
Shrnutí konzultací 

 

Hodnocení nařízení Komise č. 906/2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí 

a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) 

 

Služby liniové dopravy spočívají v poskytování pravidelné a časově rozvržené námořní nákladní dopravy na konkrétní 

trase. Vyžadují značnou úroveň investic, a proto ji pravidelně poskytuje několik námořních společností 

spolupracujících na základě dohod „o konsorciu“. Konsorcia mohou přinášet úspory z rozsahu a lepší využívání 

prostoru na plavidlech. Přiměřený podíl na výhodách vyplývajících z tohoto zvýšení účinnosti může připadnout 

uživatelům služeb námořní dopravy, pokud jde o lepší pokrytí přístavů (zvýšení četnosti odjezdů z přístavů a zastávek 

v nich) a lepší služby (zlepšení jízdního řádu, lepší služby nebo zaměření na individuální potřeby klienta při využití 

modernějších plavidel, zařízení a přístavních zařízení). 

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) zakazuje dohody mezi podniky, které 

omezují hospodářskou soutěž. Nicméně čl. 101 odst. 3 SFEU připouští prohlášení takových dohod za slučitelné 

s vnitřním trhem, pokud přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či 

hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, aniž by 

byla omezena hospodářská soutěž.  

Nařízení Rady č. 246/2009 stanoví, že v souladu s ustanoveními čl. 101 odst. 3 SFEU může Komise prostřednictvím 

nařízení vyjmout dohody o konsorciu z působnosti čl. 101 odst. 1 SFEU na dobu pěti let s možností prodloužení. 

Komise proto přijala nařízení č. 906/2009 (dále jen „nařízení o konsorciích“), které stanoví zvláštní podmínky pro 

zmíněné vynětí dohod o konsorciu. Na základě těchto podmínek má být zejména zajištěno, aby měli spotřebitelé 

přiměřený podíl na výsledných výhodách. Platnost nařízení o konsorciích vyprší dne 25. dubna 2020 a navrhované 

hodnocení má být dokončeno před datem skončení platnosti. 

Tato veřejná konzultace je součástí hodnocení nařízení o konsorciích, jež započalo v květnu 2018. Účelem konzultace 

je shromáždit důkazy a stanoviska zúčastněných stran s cílem posoudit dopad a význam nařízení o konsorciích 

a poskytnout podklady, aby bylo možné stanovit, zda by mělo pozbýt platnosti, nebo měla být jeho platnost 

prodloužena (a v případě prodloužení, za jakých podmínek).  

Konzultace týkající se tohoto dotazníku bude probíhat 12 týdnů. Odpovědi budou analyzovány a přehled hlavních 

bodů a závěry budou zveřejněny na internetové stránce konzultace. 

Konzultace je určena především dopravcům, jejich zákazníkům (odesílatelům a zasílatelům), provozovatelům přístavů 

a jejich příslušným sdružením. Největší zájem lze pozorovat u dopravců, kteří používají nařízení o konsorciích, za 

nimiž těsně následuje zájem jejich zákazníků, kteří požívají připadlých výhod, ale jsou zároveň vystaveni možným 

problémům v oblasti práva hospodářské soutěže způsobeným konsorcii.  

Dalšími zúčastněnými stranami, jejichž příspěvky budou hodnotné, jsou odvětvoví analytici, členové akademické obce 

a advokátní kanceláře specializující se na právo v oblasti hospodářské soutěže a odvětví námořní dopravy. Přínosná 

budou rovněž stanoviska orgánů členských států pro hospodářskou soutěž. 


