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In de gepubliceerde versie van deze beslissing, is 
enige informatie weggelaten ingevolge artikel 17(2) 
van Verordening Nr 139/2004, betreffende niet-
openbaarmaking  van zakengeheimen en andere 
vertrouwelijke informatie. De weglatingen worden 
aldus getoond [...]. Waar mogelijk, is de weggelaten 
informatie vervangen door bandbreedtes van cijfers 
of een algemene beschrijving. 

PUBLIEKE VERSIE 

CONCENTRATIEPROCEDURE
Artikel 6 (1)(b) 

 
  
Voor de aanmeldende partij: 
 

  

 
 
 
Mijne Heren,  
 
Onderwerp: Zaak COMP/M.5410- FORFARMERS/ CEFETRA  

Aanmelding van 03 april 2009 ingevolge artikel 4 van Verordering  
(EEG) nr. 139/2004 van de Raad1

(1) Op 3 april 2009 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen 
concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 139/2004 van de 
Raad ("EG-Concentratieverordering") waarin wordt medegedeeld dat de 
onderneming ForFarmers BV ("ForFarmers", Nederland), die onder zeggenschap 
staat van de Coöperatie FromFarmers U.A. (Nederland), in de zin van artikel 3, lid 
1), sub b), van genoemde verordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over 
de onderneming Cefetra BV ("Cefetra", Nederland) door de aankoop van aandelen.  

I. DE PARTIJEN EN DE TRANSACTIE 

(2) ForFarmers is actief in de productie en verkoop van voeders (vooral 
mengvoeders), pootgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaad 
aan de agrarische sector in Nederland, Duitsland en België. Daarnaast levert 
ForFarmers ook diensten aan veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Deze 
diensten hebben onder andere betrekking op technische bedrijfsvoering, bijstand 

                                                 
1  PB L 24 van 29.1.2004, blz 1. 



 

2 

                                                

bij milieuvergunningsaanvragen, melkquota's en bemiddeling in andere agrarische 
rechten.  

(3) Op het moment van de aanmelding van de voorgenomen concentratie aan de 
Commissie, was Forfarmers ook actief in het slachten, verwerken en verkopen van 
pluimvee in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en in het 
Verenigd Koninkrijk via haar dochteronderneming Plukon Royale B.V. 
("Plukon"). ForFarmers bezat  zeggenschap over Plukon door haar 50% 
aandeelhouderschap in Cebeco Group UA2 ('Cebeco'). In tussentijd heeft Cebeco 
echter Plukon verkocht aan Gilde Buy Out Fund. Deze transactie is goedgekeurd 
door de Commissie bij Beschikking van  17 maart 2009 in de zaak M.5470-
Gilde/Plukon en is geïmplementeerd op 24 april 2009.  

(4) Cefetra is actief in het leveren van grondstoffen voor de voeder-, voedsel- en 
brandstofindustrie, met inbegrip van de diervoederindustrie, de levensmiddelen 
industrie, de crush- en zetmeelindustrie en de biobrandstoffensector. Cefetra 
verleent ook diensten als 'supply chain manager' (d.i. ondersteuning van logistieke 
distributie  gaande van grondstoffen productie tot levering van grondstoffen voor 
mengvoeders) voor leveranciers en afnemers die actief zijn in de West-Europese 
markt voor mengvoeders.  

(5) De aandelen van ForFarmers en de andere acht aandeelhouders van Cefetra zullen zo 
geherstructureerd worden dat de zes kleinere aandeelhouders (die momenteel 13,06% 
van de aandelen van Cefetra bezitten) uitgekocht worden en het huidige 
aandeelhouderschap van ForFarmers zal worden verhoogd van 50,2% tot 57,7% en 
de twee resterende aandeelhouders Agrifirm BV en Rijnvallei Holding BV 
respectievelijk 32,3% en 10%3 van de aandelen en stemrechten zullen bezitten. Dit 
gebeurt op basis van twee overeenkomsten tussen ForFarmers en de andere acht 
huidige aandeelhouders van Cefetra4. Deze documenten dateren van 10 oktober 
2008.  

