
Közlemény a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi
rendelet (1) végrehajtásáról szóló 802/2004/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (2) bekezdése

értelmében

(2006/C 251/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

Bevezetés

A Bizottság a 802/2004/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében ezúton rögzíti a
bejelentések és indoklással ellátott beadványok benyújtásának formáját. A 802/2004/EK rendelet 3.
cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a bejelentéseket és az indoklással ellátott beadványokat egy eredeti
példányban, 35 másolattal kell benyújtani.

Bejelentések: CO-formanyomtatvány és egyszerűsített CO-formanyomtatvány (a 802/2004/EK
bizottsági rendelet I. és II. melléklete)

1. Egy aláírt eredeti példány papíron.

2. A teljes CO-formanyomtatvány vagy egyszerűsített CO-formanyomtatvány és mellékleteinek öt papír-
alapú másolata („bejelentés”).

3. A bejelentés harminc másolata CD- vagy DVD-ROM formátumban („adathordozó”). Az alábbi sajátossá-
gokat kell figyelembe venni:

a) Az adathordozón található, bejelentést tartalmazó fájloknak Portable Document Format (*.pdf)
formátumban kell lenniük, és lehetőleg ne lépjék túl egyenként az 5 MB-os (megabájt) méretet. A
bejelentés másolatai több CD- vagy DVD-ROM-on tárolhatók. Az eredetileg *.doc, *.xls és *.ppt
formátumú fájlokat az adathordozón is ugyanebben a formátumban kell elmenteni.

b) A fájlok elnevezése során ügyelni kell arra, hogy könnyen azonosítható legyen a CO-formanyomtat-
vány vagy az egyszerűsített CO-formanyomtatvány azon szakasza, amelyre vonatkoznak.

c) Az adathordozón található összes fájl jegyzékét külön fájlként kell szerepeltetni az adathordozón.

d) Minden fájlban szerepeltetni kell azon eljárás nevét és számát, amelyhez a bejelentést előterjesztik.

Indoklással ellátott beadványok (4): RS-formanyomtatvány (a 802/2004/EK bizottsági rendelet III.
melléklete)

1. Egy aláírt eredeti példány papíron.

2. A teljes RS-formanyomtatvány és mellékleteinek öt papíralapú másolata („indoklással ellátott
beadvány”).

3. Egy darab, a teljes indoklással ellátott beadványt tartalmazó CD- vagy DVD-ROM (az „adathordozó”). Az
alábbi sajátosságokat kell figyelembe venni:

a) Az adathordozón található, indoklással ellátott beadványt tartalmazó fájloknak Portable Document
Format (*.pdf) formátumban kell lenniük, és lehetőleg ne lépjék túl egyenként az 1 MB-os (megabájt)
méretet. Az eredetileg *.doc, *.xls és *.ppt formátumú fájlokat az adathordozón is ugyanebben a
formátumban kell elmenteni.

b) A fájlok elnevezése során ügyelni kell arra, hogy könnyen azonosítható legyen a RS-formanyomtat-
vány azon szakasza, amelyre vonatkoznak.

c) Az adathordozón található összes fájl jegyzékét külön fájlként kell szerepeltetni az adathordozón.

d) Minden fájlban szerepeltetni kell azon eljárás nevét és számát, amelyhez az indoklással ellátott
beadványt előterjesztik.
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(1) HL L 24., 2004.1.29, 1-22. oldal
(2) HL L 133., 2004.4.30, 1-39. oldal
(3) A 3. cikk (2) bekezdését a 802/2004/EK bizottsági rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével együtt kell olvasni.
(4) A 139/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (4) és (5) bekezdésének értelmében vett indoklással ellátott beadványok.



4. Amennyiben a CD- vagy DVD-ROM-on található fájlok mérete egyenként meghaladja az 1 MB-ot
(megabájt), és/vagy a CD- vagy DVD-ROM-on található fájlok teljes mérete meghaladja az 5 MB-ot, a
CO-formanyomtatványra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, vagyis a CD- vagy DVD-ROM-ot
30 példányban kell benyújtani.

E közlemény alkalmazásának időpontja

Az e közleményben rögzített előírások a közleménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététe-
létől számított 20 nap után lépnek életbe.
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