
BG   BG 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, XXX г. 
[…](2019) XXX draft 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА 

от XXX година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 906/2009 по отношение на периода на 
прилагането му 

 

(текст от значение за ЕИП) 
 



BG 1  BG 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА 

от XXX година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 906/2009 по отношение на периода на 
прилагането му 

 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 246/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно 

прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, 

решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване 

(консорциуми)1, и по-специално член 1 от него, 

след като се консултира с Консултативния комитет по ограничителни практики и 

господстващо положение, 

като има предвид, че: 
(1) В Регламент (ЕО) № 906/2009 на Комисията2 се предоставя групово 

освобождаване на консорциумите в линейното корабоплаване от забраната, 

посочена в член 101, параграф 1 от Договора, при определени условия. Този 

регламент се прилага до 25 април 2020 г. 

(2) Въз основа на оценката на Комисията на Регламент (ЕО) № 906/2009 след 

обществена консултация Комисията счита, че причините, които обосновават 

групово освобождаване за консорциуми, са все още валидни. 

(3) Условията, въз основа на които бяха определени приложното поле и 

съдържанието на Регламент (ЕО) № 906/2009, останаха достатъчно сходни, 

което оправдава удължаването на срока на прилагане на регламента. 

                                                 
1 ОВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО станаха 

съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. 
2 Регламент (ЕО) № 906/2009 на Комисията от 28 септември 2009 г. относно прилагането на член 81, 

параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между 
дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 31). 
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(4) За да може Комисията да вземе предвид евентуални промени в пазарните 

условия и в съответствие с правомощията на Комисията съгласно член 2, 

параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 246/2009, срокът на прилагане на 

Регламент (ЕО) № 906/2009 следва да бъде удължен само с четири години.  

(5) Поради това Регламент (ЕО) № 906/2009 следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

В член 7 от Регламент (ЕО) № 906/2009 „25 април 2020 г.“ се заменя с „25 април 2024 г.“. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз.   

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки. 
 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Комисията 
 от името на председателя, 
  […] 
          [Длъжност]     


