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EFTA-ORGANER
EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

  2013/EØS/26/01REKOMMANDASJON NR. 93/13/COL FRA EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

av 21. februar 2013

om en samordnet kontrollplan for å fastsette forekomsten av bedrageri i 
markedsføringen av visse næringsmidler

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artikkel 109 og 
protokoll 1,

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

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzi 
(europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å 
sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes), 
som rettet og endret, særlig artikkel 53,

under henvisning til vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 75/13/COL av 19. februar 2013 som gir det 
ansvarlige medlem av kollegiet fullmakt til å utferdige den endelige rekommandasjon, som godkjent av 
EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold (dok. nr. 663341), og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til artikkel 53 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan EFTAs overvåkningsorgan 
(Overvåkningsorganet) anbefale samordnede planer som, når det anses som nødvendig, 
er tilrettelagt på særskilt grunnlag, særlig med sikte på å bestemme prevalensen av farer i 
forbindelse med fôrvarer, næringsmidler eller dyr.

2)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler(1) 
fastsettes EØS-regler som gjelder for merking av alle næringsmidler.

3)  I henhold til direktiv 2000/13/EF bør merkingen og metodene som anvendes ikke villede 
forbrukeren, særlig med hensyn til næringsmiddelets egenskaper, herunder dets egentlige 
art og identitet. I mangel av særlige EØS- eller nasjonale regler bør dessuten det navnet et 
næringsmiddel selges under, være det navnet som er vanlig i den EØS-staten det selges, eller ha 
en beskrivelse av næringsmiddelet som er tydelig nok til at kjøperen kjenner dets egentlige art.

4)  I tillegg må alle ingredienser være nevnte på merkingen til ferdigpakkede næringsmidler som 
er beregnet på salg til sluttforbruker eller til storhusholdninger. Særlig må det på næringsmidler 
som inneholder kjøtt som en ingrediens, når de er beregnet på salg til sluttforbruker eller til 
storhusholdninger, direkte på pakningen eller på en etikett som er festet til pakningen angis 
hvilken dyreart kjøttet stammer fra. Dersom en ingrediens er nevnt i næringsmiddelets navn, må 
den prosentvise mengden av det dessuten oppføres på ingredienslisten for å unngå at forbrukeren 
villedes om næringsmiddelets identitet og sammensetning.

5)  I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av 
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) fastsettes ytterligere krav til 

(1) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 18.
(2) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 6.1.17.
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merking for bestemte næringsmidler. Ifølge forordningen må særlig pakninger som blant annet 
inneholder kvernet kjøtt fra enhovede dyr, som er beregnet på levering til sluttforbruker, være 
påført et merke som angir at disse produktene bør kokes eller stekes før konsum dersom, og i 
den utrekning, nasjonale regler i medlemsstaten på det territoriet produktet bringes i omsetning, 
krever det.

6)  I henhold til avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige 
for næringsmiddelforetak som driver slakterier anmode om, motta, kontrollere og reagere 
på opplysninger om alle dyr, bortsett fra viltlevende vilt, som er sendt eller som kommer 
til å bli sendt til slakteriet. Relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden skal særlig 
omfatte veterinærpreparater som dyrene har fått i løpet av et relevant tidsrom og som har 
en tilbakeholdingstid på mer enn null dager, samt behandlingsdato og tilbakeholdingstid. 
I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om 
fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk 
opprinnelse beregnet på konsum(3) skal blant annet den offentlige veterinæren utføre revisjons- 
og inspeksjonsoppgaver. Den offentlige veterinæren skal særlig kontrollere og analysere 
relevante opplysninger fra avsenderdriftsenheten for slaktedyr, herunder opplysninger om 
næringsmiddelkjeden, og skal ta hensyn til de dokumenterte resultatene fra denne kontrollen og 
analysen under kontrollen ante og post mortem. 

7)  Offentlige kontroller som er gjennomført i en rekke EU-medlemsstater siden desember 
2012, har vist at visse ferdigpakkede produkter inneholdt hestekjøtt, som ikke var oppført på 
ingredienslisten angitt direkte på pakningen eller på en etikett festet på pakningen. I stedet 
viste navnet på visse slike næringsmidler og/eller den ledsagende ingredienslisten villedende 
utelukkende til forekomsten av storfekjøtt.

