
ObjaÊnienia:

Ilekroç w wykazie jest mowa o:

1) przedsi´biorcach uczestniczàcych w koncentracji —
rozumie si´ przez to:
a) przedsi´biorców bezpoÊrednio uczestniczàcych

w koncentracji, w tym:
— przedsi´biorców zobowiàzanych do dokona-

nia zg∏oszenia zamiaru koncentracji, o któ-
rych mowa w art. 94 ust. 2 i 3 ustawy,

— przedsi´biorców, nad którymi przejmowana
jest kontrola — w przypadku, o którym mowa
w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy,

— przedsi´biorców, których akcje albo udzia∏y
sà obejmowane lub nabywane — w przypad-
ku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 usta-
wy,

— przedsi´biorców, z których akcji lub udzia∏ów
rozpoczyna wykonywanie praw inny przed-
si´biorca — w przypadku, o którym mowa
w art. 12 ust. 3 pkt 3 ustawy,

— przedsi´biorc´ zbywajàcego akcje, udzia∏y
lub majàtek, je˝eli mimo ich zbycia w dalszym
ciàgu sprawuje wspólnie z nabywcà kontrol´
nad innym przedsi´biorcà — w przypadku,
o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy,

— przedsi´biorc´, w którego organie zarzàdzajà-
cym lub kontrolnym pe∏ni funkcj´ cz∏onka
osoba obejmujàca funkcj´ cz∏onka organu za-
rzàdzajàcego lub kontrolnego konkurujàcego
przedsi´biorcy — w przypadku, o którym mo-
wa w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy,

b) pozosta∏ych przedsi´biorców nale˝àcych do
grup kapita∏owych, w rozumieniu art. 4 pkt 14
ustawy, do których nale˝à przedsi´biorcy bezpo-
Êrednio uczestniczàcy w koncentracji;

2) instytucjach finansowych — rozumie si´ przez to
w szczególnoÊci banki, zak∏ady ubezpieczeƒ, naro-
dowe fundusze inwestycyjne, towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych lub powierniczych, towarzy-
stwa emerytalne i domy maklerskie;

3) euro — rozumie si´ przez to wspólnà walut´
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej nale˝à-
cych do Unii Gospodarczej i Walutowej;

4) obrocie — rozumie si´ przez to obrót obliczony
zgodnie z przepisami art. 15 ustawy oraz rozporzà-
dzenia wydanego na podstawie art. 16 ustawy;

5) roku poprzedzajàcym — rozumie si´ przez to rok
obrotowy poprzedzajàcy rok zg∏oszenia zamiaru
koncentracji.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badaƒ i Certyfikacji.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu
Polskiemu Centrum Badaƒ i Certyfikacji (Dz. U. Nr 122,

poz. 1329) w za∏àczniku w § 4 w ust. 1 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ pkt 10;

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) OÊrodek Szkolenia i Certyfikacji Personelu,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji 
sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych.

Na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
14 paêdziernika 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów


