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W dniu 20 czerwca 2016 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentra
cji 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 wia
domości 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 32016M8000. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.

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

Szereg skarg zarejestrowanych pod numerem CHAP(2015) 2880

(2016/C 261/02)

Służby Komisji odsyłają do swojej odpowiedzi opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 127 z dnia 9 
kwietnia 2016 r., s. 2 oraz w internecie pod adresem http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm, 
w której informują skarżących w ww. sprawie zarejestrowanej pod numerem referencyjnym CHAP(2015) 2880 o wyni
kach rozpatrywania ich skarg dotyczących rzekomego dyskryminacyjnego opodatkowania pracowników transgranicz
nych w Słowenii i zamiarze ewentualnego zamknięcia sprawy.

W związku z brakiem odpowiedzi od skarżących w wyznaczonym terminie czterech tygodni służby Komisji potwier
dzają, że przedmiotową sprawę dotyczącą szeregu skarg zamknięto w dniu 28 maja 2016 r.

19.7.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 261/1
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