8)  I henhold til artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 
om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 
i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(4) må driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
i alle ledd av produksjon, bearbeiding og distribusjon i det foretak de har ansvar for sikre 
at næringsmidler oppfyller kravene i næringsmiddelregelverket som er relevante for deres 
virksomhet, og kontrollere at disse kravene overholdes.

9)  Hester er dyrearter som kan være ”bestemt til næringsmiddelproduksjon” eller ”ikke bestemt 
til næringsmiddelproduksjon”. Fenylbutazon er et veterinærpreparat som i henhold til 
kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme 
stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 
animalsk opprinnelse(5), er tillatt brukt bare til dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 
Hester som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, som på et tidspunkt i livet er blitt 
behandlet med fenylbutazon, kan derfor ikke bringes inn i næringsmiddelkjeden. Med tanke på 
bedrageriet i forbindelse med umerket forekomst av hestekjøtt i visse næringsmiddelprodukter, 
er det av forebyggende formål hensiktsmessig å fastslå om hester som ikke er beregnet på 
næringsmiddelproduksjon som er behandlet med fenylbutazon, er brakt inn i næringsmiddelkjeden.

10)  Det er derfor nødvendig at Overvåkningsorganet anbefaler at Norge og Island gjennomfører 
en samordnet kontrollplan for å fastsette forekomsten av bedrageri i markedsføringen av visse 
næringsmidler i en periode på én måned. Denne perioden kan forlenges med ytterligere to 
måneder. 

11)  Den anbefalte kontrollplanen bør bestå av to tiltak.

12)  Det første tiltaket bør bestå av hensiktsmessige kontroller på detaljistnivå av næringsmidler 
beregnet på sluttforbrukere eller storhusholdninger som er markedsført og/eller merket med 
at de inneholder storfekjøtt. Disse kontrollene kan også utvides til andre virksomheter (f.eks. 
kjølelagre). Formålet med disse kontrollene ville være å fastsette om disse produktene inneholder 
hestekjøtt, som ikke er tilstrekkelig merket på pakningen eller, i tilfelle av næringsmidler 

(3) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 1.1.12.
(4) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzc.
(5) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 13.
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som ikke er ferdigpakket, opplysninger om innhold av hestekjøtt er ikke gjort tilgjengelig for 
forbrukeren eller storhusholdninger. Kontrollene bør gjennomføres av et representativt utvalg.

13)  Det finnes pålitelige metoder som gjør det mulig å påvise med tilstrekkelig nøyaktighet forekomst 
av proteiner fra ubekreftede arter i en prøve. Den europeiske unions referanselaboratorium for 
animalske proteiner i fôr kan gi nyttige råd om disse metodene og bruken av dem. Vedkommende 
myndigheter i Norge og på Island bør oppfordres til å stole på laboratoriets råd om de metodene 
som kan brukes.

14)  Det andre tiltaket bør bestå av at det gjennomføres hensiktsmessige kontroller i virksomheter som 
håndterer hestekjøtt beregnet på konsum, herunder næringsmidler fra tredjestater, for å påvise 
rester av fenylbutazon. Også disse kontrollene bør omfatte et representativt utvalg, idet det tas 
hensyn til produksjons- og importtall. Det er i denne saken hensiktsmessig å vise til metoder 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2002/657/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med 
hensyn til analysemetoders ytelse og tolking av resultater(6).

15)  Norge og Island bør regelmessig framlegge resultatene fra disse kontrollene for Overvåkningsorganet, 
for å vurdere dem og fastsette en hensiktsmessig framgangsmåte. Resultatene vil bli oversendt til 
Europakommisjonen.

Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar med uttalelsen fra EFTAs komité for veterinære 
og plantesanitære forhold, som bistår Overvåkningsorganet –

RETTER DENNE REKOMMANDASJON TIL EFTA-STATENE:

Norge og Island bør anvende en samordnet kontrollplan, i samsvar med vedlegget til denne rekommandasjon, 
som omfatter følgende tiltak:

a) offentlige kontroller av næringsmidler beregnet på sluttforbrukere eller storhusholdninger, og som er 
markedsført og/eller merket med at de inneholder storfekjøtt, og 

b) offentlige kontroller av hestekjøtt beregnet på konsum for å påvise rester av fenylbutazon.

Utferdiget i Brussel, 21. februar 2013

For EFTAs overvåkningsorgan

 Sverrir Haukur Gunnlaugsson Xavier Lewis
 Medlem av kollegiet Direktør

(6) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 7.2.19.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 26/4 9.5.2013

VEDLEGG

Samordnet kontrollplan for å fastsette forekomsten av bedrageri i markedsføringen av visse 
næringsmidler

I.  SAMORDNET KONTROLLPLAN – TILTAK OG OMFANG

 Den samordnede kontrollplanen bør bestå av to tiltak.

TILTAK 1: Kontroller av næringsmidler markedsført og/eller merket med at de innholder 
storfekjøtt

A. Produktomfang

1. Næringsmidler som markedsføres og/eller er merket med at de inneholder storfekjøtt (f.eks. 
kvernet kjøtt, kjøttprodukter og tilberedt kjøtt), og som tilhører følgende kategorier:

a) Ferdigpakkede næringsmidler beregnet på sluttforbruker eller storhusholdninger, og som er 
merket med at de inneholder storfekjøtt. 

b) Næringsmidler som selges til sluttforbruker eller til storhusholdninger uten å være 
ferdigpakket, og næringsmidler som pakkes på salgsstedet etter kundens anmodning eller 
som er ferdigpakket for direkte salg, som markedsføres med og/eller der det på annen måte 
er angitt at de inneholder storfekjøtt. 

2. For denne samordnede kontrollplanens formål får definisjonen av ”ferdigpakket næringsmiddel” 
i artikkel 1 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2000/13/EF anvendelse.

3. For denne samordnede kontrollplanens formål får definisjonen av ”kvernet kjøtt”, ”tilberedt 
kjøtt” og ”kjøttprodukter” i nr. 1.13, 1.15 og 7.1 i vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 853/2004 
anvendelse.

B. Formål

 Konkurransemyndighetene i Norge og på Island bør gjennomføre offentlige kontroller for å fastsette 
om produktene nevnt i punkt A inneholder hestekjøtt, som ikke er tilstrekkelig merket på pakningen 
eller, i tilfelle av næringsmidler som ikke er ferdigpakket, opplysninger om innhold av hestekjøtt 
er ikke gjort tilgjengelig for forbrukeren eller storhusholdninger, i samsvar med EØS-retten og 
eventuelle nasjonale bestemmelser.

C. Prøvetakingspunkter og -framgangsmåte

1. Prøveutvalget bør være representativt for de berørte produktene og inneholde flere ulike 
produkter. 

2. Prøvetakingen bør gjennomføres på detaljistnivå (f.eks. kjøpesentre, mindre forretninger, 
slaktere) og kan også utvides til andre virksomheter (f.eks. kjølelagre).

D. Prøveantall og retningslinjer

 Tabellen under gir en oversikt over veiledende anbefalt minsteantall prøver som skal tas i løpet av 
perioden angitt i avsnitt II. Norges og Islands vedkommende myndigheter kan gjerne ta flere prøver 
når det er mulig. Fordelingen av prøver per land bygger på befolkningstall med et minste antall på ti 
prøver av de aktuelle produktene per land per kalendermåned, som angitt i avsnitt II.

Næringsmidler markedsført og/eller merket med at de innholder storfekjøtt

Salgsland veiledende anbefalt månedlig 
prøveantall

Norge 50

Island 10
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E. Metoder

 Norges og Islands vedkommende myndigheter bør helst bruke metoden(e) anbefalt av Den 
europeiske unions referanselaboratorium for animalske proteiner i fôr.

TILTAK 2: Kontroller av hestekjøtt beregnet til konsum

A. Produktomfang

 Kjøtt fra hester, esler, muldyr eller mulesler, ferske eller fryste, klassifisert under Den kombinerte 
nomenklatur kode 0205 og som er beregnet til konsum.

B. Formål

 Vedkommende myndigheter i Norge og på Island bør gjennomføre offentlige kontroller for å påvise 
mulig forekomst av rester av fenylbutazon i produktene nevnt i punkt A.

C. Prøvetakingspunkter og -framgangsmåte

 Prøvetakingene bør foretas i virksomheter som håndterer produktene nevnt i punkt A (f.eks. 
slakterier og grensekontrollstasjoner). 

D. Prøveantall og retningslinjer

 Det anbefalte minsteantallet prøver som skal tas i løpet av perioden fastsatt i avsnitt II, bør være 
én prøve per 50 tonn av produktene nevnt i punkt A, og minst fem prøver per land.

E. Metoder

 Vedkommende myndigheter i Norge og på Island bør bruke metoder validert i samsvar med 
kommisjonsvedtak 2002/657/EF. Disse metodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions 
referanselaboratorium for rester av medisinpreparater og forurensende stoffer i næringsmidler av 
animalsk opprinnelse, for rester oppført under gruppe A nr. 5 og gruppe B nr. 2 bokstav a), b) og e) 
i vedlegg I til direktiv 96/23/EF(7).

II. SAMORDNET KONTROLLPLAN – vARIGHET

 Den samordnede kontrollplanen bør gjennomføres i løpet av en periode på én måned fra den datoen 
denne rekommandasjon vedtas eller senest 1. mars 2013.

III. RAPPORTERING Av RESULTATER

1. Vedkommende myndigheter i Norge og på Island bør rapportere et sammendrag av følgende 
opplysninger for hvert av tiltakene nevnt i avsnitt I i dette vedlegg:

a) antall prøver som er tatt per produktkategori,

b) anvendt(e) analysemetode(r) og typen analyse som er utført,

c) antall positive resultater,

d) oppfølgingskontroller som er gjennomført av de positive resultatene for produktene nevnt i 
punkt A under tiltak 1 i tilfeller der det er påvist en forekomst av hestekjøtt som overstiger 
1 %,

e) oppfølgingskontroller som er gjennomført av de positive resultatene for produktene nevnt i 
punkt A under tiltak 2,

f) resultater av oppfølgingskontroller,

g) når det gjelder positive resultater for produkter nevnt i punkt A under tiltak 2, landet der det 
berørte dyret ble sertifisert for slakting. 

(7) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 2.
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Rapporten bør framlegges for Overvåkningsorganet innen 15 dager fra slutten av enmåneds-
perioden nevnt i avsnitt II.

Rapporten bør framlegges i det formatet som Overvåkningsorganet fastsetter.

2. Vedkommende myndigheter i Norge og på Island bør umiddelbart gjennom systemet ”Rapid 
Alert System for Food and Feed” framlegge en rapport for Overvåkningsorganet om eventuelle 
positive resultater av de offentlige kontrollene som er gjennomført for tiltak 1 og 2 angitt i 
avsnitt 1.

3. Vedkommende myndigheter i Norge og på Island bør dessuten rapportere til Overvåkningsorganet 
resultatene av eventuelle egne kontroller som driftsansvarlige har gjennomført på myndighetens 
anmodning. Denne informasjonen bør ledsages av opplysningene nevnt i nr. 1 og framlegges i 
det formatet som Overvåkningsorganet fastsetter. 
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DOMSTOLENS DOM

av 28. januar 2013

i sak E-16/11

EFTAs overvåkningsorgan mot Island

(Direktiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger – Resultatforpliktelse – Statlig organ – 
Forskjellsbehandling)

I sak E-16/11, EFTAs overvåkningsorgan mot Island – SAK om at Island, ved å unnlate å sikre utbetaling 
av det minstebeløp for godtgjøring til Icesave-innskyterne i Nederland og i Storbritannia som er 
fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i rettsakten omhandlet i punkt 19a i vedlegg IX til avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om 
innskuddsgarantiordninger), innenfor tidsfristene fastsatt i rettsaktens artikkel 10, har unnlatt å oppfylle 
sine forpliktelser etter nevnte rettsakt, særlig artikkel 3, 4, 7 og 10, og/eller artikkel 4 i avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, har domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, 
og dommerne Páll Hreinsson (saksforberedende dommer) og Ola Mestad (ad hoc), 28. januar 2013 avsagt 
dom der domsslutningen lyder:

1. Saksøkerens påstand tas ikke til følge. 

2. EFTAs overvåkningsorgan pålegges å betale sine egne og Islands omkostninger.

3. Europakommisjonen pålegges å bære sine egne omkostninger.

EFTA-DOMSTOLEN

  2013/EØS/26/02
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ENDRINGER I RETTERGANGSORDNINGEN FOR EFTA-DOMSTOLEN 

vedtatt av domstolen 16. mai 2012

(Bare den engelske teksten er gyldig)

EFTA-DOMSTOLEN –

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
undertegnet i Porto 2. mai 1992, særlig artikkel 43 nr. 2,

under henvisning til protokoll 5 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan 
og en domstol, om vedtektene for domstolen, særlig artikkel 43,

som finner det nødvendig, på bakgrunn av erfaring, å ha et klart rettslig grunnlag for å vedta retningslinjer 
med sikte på å forbedre gjennomføringen av rettergangen, særlig med hensyn til innlevering av prosesskrift 
og gjennomføring av muntlige forhandlinger –

GJØR FØLGENDE VEDTAK OM ENDRING AV RETTERGANGSORDNINGEN:

Artikkel 1

Følgede tekst skal tilføyes etter artikkel 97a:

”Artikkel 97b

Domstolen kan vedta retningslinjer, særlig med hensyn til forberedelse og gjennomføring av muntlige 
forhandlinger og innlevering av skriftlige saksframstillinger og erklæringer.”

Artkkel 2

1. Dette vedtak, som er gyldig på engelsk, skal publiseres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende og skal tre i kraft dagen etter publisering.

2. Dette vedtak skal oversettes offisielt av domstolen til tysk, islandsk og norsk. 

Luxembourg, 16. mai 2012

 Páll Hreinsson Carl Baudenbacher Per Christiansen

 Dommer President Dommer

  2013/EØS/26/03
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Søksmål anlagt 13. februar 2013 av Míla ehf. mot EFTAs overvåkningsorgan 

(Sak E-1/13)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 13. februar 2013 av Míla ehf., 
representert ved advokatene Espen I. Bakken og Thomas Nordby fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 
Bygdøy allé 2, NO-0204 Oslo, Norge.

Saksøkeren har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal

1. oppheve artikkel 1 i ESAs vedtak 410/12/COL,

2. pålegge EFTAs overvåkningsorgan å betale sakens omkostninger.

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

– Saksøkeren har nedlagt påstand om oppheving av EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 410/12/
COL av 21. november 2012 om å avslutte saken uten å innlede formell undersøkelse om den 
subsidierte leasing til Vodafone av optiske fibrer, som tidligere ble drevet på vegne av NATO, skal 
anses som statsstøtte.

– Det omtvistede vedtak ble fattet som et resultat av en klage fra Míla ehf. om påstått ulovlig statsstøtte 
fra det islandske utenriksdepartement gjennom subsidiert leasing av to optiske fibrer, som tidligere 
ble drevet på vegne av NATO. I vedtaket konkluderte EFTAs overvåkningsorgan med at det 
islandske utenriksdepartements forsvarskontors leasingavtale med Og fjarskipti (også omtalt som 
”Vodafone”) av 1. februar 2010 om bruk og drift av en optisk fiber, ikke innebar statsstøtte etter 
artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen, og avsluttet saken uten videre undersøkelser.

– Saksøkeren hevder blant annet at

– det omtvistede vedtak hviler på en utilstrekkelig vurdering av fakta og feilaktig bruk av 
relevant rettspraksis,

– EFTAs overvåkningsorgan har unnlatt å innlede formell undersøkelse av den tildelte støtten og

– at EFTAs overvåkningsorgan ikke har begrunnet vedtaket i tilstrekkelig grad.