(6) Op basis van de hier boven vermelde overeenkomsten en op basis van de te wijzigen 
statuten zal ForFarmers de enige aandeelhouder zijn van Cefetra met vetorechten in 
verband met de aanstellingsbesluiten met betrekking tot de directeuren en leden van 
de raad van commissarissen. Aldus verkrijgt ForFarmers indirecte zeggenschap over 
Cefetra's directiebesluiten met betrekking tot het businessplan en het budget, 
waarvoor instemming van zowel de Directie als de Raad van Commissarissen vereist 
is 5.  

 
2  Cebeco wordt gezamenlijk gecontroleerd door ForFarmers en Agrifirm BV. 

3  Agrifirm BV heeft momenteel 28,2% van de aandelen in Cefetra; Rijnvallei Holding BV heeft momenteel 
8,6% van de aandelen in Cefetra 

4  De Intentieovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn de documenten op grond waarvan de 
transactie tot stand wordt gebracht. 

5  De 57,7% aandeelhouderschap van ForFarmers leidt voor ForFarmers tot vetorechten met betrekking tot 
strategische beslissingen aangezien de benoeming en ontslag van de directieleden een twee derde 
meerderheid in de algemene vergadering vereisen en de benoeming en ontslag van de raad van 
commissarissen een gewone meerderheid in de algemene vergadering vereisen. ForFarmers' deelneming 
van 50,2% in het kapitaal van Cefetra verschafte voordien geen vertorecht inzake benoeming en ontslag 
van de leden van de Raad van Commissarissen omdat de statuten van Cefetra bepaalden dat geen 
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(7) In het licht van het voorgaande zal de transactie leiden tot de verwerving van 
uitsluitende zeggenschap door ForFarmers over Cefetra en vormt deze derhalve een 
concentratie in de zin van artikel 3, lid 1), sub b),  van de EG-
Concentratieverordening.  

II. COMMUNAUTAIRE DIMENSIE 

(8) De betrokken partijen hebben een gezamenlijke wereldwijde jaaromzet van meer dan 
EUR 2 500 miljoen6 ( ForFarmers: EUR […]; Cefetra: EUR […]). In de 
Gemeenschap is de geconsolideerde omzet van elk van de partijen meer dan EUR 
100 miljoen (ForFarmers: EUR […] en Cefetra: EUR […]). De betrokken partijen 
hebben een gezamenlijke omzet van meer dan EUR 100 miljoen in elk van ten minste 
drie lidstaten (België, Duitsland, Nederland en Verenigd Koninkrijk) en in die 
lidstaten behalen ze ieder afzonderlijk een omzet van minimaal EUR 25 miljoen. 
Bovendien behaalt geen enkel van de betrokken partijen meer dan tweederde van hun 
totale gemeenschapsomzet binnen één en dezelfde lidstaat. De voorgenomen 
concentratie heeft daarom een communautaire dimensie ingevolge artikel 1, lid 3, van 
de EG-Concentratieverordening.   

III. AFBAKENING VAN DE PRODUCTMARKT EN DE GEOGRAFISCHE 
MARKT  

(9) De betrokken partijen zijn actief in de volgende productmarkten: (i) de markt voor de 
levering van grondstoffen voor mengvoeders voor dieren (Cefetra), (ii) de markt voor 
mengvoeders voor dieren en (iii) de markt voor het fokken en leveren van pluimvee 
ouderdieren (ForFarmers door haar dochteronderneming Opfok de KuikenaeR)7.  

(i) Grondstoffen voor mengvoeders voor dieren 

(10) De betrokken partijen stellen voor dat de relevante productmarkt verder 
onderverdeeld zou moeten worden op basis van de inhoud van de grondstoffen, zoals 
overwogen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit ("NMa") in haar vroegere 
besluiten8. De markt zou dus volgens de betrokken partijen onderverdeeld moeten 
worden in aparte markten voor zetmeel, eiwitten, vetten, mineralen en vitaminen, 
aangezien  elk daarvan grondstoffen zijn voor mengvoeders voor dieren. De 
Commissie heeft een andere onderverdeling van deze markt overwogen in 
voorgaande beschikkingen, gebaseerd op het feit dat veevoeder met name bestaat uit 
eiwitten, zetmeel en ruwe vezels en dat veevoeder een mengsel is van verschillende 

 
individuele aandeelhouder meer dan 49 % van de stemrechten bezat. Deze bepaling zal ingevolge de 
voorgenomen concentratie worden afgeschaft.  

6  De jaaromzet is berekend in overeenstemming met artikel 5(1) van de concentratieverordening en de 
Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening 
(EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (OJ C95, 16.04.2008, p1). 

