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EURÓPSKA KOMISIA

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.7606 – Grupo Antolín/Magna Interiors)

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 319/01)

Dňa 4. augusta 2015 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za 
zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) 
č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akých
koľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

— v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/
cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa 
názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

— v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom 
dokumentu 32015M7606. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.

(1) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2015/C 319/02)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej 
nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 182 sa za vysvetlivky k podpoložke „3824 90 70 Ohňovzdorné, vodovzdorné a podobné ochranné prípravky, 
používané v stavebníctve“ vkladá tento text:

„3824 90 92
a
3824 90 93

Chemické výrobky alebo prípravky, zložené prevažne z organických zlúčenín, inde 
nešpecifikované ani nezahrnuté.

Na zatriedenie chemických výrobkov alebo prípravkov týchto podpoložiek sa množstvo vody 
nezohľadňuje.

Výraz ‚organické zlúčeniny‘ sa vzťahuje na všetky organické výrobky, bez ohľadu na to, ako sú 
zatriedené.“

(1) Nariadenie  Rady  (EHS)  č.  2658/87  z  23.  júla  1987  o  colnej  a  štatistickej  nomenklatúre  a  o  Spoločnom  colnom  sadzobníku 
(Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.

26.9.2015 SK Úradný vestník Európskej únie C 319/1

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

	Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7606 – Grupo Antolín/Magna Interiors) (Text s významom pre EHP) (2015/C 319/01)
	Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2015/C 319/02)