  2013/EØS/26/04
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6862 – vINCI/Aeroportos de Portugal)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Vinci (Frankrike) ved kjøp 
av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 
foretaket Aeroportos de Portugal (”ANA”, Portugal).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– VINCI: konsesjoner og infrastruktur (hovedsakelig motorveier og parkeringsplasser 
samt lufthavner i Frankrike og Kambodsja), elektroteknikk, klimateknologi og mekanisk 
verkstedindustri, byggearbeid, bygge- og anleggsarbeid samt veiarbeid 

– ANA: forvaltning og drift av lufthavninfrastrukturer i Portugal

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 132 av 9.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6862 – VINCI/
Aeroportos de Portugal, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

EU-ORGANER
KOMMISJONEN

  2013/EØS/26/05
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6872 – Barry Callebaut/Petra Foods – Cocoa Ingredients Division)

1. Kommisjonen mottok 26. april 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Barry Callebaut AG (”BC”, 
Sveits) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over hele kakaoingrediensavdelingen i Petra Foods Limited (”Petras kakaoingrediensavdeling”, 
Singapore).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– BC: innkjøp og bearbeiding av kakaobønner, produksjon og levering av kakaobaserte 
halvfabrikater (dvs. kakaomasse, kakaosmør og kakaopulver) og industriell sjokolade

– Petras kakaoingrediensavdeling: innkjøp og bearbeiding av kakaobønner, produksjon og 
levering av kakaomasse, kakaosmør og kakaopulver

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 127 av 4.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6872 – Barry 
Callebaut/Petra Foods – Cocoa Ingredients Division, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post 
(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EØS/26/06
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6899 – Lion Capital/Avedon Capital Partners/Ad van Geloven Holding)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 29. april 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Lion Capital LLP 
(Storbritannia) og Avedon Capital Partners B.V. (Nederland), ved Avedon Capital Partners B.V.s kjøp 
av aksjer, i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over foretaket Ad van Geloven Holding B.V. (Nederland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Lion Capital LLP: investeringsforetak med fokus på investeringer i virksomheter innenfor 
produksjon og salg av merkevarer. Foretaket har kontrollerende eierandeler i en rekke 
selskaper, herunder A.S. Adventures, som har virksomhet innenfor salg av friluftsutstyr i 
Belgia, Nederland og Storbritannia samt i Findus og Picard, som har virksomhet innen for salg 
av fryste og kjølte næringsmidler. Lion Capital har allerede en kontrollerende eierandel i Ad 
van Geloven B.V.

– Avedon Capital Partners B.V.: investor med kontrollerende eierandel i en rekke selskaper, 
herunder Eureteco, som blant annet har virksomhet innenfor sportsutstyr i Nederland

– Ad van Geloven Holding B.V.: virksomhet innenfor produksjon og salg av hovedsakelig fryste 
småretter, både merkevarer og foretakets eget merke, for detaljsalg og til restaurantbransjen 
fortrinnsvis i Nederland

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 130 av 7.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6899 – Lion 
Capital/Avedon Capital Partners/Ad van Geloven Holding, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per 
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EØS/26/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6900 – Borealis/Rosier/GPN)

1. Kommisjonen mottok 26. april 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Borealis A.G. (”Borealis”, Østerrike), 
som i siste instans kontrolleres av OMV AG og International Petroleum Investment Company PJSC, 
ved kjøp av aksjer alene har til hensikt å overta kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b), direkte eller indirekte gjennom sitt datterselskap Borealis France SAS (”Borealis 
France”, Frankrike) eller et annet rettssubjekt som kontrolleres av Borealis AG, over GPN S.A. 
(”GPN”, Frankrike) og Rosier S.A. (”Rosier”, Belgia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Borealis A.G.: leverer nyskapende løsninger innenfor polyolefiner, basiskjemikalier og gjødsel

– GPN: framstilling av nitrogengjødsel og tilknyttede nitrogenbaserte industriprodukter

– Rosier: framstilling av mineralgjødsel 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 132 av 9.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6900 – Borealis/
Rosier/GPN, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

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

  2013/EØS/26/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6908 – Randstad/USG Assets)

1. Kommisjonen mottok 29. april 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Randstad Holding N.V. (”Randstad”, 
Nederland) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over en del av USG People N.V. (”USG Assets”, Nederland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Randstad: internasjonal leverandør av vikarbyrå- og rekrutteringstjenester og andre tjenester 
knyttet til personal

– USG Assets: USG People er en internasjonal leverandør av vikarbyråtjenester, rekrutterings-
tjenester og andre tjenester knyttet til personal. USG Assets omfatter USG Peoples 
rekrutteringsselskaper i Østerrike, Italia, Luxembourg, Polen, Spania og Sveits