7  Zoals opgemerkt in paragraaf (3), was ForFarmers op het moment van de aanmelding ook actief in de 
verticaal gerelateerde markten voor het slachten van pluimvee, de inkoop van pluimvee ten behoeve van 
het slachten en de verkoop van pluimveevlees. Sinds de implementatie van de verkoop van Plukon aan 
Gilde Buy Out Fund op 24 april 2009 is ForFarmers niet meer actief op deze markten, die daarom in deze 
beschikking buiten beschouwing zullen blijven.  

8  Zaak 5612/Ceralco-Schouten Products,paragraaf 10. 
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ingrediënten waaronder granen, oliehoudende zaden, gluten, diermeel, vismeel en 
citruspulp9. Volgens de betrokken partijen zou de indeling van NMa beter de 
zogenaamde 'non-grain food ingredients' ("NFGI's") dekken, zoals "linseedexpellers, 
lupine, molasse, palmkern, soyahulls, tapioca, wheatfeed" en mineralen.  

(11) Volgens de betrokken partijen en in lijn met de voorgaande beslissingen van de 
Commissie is de geografische omvang  van deze markt tenminste EG-wijd. Maar de 
partijen argumenteren ook dat de markt mogelijk wereldwijd is, aangezien de 
grondstoffen in open cash markten en in georganiseerde 'futures' markten in Chicago 
en Parijs verhandeld worden en aangezien Cefetra concurreert met verschillende 
grote ondernemingen met wereldwijde activiteiten.    

(12) Voor het doel van deze zaak kan de precieze definitie van deze productmarkten 
echter achterwege blijven omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze operatie 
significante gevolgen voor de mededinging heeft onder ongeacht welke  van de in 
paragraaf (11) voorgestelde mogelijke marktdefinities. 

 (ii) Mengvoeders voor dieren.  

(13) In voorgaande beschikkingen heeft de Europese Commissie de verschillende 
mengvoeders voor de verschillende dierensoorten niet beschouwd als verschillende 
productmarkten10, maar de Europese Commissie heeft wel de mogelijkheid 
opengelaten dat de markten voor huisdiervoer en visvoer aparte productmarkten 
zouden kunnen vormen11. De betrokken partijen zijn akkoord met de 
marktafbakening uit de voorgaande beschikkingen van de Europese Commissie, 
overwegende dat alle grote producenten actief zijn in alle sectoren mengvoeders 
(bijvoorbeeld mengvoeders voor rundvee, varkens, pluimvee, geiten, paarden, 
schapen en konijnen) en ook dat de afnemers actief zijn in meer dan één segment 
(zoals mengvoeders voor rundvee en varkens).  

(14) Volgens de betrokken partijen is de markt ruimer dan nationaal en omvat deze 
Nederland, West Duitsland, België en delen van  Noord Frankrijk. Ter ondersteuning 
van deze indeling verwijzen de partijen naar de positie van de Commissie in een 
voorgaande zaak12. Daarin kwam de Commissie tot de voorlopige conclusie dat het 
niet passend zou zijn de geografische omvang van de markt te definiëren als kleiner 
dan nationaal. Bovendien wees de Commissie er op dat er overlappingen bestaan in 
de aanvoerregio's die kunnen leiden tot keteneffecten, die zich mogelijk over de 
volledige Europese Unie zouden kunnen uitstrekken.  

(15) Voor het doel van deze zaak kan de precieze definitie van deze geografische markten 
echter achterwege blijven omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze operatie 
significante gevolgen voor de mededinging heeft onder ongeacht welke van de 
hierboven voorgestelde mogelijke marktdefinities. 

 
9  Zaak COMP/M.1348 – Archer Daniels Midland/Alfred C. Toepfer International/Intrade, paragraaf 16 

10  Zaak COMP/M.2271 – Cargill/Agribrands, paragraaf 8 

11  Zaken COMP/M.2956 – CVC/PAI Europe Provimi, paragraaf 9 en volgende; COMP/M.4617 – 
Nutreco/BASF – paragrafen 20-21. 

12  Zaak COMP/M.2271 – Cargill/Agribrands, paragraaf 10. 
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 (iii) De markt voor opfokken en verkopen van ouderdieren 

(16) Naast de markt voor mengvoeders is ForFarmers ook actief in het opfokken en 
verkopen van (pluimvee) ouderdieren en dit door haar dochteronderneming Opfok de 
KuikenaarR. Dit is een markt die nog niet besproken is in voorgaande Commissie 
beschikkingen of in voorgaande NMa besluiten. 

