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W dniu 4 sierpnia 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji 
i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości 
publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie 
udostępniony:

— w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: 
(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające 
odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, 
numeru sprawy, daty i sektora,

— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako 
dokument nr 32015M7606. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2015/C 319/02)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do 
Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 182 po Nocie wyjaśniającej do podpozycji „3824 90 70 Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne 
stosowane w budownictwie” dodaje się tekst w brzmieniu:

„3824 90 92
oraz
3824 90 93

Produkty chemiczne lub preparaty, składające się głównie ze związków organicznych, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone.

Przy klasyfikowaniu produktów chemicznych lub preparatów wymienionych w tych podpozycjach 
ilość wody nie jest brana pod uwagę.

Określenie »związki organiczne« stosuje się do wszystkich produktów organicznych, niezależnie od ich 
klasyfikacji.”.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2) Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
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