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 130 av 7.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6908 – Randstad/
USG Assets, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

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

  2013/EØS/26/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6915 – OJSC Unimilk Company/NDL International/Jv)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 29. april 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene OJSC Unimilk Company 
(”OJSC Unimilk”, Russland), som i siste instans kontrolleres av Danone-konsernet (”Danone”, 
Frankrike), og NDL International, som tilhører Norbert Dentressangle-konsernet (”NDL”, Frankrike), 
i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over NDL Holding 
Russia BV (”NDLH Russia”, Nederland) ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– OJSC Unimilk: virksomhet innenfor produksjon og salg av melk og melkeprodukter. 
Foretaket inngår i Danone, en verdensomspennende produsent av næringsmidler, hovedsakelig 
melkeprodukter, vann, barnemat og medisinske næringsmidler

– NDL International: leverer logistikktjenester. Inngår i NDL, en verdensomspennende leverandør 
av logistikk, transport og spedisjonstjenester

– NDHL Russia: kommer til å levere logistikk og distribusjon av kjølte næringsmidler og drikker 
i Russland

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 130 av 7.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6915 – OJSC 
Unimilk Company/NDL International/JV, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

  2013/EØS/26/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6926 – Nordic Capital/Unicorn)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Nordic Capital VIII Limited 
(Jersey) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 
b) over hele Unicorn ApS (Danmark).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Nordic Capital VIII Limited: en av fire aktive komplementarer i de kapitalfondene som utgjør 
Nordic Capital Group. Disse kapitalfondene investerer i store og mellomstore selskaper, 
fortrinnsvis i Europa. Porteføljeselskapene som kontrolleres av Nordic Capital Group har 
virksomhet på ulike områder

– Unicorn ApS: morselskapet til Unifeeder A/S, et selskap med virksomhet innenfor sjøtransport 
av containergods hovedsakelig i Nord-Europa

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. 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 fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 132 av 9.5.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6926 – Nordic 
Capital/Unicorn, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet

Oppheving av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Italia

Berørte ruter Pantelleria–Trapani eller omvendt 
Pantelleria–Palermo eller omvendt 
Lampedusa–Palermo eller omvendt 
Lampedusa–Catania eller omvendt

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste

25. august 2009

Opphevingsdato 30. juni 2013

Adresse der teksten til og eventuell relevant informasjon 
og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste kan fås

Referansedokument: 
EUT C 47 av 28.2.2009 
EUT C 50 av 3.3.2009 
EUT C 154 av 7.7.2009 

For nærmere opplysninger, kontakt:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo 

Tlf.: +39 0659084908/4041/4350 
Faks: +39 0659083280 
E-post: segreteria_dgata@mit.gov.it 
Internett: http://www.mit.gov.it

  2013/EØS/26/12
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Italia

Berørte ruter Pantelleria–Trapani eller omvendt 
Pantelleria–Palermo eller omvendt 
Lampedusa–Palermo eller omvendt 
Lampedusa–Catania eller omvendt

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste

30. juni 2013

Adresse der teksten til og eventuell relevant informasjon 
og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste kan fås

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) 
Direzione sviluppo trasporto aereo 
Viale Castro Pretorio 118 
00185 Roma RM 
Italia 

Tlf.: +39 0644596564 
Faks: +39 0644596591 
E-post: osp@enac.gov.it 
Internett: http://www.mit.gov.it 
(http://www.mit.gov.it/mit/site.
php?p=cm&o=vd&id=1812)
http://www.enac.gov.it
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med 
hensyn til ruteflyging

Medlemsstat Italia

Berørte ruter Pantelleria–Trapani eller omvendt 
Pantelleria–Palermo eller omvendt 
Lampedusa–Palermo eller omvendt 
Lampedusa–Catania eller omvendt

Avtalens gyldighetsperiode Fra 30. juni 2013 til 29. juni 2016

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne meldingen (publisert 
27.4.2013)

Adresse der teksten til anbudsinnbydelsen 
og eventuell relevant informasjon og/eller 
dokumentasjon om anbudet og forpliktelsen til å 
yte offentlig tjeneste kan fås