(17) Deze markt omvat de activiteit waarbij eendagskuikens in ongeveer 20 weken 
worden grootgebracht en vervolgens worden overgeplaatst naar vermeerderaars. Bij 
de vermeerderaars produceren deze dieren broedeieren. Deze eendagskuikens zijn 
speciaal gefokt om erg snel broedeieren te produceren en vervolgens nakomelingen 
uit te broeden ten behoeve van   pluimveevlees 13. 

(18) De betrokken partijen stellen voor dat de geografische markt een regionale markt is 
die Nederland, België, Duitsland en delen van Oostenrijk en Frankrijk omvat. 
Volgens de partijen is de reikwijdte van de markt in het bijzonder beperkt door de 
wettelijke eis dat de dieren niet langer dan 12 uur lang mogen worden vervoerd. 
Om de stelling dat de markt wel degelijk ruimer is dan nationaal kracht bij te 
zetten, hebben de partijen de verkoopscijfers van Opfok de KuikenaeR 
toegevoegd. Volgens deze cijfers verkoopt Opfok de KuikenaeR [een belangrijk 
deel] van zijn ouderdieren buiten Nederland, meer bepaald in Duitsland.  

(19) Voor het doel van deze zaak kan de precieze definitie van deze markten echter 
achterwege blijven omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze operatie significante 
gevolgen voor de mededinging heeft onder ongeacht welke van de hierboven 
voorgestelde mogelijke marktdefinities. 

IV. MEDEDINGINGSRECHTELIJKE BEOORDELING  

(20) Aangezien er geen horizontale overlap in activiteiten is, zal de 
mededingingsrechtelijke beoordeling zich concentreren op de directe en indirecte 
verticale relaties tussen de betrokken partijen. In het algemeen zijn de markt posities 
van de partijen in alle betrokken markten bescheiden met in de meeste gevallen 
aandelen van onder de 10%, ongeacht de exacte marktdefinities. Dit is in het 
bijzonder van toepassing voor de markten waarin de partijen een directe verticale link 
hebben met elkaar, namelijk bij Cefetra's activiteiten in de markt voor de levering van 
grondstoffen voor mengvoeders en ForFarmers' activiteiten in de markt voor 
mengvoeders. Enkel in de markt voor het opfokken en verkopen van ouderdieren 
heeft ForFarmers (door haar dochteronderneming Opfok de KuikenaeR) een 
enigszins meer beduidend marktaandeel van [20-30%], in het geval dat deze markt 
als nationaal  beschouwd zou worden.  

 (i) Grondstoffen voor mengvoeders  

(21) Op de EU-wijde markt voor de levering van grondstoffen voor mengvoeders behaalt 
Cefetra een marktaandeel van [5-10%]. Als deze markt onderverdeeld zou worden in 

 
13  Volgens de partijen is het nodig om deze markt te onderscheiden van de aparte markt voor het opfokken 

en mesten van pluimvee. Deze markt omvat de activiteit van het grootbrengen van levend pluimvee voor 
een periode van ongeveer 42 dagen met slachting en verkoop voor menselijke consumptie als doel. Deze 
pluimveesoort is speciaal gefokt om snel te groeien en tegen zo laag mogelijke kosten vlees te produceren. 
ForFarmers is op deze aparte markt niet actief. 
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aparte marktsegmenten naargelang de ingrediënten, zoals in de voorgaande 
concentratiebesluiten van de NMa14, dan is het hoogste marktaandeel dat Cefetra 
bereikt in een deelmarkt [10-20%], namelijk in de markt voor de levering van 
eiwitten. Voor alle andere deelmarkten (zetmeel, vetten, mineralen en vitaminen) is 
het marktaandeel van Cefetra ver onder 10%. In deze markt zijn grote concurrenten 
aanwezig, waaronder Cargill ([20-30%] marktaandeel in de EU-wijde markt voor de 
levering van grondstoffen voor mengvoeders), ADM ([20-30%]) en Glencore ([10-
20%]).  

