
Komunikat na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 (1) w sprawie wyko-
nania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

(2006/C 251/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wprowadzenie

Na mocy art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004 (3) Komisja określa niniejszym formę, w
jakiej winny być dostarczane zgłoszenia i uzasadnione wnioski. Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia
nr 802/2004 stawia wymóg dostarczania zgłoszeń i uzasadnionych wniosków w jednym oryginale i 35
kopiach.

Zgłoszenia: Formularz CO i skrócony formularz CO (załącznik I i II do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 802/2004)

1) jeden podpisany oryginał w formie papierowej

2) pięć kopii pełnej wersji formularza CO lub skróconego formularza CO w formie papierowej wraz ze
stosownymi załącznikami („zgłoszenie”)

3) trzydzieści kopii zgłoszenia na płycie CD-ROM lub DVD-ROM („nośnik”); należy przy tym spełnić
następujące wymogi techniczne:

a) Pliki stanowiące części zgłoszenia należy zamieścić na nośniku w formacie PDF (*.pdf). Wielkość
poszczególnych plików nie powinna przekraczać 5 MB (megabajtów). Kopia zgłoszenia może być
zamieszona na kilku płytach CD-ROM lub DVD-ROM. Dokumenty, które pierwotnie sporządzono
w formacie *.doc, *.xls oraz *.ppt, należy zapisać w tym formacie na tym samym nośniku.

b) Nazwy plików powinny pozwalać na łatwą identyfikację sekcji formularza CO lub skróconego
formularza CO, do której się odnoszą.

c) W osobnym pliku na nośniku należy zamieścić wykaz wszystkich plików znajdujących się na
nośniku.

d) Każdy plik powinien zawierać numer i nazwę postępowania, w ramach którego składane jest
zgłoszenie.

Uzasadnione wnioski (4): — Formularz UW (załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 802/2004)

1) jeden podpisany oryginał w formie papierowej

2) pięć kopii pełnej wersji formularza UW w formie papierowej wraz ze stosownymi załącznikami („uza-
sadniony wniosek”)

3) jedna płyta CD-ROM lub DVD-ROM („nośnik”) zawierająca pełny uzasadniony wniosek; należy przy
tym spełnić następujące wymogi techniczne:

a) Pliki stanowiące części uzasadnionego wniosku należy zamieścić na nośniku w formacie PDF (*.pdf).
Wielkość poszczególnych plików nie może przekraczać 1 MB (megabajta). Dokumenty, które pier-
wotnie sporządzono w formacie *.doc, *.xls oraz *.ppt, należy zapisać w tym formacie na tym
samym nośniku.

b) Nazwy plików powinny pozwalać na łatwą identyfikację sekcji formularza UW, do której się
odnoszą.

c) W osobnym pliku na nośniku należy zamieścić wykaz plików znajdujących się na nośniku.

d) Każdy plik powinien zawierać numer i nazwę postępowania, w ramach którego składany jest
uzasadniony wniosek.
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(1) Dz.U. L 133 z 30.4.2004, str. 1-39.
(2) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1-22.
(3) Artykuł 3 ust. 2 należy odczytywać łącznie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 802/2004.
(4) Uzasadnione wnioski w rozumieniu art. 4 ust. 4 oraz art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004.



4) Jeżeli wielkość któregoś z plików na płycie CD-ROM lub DVD-ROM przekracza 1 MB i/lub jeżeli łączna
wielkość plików na płycie CD-ROM lub DVD-ROM przekracza 5 MB, należy wówczas zastosować się
do instrukcji dotyczących złożenia formularza CO, tj. przedłożyć 30 kopii na płycie CD-ROM lub
DVD-ROM.

Termin obowiązywania niniejszego komunikatu

Instrukcje zawarte w niniejszym komunikacie obowiązują przez okres 20 dni od daty opublikowania
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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