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) Direzione 
sviluppo trasporto aereo 
Viale Castro Pretorio 118 
00185 Roma RM 
Italia 

Tlf.: +39 0644596564 
Faks: +39 0644596591 
E-post: osp@enac.gov.it 
Internett: http://www.mit.gov.it 
(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1812)
http://www.enac.gov.it
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Melding fra det tsjekkiske miljødepartementet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av 

tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene 
for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner(1) meddeler 
miljødepartementet at det har mottatt en søknad om forhåndsgodkjenning av et forslag om opprettelse 
av utvinningsstedet Horní Lomná med henblikk på enerett til utvinning av naturgass (gassformige 
hydrokarboner) i det reserverte gassfeltet Lomná (registreringsnummer 3 246 800). Søknaden gjelder et 
mangekantet område avgrenset på vedlagte kart, med et overflateareal på ca. 0,00249 km² og ca. 14 km² 
under bakken. Området ligger innenfor matrikkelområdet som dekker kommunene Morávka, Horní 
Lomná og Dolní Lomná i Moravia-Silesia-regionen (nordøst-Tsjekkia). 

Med henvisning til ovennevnte direktiv og artikkel 11 i lov nr. 44/1988 om vern og utvinning av 
mineralressurser (gruveloven), med senere endringer, innbyr det tsjekkiske miljødepartementet juridiske 
eller naturlige personer med gruverettigheter (oppdragsgivere) til å sende inn konkurrerende søknader 
om å opprette utvinningsområdet Horní Lomná med henblikk på enerett til utvinning av naturgass 
(gassformige hydrokarboner) i det reserverte gassfeltet Lomná. 

Ansvarlig myndighet for tildeling er det tsjekkiske miljødepartementet. Kriterier, vilkår og krav i henhold 
til artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 6 nr. 2 i ovennevnte direktiv er fastsatt fullt ut i tsjekkisk lovgivning i 
lov nr. 44/1988 om vern og utvinning av mineralressurser (gruveloven), med senere endringer, og lov nr. 
62/1988 om geologiske arbeider, med senere endringer.

Søknader kan sendes inn senest 90 dager etter at denne meldingen er offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende (publisert 27.4.2013). Søknader skal sendes til miljødepartementet på følgende adresse: 

RNDr Martin Holý 
ředitel odboru geologie 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt vil ikke bli tatt i betraktning. Beslutning vil bli tatt 
senest tolv måneder etter at søknadsfristen har utløpt. Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til 
Tomáš Sobota (tlf. +420 267 122 651).

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.
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(1) EUT L 193 av 25.7.2007, s. 18.
(2) C (2013) 612 endelig av 7. februar 2013.

HERCULE II

Innbydelse til å sende inn forslag – 2013 – Opplæringsdel

Denne meldingen om en forslagsinnbydelse bygger europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 878/2007/
EF av 23. juli 2007 om opprettelse av et handlingsprogram i Fellesskapet for å fremme tiltak for vern av 
Fellesskapets finansielle interesser (Hercule II-programmet(1).

Innbydelsen gjelder tiltakene i henhold til artikkel 1 bokstav a) og b) i Hercule II-beslutningen, som 
omfatter tilrettelegging av opplæring, seminarer og konferanser for å støtte arbeidet mot bedrageri, 
korrupsjon og annen illegal virksomhet samt utarbeiding og gjennomføring av politikk for å forebygge 
og oppdage bedrageri. 

Det årlige arbeidsprogrammet Hercule II for 2013, som kombinerer prioriterte områder i og tilgjengelige 
midler for 2013, ble vedtatt 7. februar 2013(2). 

Nærmere opplysninger om innbydelsen er gitt i Den europeiske unions tidende C 124 av 30.4.2013, s. 3.

Frist for innsending av søknader: onsdag 29. mai 2013. 

På nettstedet http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm finnes alle 
nødvendige opplysninger (hvilke tiltak som støttes, støttemottakere i målgruppen, budsjett, dokumenter). 

Spørsmål og/eller anmodninger om tilleggsopplysninger i forbindelse med den forslagsinnbydelsen kan 
sendes med e-post til: Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu
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