(22) Op basis van de eerder door de Europese Commissie overwogen markt 
segmentatie behaalt Cefetra een marktaandeel in de EU-wijde markt van [0-5%] 
voor de levering van granen en [10-20%] voor de levering van pulp. In alle andere 
segmenten (oliehoudende zaden, gluten, diermeel, vismeel) is Cefetra's 
marktaandeel rond de [0-5%]. In de overkoepelende markt die al deze ingrediënten 
bevat, is het marktaandeel van Cefetra ook beperkt tot  ongeveer [0-5%].  

 (ii) Mengvoeders  

(23) Op nationaal niveau is het  aandeel van ForFarmers in België  op de markt voor 
mengvoeders voor dieren kleiner dan [0-5%] en het aandeel van ForFarmers in 
België is ook  op de markt voor pluimveevoeders kleiner dan [0-5%]. In Duitsland 
is het marktaandeel van ForFarmers  op de algemene voedermarkt [5-10%] en [5-
10%] in de pluimveevoeder markt. Ook in Nederland blijft het marktaandeel van 
ForFarmers onder de [10-20%], meer bepaald [5-10%] in de algemene 
voedermarkt en [5-10%] in de pluimvee voedermarkt. In elk van deze drie landen 
is de markt vrij gefragmenteerd en zijn er sterke concurrenten aanwezig waaronder 
in België: Aveve ([10-20%] marktaandeel op de algemene mengvoedermarkt), 
Versele Laga, Van den Avenne Ooigem en Nutreco Feed (allen [5-10%]), in 
Duitsland: Agravis ([10-20%]), Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co.KG 
([10-20%]) en Bröring ([5-10%]) en in Nederland: Cehave ([10-20%]), Hendrix 
UTD ([5-10%]) en De Heus ([10-20%])15  

 (iii) Opfokken en verkoop van ouderdieren 

(24) De partijen hebben  gesteld dat op deze markt het marktaandeel van ForFarmers' 
dochteronderneming Opfok de KuikenaeR maximaal [10-20%] bedraagt op de 
ruimere geografische markt die Nederland, België, Duitsland en de noordelijke delen 
van Oostenrijk en Frankrijk bevat. Indien echter deze markt verder zou worden 
onderverdeeld in nationale markten, dan zou het marktaandeel van ForFarmers -–
geschat door de partijen-  in 2008 voor Nederland [20-30%] bedragen16. ForFarmers' 
concurrenten op de Nederlandse markt zijn onder andere Pluvita (met een geschat 
marktaandeel van [30-40%] in Nederland), Hendrix' Broilers ([10-20%]), Gallineo 

 
14  Zie bovenstaande paragraaf (10)  

15  Alle marktaandelen zijn schattingen gemaakt door de partijen 

16  Deze schatting aangeleverd door de partijen is gebaseerd op een geschatte totale marktvolume voor de 
handelsmarkt in Nederland van […] legkippen en de totale verkoop van Opfok de KuikenaeR's in de 
markt voor het opfokken en verkopen van pluimvee ouderdieren in Nederland bedraagt […] leghennen.   



 

7 

                                                

([10-20%]) en De Heus voeders ([10-20%])17. De partijen schatten hun marktaandeel 
in 2008 op de Duitse handelsmarkt op rond [20-30%]. In Duitsland zijn er 
verschillende, sterke, verticaal geïntegreerde concurrenten aanwezig, waaronder 
Wimex, Wiesenhof en Sprehe. Deze drie hebben samen ongeveer twee derde van de 
totale markt, bevattende zowel externe verkopen op de handelsmarkt als interne 
verkopen binnen een concern , in handen18. Op de Belgische markt is ForFarmers' 
aandeel te verwaarlozen, daar het niet meer dan [0-5%] van de handelsmarkt 
bedraagt. 

(iv) Risico van marktafscherming 

(25) Aangaande de directe verticale relatie tussen Cefetra's activiteiten en de levering van 
grondstoffen voor veevoeder voor dieren en ForFarmers's activiteiten in de markt 
voor mengvoeders zijn de marktaandelen van de partijen zeer  beperkt en zijn er 
sterke concurrenten  op beide markten. Daarom lijkt elke mogelijke bronafscherming 
of klantafscherming in deze directe verticale relatie als gevolg van de voorgenomen 
concentratie zeer onwaarschijnlijk.  

