra landdyr

Forekomst av foredlet  
animalsk protein fra fisk

Fôrmidler

Fôrblandinger

Fôrmidler

Fôrblandinger

Fôrmidler

Fôrblandinger

til drøv-
tyggere

til andre 
husdyr 

enn drøv-
tyggere

til drøv-
tyggere

til andre 
husdyr 

enn drøv-
tyggere

til drøv-
tyggere

til andre 
husdyr enn 

drøv- 
tyggere

Ved import

Fôrvaremøller

Lagre

Transportmiddel

Hjemmeblandere/
mobile blandere

Driftsenheten

Annet:………….

(2)  EFT L 318 av 27.11.1998, s. 45.
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C. Sammendrag for forbudte foredlede animalske proteiner funnet i prøver av fôrvarer beregnet på drøvtyggere

Prøvetakingsmåned
Kontamineringens art, omfang og 

opprinnelse
Sanksjoner (eller andre tiltak)

1

2

3

4

5

…

I tillegg bør EFTA-statene analysere fett og vegetabilske oljer beregnet på bruk i fôrvarer for å undersøke om de 
inneholder spor av bein, og innlemme resultatene av slike analyser i rapporten nevnt i nr. 2 i denne rekommandasjon.
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VEDLEGG IV

Rutiner for valg og vurdering av forsyninger av fôrmidler av industriell opprinnelse

Vedkommende myndigheter bør identifisere og kort beskrive de rutiner produsenter av fôrblandinger følger når de 
velger og vurderer forsyninger av fôrmidler av industriell opprinnelse. Enkelte rutiner kan være knyttet til tidligere 
fastsettelse av egenskaper eller krav med hensyn til produktene som skal leveres eller til leverandørene. Andre rutiner 
kan være knyttet til egenkontroll av samsvar med visse parametrer, foretatt av produsenter av fôrblandinger ved mottak 
av forsyninger. 

Vedkommende myndigheter bør for hver identifisert rutine (rutine for vurdering og valg av forsyninger) angi fordelene 
og ulempene ved anvendelsen av rutinen med henblikk på fôrtrygghet. Til slutt bør de vurdere om hver rutine, når man 
tar i betraktning potensiell risiko, er godtakbar, utilstrekkelig eller uakseptabel i forhold til å sikre fôrtryggheten, og 
oppgi bakgrunnen for denne konklusjonen.

Vurdering av rutiner

Rutine (kort beskrivelse, herunder kriterier for 
godkjenning/avvisning av fôrmidler)

Fordeler Ulemper
Vurdering av hvorvidt 
rutinen er godtakbar
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EFTA-DOMSTOLEN

2005/EØS/24/03Søksmål anlagt 10. februar 2005 av EFTAs overvåkningsorgan  
mot Republikken Island

(Sak E-2/05)

Et søksmål mot Republikken Island ble anlagt for EFTA-domstolen 10. februar 2005 av EFTAs 
overvåkningsorgan, 35, Rue Belliard, B-1040 Brussel, representert ved Niels Fenger og Bjørnar 
Alterskjær.  

Saksøker har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal:

1. erklære at Republikken Island ved å unnlate å bringe til opphør og kreve tilbakebetalt støtten gitt 
under skatteordningene som ble erklært uforenlige med EØS-avtalen ved vedtak nr. 21/04/COL av 
25. februar 2004, innen den fastsatte fristen, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 
vedtakets artikkel 2, 3 og 4, og 

2. pålegge Republikken Island å betale saksomkostningene.

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden:

– Island vedtok i mars 1999 lov nr. 31/1999 om internasjonale handelsforetak uten å sende EFTAs 
overvåkningsorgan melding om dette; jf. protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen 
(ODA).

 
– EFTAs overvåkningsorgan fattet 25. februar 2005 vedtak nr. 21/04/COL, som fastslo at skattetiltakene 

i loven utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, at støtten var ulovlig av 
saksbehandlingsgrunner ettersom melding ikke var sendt, og at støtten var uforenlig med EØS-
avtalen.

