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REGULAMENTUL (UE) …/… AL COMISIEI 

din XXX 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 cu privire la perioada de aplicare a 
acestuia 

 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind 

aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și 

practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții)1, în special articolul 

1, 

după consultarea Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante, 

întrucât: 
(1) Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei2 acordă consorțiilor maritime de linie, 

sub rezerva anumitor condiții, o exceptare pe categorii de la interdicția prevăzută la 

articolul 101 alineatul (1) din tratat. Regulamentul menționat anterior se aplică până la 

25 aprilie 2020. 

(2) Pe baza evaluării efectuate de Comisie cu privire la Regulamentul (CE) nr. 906/2009, 

în urma unei consultări publice, Comisia consideră că motivele care justifică 

exceptarea pe categorii acordată consorțiilor sunt în continuare valabile. 

(3) Condițiile pe baza cărora au fost stabilite domeniul de aplicare și conținutul 

Regulamentului (CE) nr. 906/2009 au rămas suficient de similare pentru ca să se 

prelungească perioada de aplicare a regulamentului. 

                                                 
1 JO L 79, 25.3.2009, p. 1. începând de la 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit 

articolul 101 și, respectiv, articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
2 Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei din 28 septembrie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul 

(3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între companiile maritime de linie 
(consorții) (JO L 256, 29.9.2009, p. 31). 
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(4) Pentru a permite Comisiei să țină seama de posibilele modificări ale situației pieței și 

în conformitate cu competențele Comisiei în temeiul articolului 2 alineatele (1) și (2) 

din Regulamentul (CE) nr. 246/2009, perioada de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 906/2009 ar trebui prelungită doar cu patru ani.  

(5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 906/2009 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 906/2009, textul „25 aprilie 2020” se înlocuiește cu 

„25 aprilie 2024”. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene.  

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 
 
Adoptat la Bruxelles, 

 Pentru Comisie, 
 Pentru președinte, 
  […] 
          [Funcția]     