(26) De enige markten waarin één van de partijen, namelijk ForFarmers, een 
marktaandeel heeft van [20-30%], zijn de markten voor het opfokken en verkopen 
van pluimvee ouderdieren in Nederland en in Duitsland, en dit enkel in het geval 
dat de markt als een nationale markt beschouwd wordt. Deze markten zijn echter 
enkel indirect (op afstand) verticaal verbonden met de EU-wijde markt voor 
grondstoffen voor mengvoeders waarin Cefetra, de andere partij in deze transactie, 
actief is.  

(27) Gezien  het indirecte karakter van deze verticale relatie, kan een 
concentratiespecifieke marktafscherming enkel ontstaan in het geval dat het 
gefuseerde bedrijf een strategie zou aanwenden waarbij ForFarmers al de 
grondstoffen geleverd door Cefetra  uitsluitend zou  gebruiken voor de productie van 
pluimveevoeder en vervolgens alle pluimvee ouderdieren van Opfok de KuikenaeR  
uitsluitend zou voeden met ForFarmers' pluimvee voeder. Op die manier zouden de 
partijen de markt kunnen afschermen van de andere leveranciers van grondstoffen 
voor voeders voor dieren. Op basis van de huidige leveringsrelaties tussen de 
verschillende niveau's in de distributieketen die Cefetra's activiteiten met de 
activiteiten van ForFarmers in het opfokken en verkopen van ouderdieren in 
Nederland verbinden, en gezien de structuur van de betrokken markten en de positie 
die Partijen daarop innemen lijkt het echter zeer onwaarschijnlijk dat de gefuseerde 
entiteit deze strategie zal aanwenden.  

(28) Ten eerste bestaan de activiteiten van Opfok de KuikenaeR  op de markt van het 
opfokken en verkopen van ouderdieren (en de activiteiten van de concurrenten van 
Opfok de KuikenaeR  op deze markt) uit het opfokken van pluimvee ouderdieren, die 
het leggen van eieren als doel hebben. Deze activiteiten vertegenwoordigen enkel een 
klein deel van de totale vraag voor pluimveevoeders19. In feite komt het andere, 

 
17  De geschatte marktaandelen voor deze Nederlandse bedrijven zouden licht overdreven kunnen zijn, 

aangezien ze gebaseerd zijn op de totale verkopen in de markt voor het opfokken en verkopen van 
pluimvee ouderdieren, inclusief verkopen  buiten Nederland. 

18  De partijen schatten de totale Duitse markt op […] leghennen en schatten dat één derde hiervan (dit is 
[…]) extern verkocht word op de handelsmarkt 

19  Enkel [10-20%] volgens de schatting van de partijen 
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grootste gedeelte van de vraag naar pluimveevoeders van pluimveehouders die 
eendagskuikens grootbrengen voor de slacht.  

(29) Ten tweede kocht Opfok de KuikenaeR, reeds voor de transactie plaatsvond, al zijn 
benodigdheden voor pluimveevoeders van ForFarmers en deze hoeveelheden 
bedragen minder dan [0-5%] van de totale verkopen van mengvoeders van 
ForFarmers en enkel ongeveer [0-5%] van ForFarmers' totale verkopen van 
pluimveevoeders.   

(30) Gezien deze omstandigheden en gezien de marktpositie van Opfok de KuikenaeR en 
zijn concurrenten op de markt voor het opfokken en verkopen van pluimvee 
ouderdieren en op de markt voor mengvoeders, blijkt het dat de concurrenten van de 
partijen in de markt van grondstoffen voor mengvoeders voor dieren nog voldoende 
afzetmogelijkheden zullen hebben. 

(31) Rekening houdende met het bovenstaande blijkt het onwaarschijnlijk dat de voorgestelde 
transactie zou kunnen leiden tot een marktafscherming. Derhalve kan worden besloten 
dat de onderhavige concentratie de daadwerkelijke mededinging op de 
gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan niet merkbaar belemmert, 
met name ten gevolge van de vestiging of versterking van een machtspositie. 
 

 

V. CONCLUSIE  

(32) In het licht van het vorenstaande heeft de Commissie besloten zich niet tegen de 
aangemelde transactie te verzetten en deze als verenigbaar met de gemeenschappelijke 
markt en de EER-overeenkomst te verklaren. Deze beschikking wordt genomen in 
toepassing van artikel 6, lid 1, sub b van de Verordening (EEG) Nr. 139/2004 van de 
Raad. 

 

Voor de Commissie  
(Ondertekend) 
Neelie KROES 
Lid van de Commissie 

 
 


