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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) …/… 

z dnia XXX r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 906/2009 w odniesieniu do okresu jego stosowania 
 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 

stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk 

uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej („konsorcja”)1, w szczególności jego 

art. 1, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji 

Dominujących, 

a także mając na uwadze, co następuje: 
(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/20092 przewiduje dla konsorcjów żeglugi 

liniowej wyłączenie grupowe spod zakazu zawartego w art. 101 ust. 1 Traktatu, 

z zastrzeżeniem pewnych warunków. Rozporządzenie to stosuje się do dnia 25 

kwietnia 2020 r. 

(2) Na podstawie przeprowadzonej przez Komisję oceny rozporządzenia (WE) 

nr 906/2009 w następstwie konsultacji publicznych Komisja uznaje, że powody 

uzasadniające wyłączenie grupowe dla konsorcjów są nadal aktualne. 

(3) Warunki, na podstawie których ustalono zakres i treść rozporządzenia (WE) 

nr 906/2009, pozostają podobne w stopniu wystarczającym do przedłużenia okresu 

stosowania rozporządzenia. 

                                                 
1 Dz.U. L 79 z 25.3.2009, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się 

odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. 
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 

Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy towarzystwami 
żeglugi liniowej (konsorcja) (Dz.U. L 256 z 29.9.2009, s. 31). 
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(4) Aby umożliwić Komisji uwzględnienie ewentualnych zmian okoliczności rynkowych 

i zgodnie z uprawnieniami Komisji na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) 

nr 246/2009 okres stosowania rozporządzenia (WE) nr 906/2009 należy przedłużyć 

jedynie o cztery lata.  

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 906/2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 906/2009 datę „25 kwietnia 2020 r.” zastępuje się datą „25 

kwietnia 2024 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 
 
Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 W imieniu Komisji 
 za Przewodniczącego 
  […] 
          [stanowisko]     