– Ved å anvende ODA protokoll 3 del II artikkel 14 konkluderte EFTAs overvåkningsorgan med at 
mottakerne skulle tilbakebetale støtten fra og med skatteåret 1999. 

– Republikken Island har unnlatt å etterkomme vedtak nr. 21/04/COL innen den fastsatte fristen. EFTAs 
overvåkningsorgan har derfor forelagt saken for EFTA-domstolen i henhold ODA protokoll 3 del I 
artikkel 1 nr. 2 annet ledd.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3762 – Apax/Travelex)

1. Kommisjonen mottok 11. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Apax Europe V og Apax 
Europe VI (”Apax”, Kanaløyene), som kontrolleres av Hirzell Trust, ved kjøp av aksjer overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket 
Travelex Holdings Limited (”Travelex”). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Apax: forvaltning av privat egenkapital og investeringsfond, 

 – Travelex: internasjonale betalingstjenester, valutaveksling og yting at tjenester til banker og 
andre finansinstitusjoner.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 117 av 19.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3762 – Apax/Travelex, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/24/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3779 – Pernod Ricard/Allied Domecq)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Pernod Ricard S.A. 
(”Pernod Ricard”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
visse merker og andre aktiva tilhørende det britiske foretaket Allied Domecq plc (”Allied Domecq”), 
ved et offentlig overtakelsesbud kunngjort 21. april 2005. 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Pernod Ricard: produksjon og distribusjon av vin og spritholdige drikker, 

 – Allied Domecq: produksjon og distribusjon av vin og spritholdige drikker, drift av hurtigmat-
restauranter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 114 av 14.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3779 – Pernod Ricard/Allied Domecq, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/24/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses d’Épargne/JV)

1. Kommisjonen mottok 4. mai 2005, etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1), melding etter rådsforordningens artikkel 4  om en planlagt foretakssammenslutning 
der de franske foretakene Groupe Crédit Agricole SA (”Crédit Agricole”) og Groupe Caisses 
D’Épargne (“Caisses d’Épargne”) ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nylig opprettet foretak som utgjør et fellesforetak 
(”JV”, Frankrike). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Crédit Agricole: bank med virksomhet over hele verden, forsikringsvirksomhet, 

 – Caisses d’Épargne: bank med virksomhet over hele verden,

 – JV: depot- og fondsforvaltning for bedriftskunder.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 116 av 18.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses 
d’Épargne/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/24/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3805 – Crompton/Great Lakes)

1. Kommisjonen mottok 10. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Crompton Corporation 
(”Crompton”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Great Lakes Chemical Corporation (”GLCC”, USA). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Crompton: polymerer, polymertilsetninger, plantevernmidler og raffinerte hydrokarbon-
produkter, 

 – GLCC: flammehemmere, polymertilsetninger, optiske monomerer, brominerte og fluorbaserte 
produkter, vannbehandlingsanlegg og forbruksvarer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 117 av 19.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3805 – Crompton/Great Lakes, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/24/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3806 – Telefónica/Český Telecom)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det spanske foretaket Telefónica S.A. 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele det tsjekkiske foretaket Český Telecom a.s. 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Telefónica S.A.: global teleoperatør,

 – Český Telecom a.s.: teletjenester i Den tsjekkiske republikken.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 114 av 14.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3806 – Telefónica/Český Telecom, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/24/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3808 – Mittal/Huta Stali Częstochowa)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Mittal Steel Company 
N.V. (”Mittal Steel”, De nederlandske antiller) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Huta Stali Czestochowa Sp. z.o.o. 
og datterforetak av Huta Częstochowa S.A. (samlet kalt ”Częstochowa Group”, Polen).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Mittal Steel: verdensomspennende produksjon og salg av halvferdige og ferdige stålprodukter, 
produksjon og salg av jernmalm og koks samt bearbeiding av ståltråd,

 – Częstochowa Group: drift av stålverk i Polen, hovedsakelig aktive innen produksjon og salg av 
kvartoplater.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 114 av 14.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3808 – Mittal/Huta Stali Częstochowa, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2005/EØS/24/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3813 – Fortune Brands/Allied Domecq)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Fortune Brands Inc. (”Fortune 
Brands”, USA) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
merker og andre aktiva tilhørende det britiske foretaket Allied Domecq plc (”Allied Domecq”) og det 
franske foretaket Pernod Ricard SA (”Pernod Ricard”), ved kjøp av aksjer i et oppkjøpsforetak. 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Fortune Brands: forbrukervarer, herunder spritholdige drikker og vin,

 – Allied Domecq: spritholdige drikker og vin,

 – Pernod Richard: spritholdige drikker (hovedsakelig gin).

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 114 av 14.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3813 – Fortune Brands/Allied Domecq, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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19.5.2005 Nr. 24/27EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3816 – Apax/Mölnlycke)

1. Kommisjonen mottok 10. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Apax Europe V (”Apax Europe 
V”, Guernsey), som tilhører Apax-konsernet (”Apax”), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det svenske foretaket Mölnlycke 
Health Care AB (”Mölnlycke”). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Apax Europe V: investeringsfond med virksomhet innen produksjon og salg av operasjonshansker 
gjennom foretaket Regent Medical Limited (”Regent”), og av medisinske produkter, herunder 
sårforbindingsprodukter, gjennom foretaket Medlock Medical Limited (”Medlock”), 

 – Mölnlycke: produksjon og salg av éngangsutstyr til operasjoner og sårbehandling.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 119 av 20.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3816 – Apax/Mölnlycke, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 24/28 19.5.2005

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3818 – Gilde/DSM Bakery Ingredients)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 4. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Gilde Buy-
Out Fund II (”Gilde Buy-Out”), som tilhører Rabobank Group (”Rabobank Group”, Nederland), ved 
kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 
det nederlandske foretaket DSM Bakery Ingredients (”DSM Bakery Ingredients”), i dag kontrollert 
av det nederlandske foretaket Royal DSM NV (”DSM”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Gilde Buy-Out: investeringsfond,

 – Rabobank Grup: banktjenester, finanstjenester, leasing, fast eiendom, forsikring og forvaltning 
av aktiva/investeringsvirksomhet,

 – DMS Bakery Ingredients: produksjon og salg av fersk gjær, tørrgjær og tilknyttede 
brødingredienser for håndverksbakere, bakeindustrien og hjemmebakere.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 114 av 14.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3818 – Gilde/DSM Bakery Ingredients, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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19.5.2005 Nr. 24/29EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3837 – Thiel Logistik/Mondi/Proxar)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Thiel Logistik AG (”Thiel 
Logistik”, Luxembourg), som kontrolleres av Stefan Quandt, og Mondi Business Paper SCP a.s. 
(”Mondi”, Slovakia), som kontrolleres av foretaket Anglo American plc. (”Anglo American”, Det 
forente kongerike), ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Proxar Slovakia Internationale Spedition a.s. (”Proxar”, 
Slovakia). Proxar kontrolleres i dag av foretaket Mondi alene.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Thiel Logistik: transport- og logistikktjenester,

 – Mondi: papirproduksjon,

 – Anglo American: produksjon og utvinning av materialer som gull, diamanter, metaller, kull, 
papir, mineraler og trevirke,

 – Proxar: transport- og logistikktjenester. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 119 av 20.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3837 – Thiel Logistik/Mondi/Proxar, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 24/30 19.5.2005

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3824 – EQT IV/Brandtex)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. mai 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket EQT IV Limited (”EQT IV 
Limited”, Guernsey), som kontrolleres av konsernet Investor AB (”Investor”, Sverige), ved kjøp 
av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det 
danske foretaket Brandtex Group A/S (”Brandtex”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – EQT IV Limited: fond som forvalter privat egenkapital,

 – Investor: investeringsselskap,

 – Brandtex: produksjon og salg av barneklær, denimklær, ungdomsmote, herreklær og et bred 
spekter av dameklær.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 120 av 20.5.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3824 – EQT IV/Brandtex, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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