
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 611/2005

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do
określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi

liniowej (konsorcja)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 479/92 z dnia
25 lutego 1992 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu
do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnio-
nych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (1),
a w szczególności jego art. 1,

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Porozumień Ogra-
niczających Konkurencję i Pozycji Dominującej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2000 (3) przewi-
duje dla konsorcjów żeglugi linowej ogólne wyłączenie
od zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 Traktatu,
z zastrzeżeniem pewnych warunków.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 823/2000 wygaśnie w dniu 25
kwietnia 2005 r. Z doświadczenia Komisji w stosowaniu
tego rozporządzenia wynika, że przyznawanie wyłą-
czenia grupowego konsorcjom jest nadal uzasadnione.
Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 823/2000 powinno
zostać zatem przedłużone o kolejne pięć lat.

(3) Jednakże pod pewnymi względami przepisy rozporzą-
dzenia (WE) nr 823/2000 nie są wystarczająco dostoso-
wane do praktyki obecnie stosowanej w branży. Dlatego
też właściwym jest wprowadzenie pewnych drobnych
zmian po to, aby rozporządzenie (WE) nr 823/2000
lepiej służyło zamierzonemu celowi, do czasu wyników

przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr 4056/86
z dnia 22 grudnia 1986 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu
morskiego (4), po którym bardziej istotne zmiany mogą
okazać się konieczne.

(4) W szczególności rozporządzenie (WE) nr 823/2000
przewiduje, że porozumienia ustanawiające konsorcjum
muszą dawać członkom prawo do wycofania się
z konsorcjum bez finansowej lub innej kary,
z zastrzeżeniem pewnych warunków dotyczących okresu
wypowiedzenia. Z praktyki wynika, że interpretacja tego
przepisu jest niejasna w przypadku, gdy data wejścia
w życie porozumienia jest wcześniejsza niż data faktycz-
nego rozpoczęcia świadczenia usługi, np. gdy statki nie
są dostępne lub nadal są w budowie. Taka sytuacja
powinna być zatem regulowana przepisami szczegóło-
wymi.

(5) Uzasadnione są starania konsorcjów o zabezpieczenie
nowych inwestycji dokonywanych w ramach świadczo-
nych usług. Dlatego też możliwość zawarcia „klauzuli
o niewycofywaniu się” przez strony porozumienia usta-
nawiającego konsorcjum powinna również dotyczyć
sytuacji, w których strony istniejącego porozumienia
ustanawiającego konsorcjum uzgodniły, że dokonają
znacznych nowych inwestycji, a koszty tych inwestycji
uzasadniają zawarcie nowej „klauzuli o niewycofywaniu
się”.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 823/2000 stanowi, że wyłą-
czenie stosuje się po spełnieniu pewnych warunków
obejmujących istnienie skutecznej konkurencji cenowej
pomiędzy członkami konferencji, w ramach której działa
konsorcjum, ze względu na to, że członkowie są
wyraźnie upoważnieni w porozumieniu ustanawiającym
konferencję do niezależnego ustalania każdej stawki
frachtowej przewidzianej w taryfie konferencji. Zwrócono
uwagę Komisji na fakt, że niezależne ustalanie stawek nie
może być dłużej uznawane jako wspólna powszechna
praktyka rynkowa. Obecnie indywidualne tajne umowy
odgrywają ważniejszą rolę w różnych dziedzinach
handlu. Umowy takie mogą również doprowadzić do
skutecznej konkurencji pomiędzy członkami konferencji
linii żeglugowej. Dlatego też istnienie indywidualnych
tajnych umów należy również traktować jako oznakę
istnienia efektywnej konkurencji cenowej pomiędzy
członkami konferencji.
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(7) W związku z powyższym, rozporządzenie (WE) nr
823/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 823/2000 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 2. dodaje się punkty 6 i 7 o następującym brzmieniu:

„6) »rozpoczęcie świadczenia usługi« oznacza dzień,
w którym pierwszy statek odbywa rejs w ramach świad-
czonej usługi lub, w przypadku dokonania znacznej
nowej inwestycji, dzień, w którym pierwszy statek
odbywa rejs zgodnie z warunkami wynikającymi bezpo-
średnio z tej inwestycji;

7) »znaczna nowa inwestycja« oznacza inwestycję, której
efektem jest budowa, zakup lub długoterminowy
wynajem statków, specjalnie zaprojektowanych, wyma-
ganych i niezbędnych do wykonania usługi oraz która
stanowi przynajmniej połowę całości inwestycji doko-
nanej przez członków konsorcjum w odniesieniu do
usług transportu morskiego świadczonych przez konsor-
cjum.”;

2) w art. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) członkowie konferencji, w ramach której konsorcjum
działa, prowadzą skuteczną konkurencję cenową ze
względu na to, że mocą zobowiązania umownego lub
innego są oni wyraźnie upoważnieni w porozumieniu
ustanawiającym konferencję do niezależnego ustalania
każdej stawki frachtowej przewidzianej w taryfie konfe-
rencji i/lub zawierania indywidualnych tajnych umów,
albo;”;

3) w art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) porozumienie ustanawiające konsorcjum musi dawać
członkom prawo do wycofania się z konsorcjum bez

finansowej lub innej kary, w szczególności takiej, jak
zobowiązanie do zaprzestania wszelkiej działalności
przewozowej w danej dziedzinie lub danych dziedzinach
handlu, niezależnie od tego, czy towarzyszy temu
warunek, że działalność taka może być wznowiona
tylko po upływie określonego terminu. Prawo to podlega
maksymalnie sześciomiesięcznemu okresowi wypowie-
dzenia, które może być przyznane po upływie okresu
wstępnego trwającego 18 miesięcy, począwszy od dnia
wejścia w życie porozumienia lub umowy o dokonanie
znacznej nowej inwestycji we wspólnej służbie morskiej.
W przypadku gdy data wejścia w życie porozumienia jest
wcześniejsza niż data rozpoczęcia świadczenia usługi,
okres wstępny nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące
począwszy od dnia wejścia w życie porozumienia usta-
nawiającego konsorcjum lub umowy o dokonanie
znacznej nowej inwestycji we wspólnej służbie morskiej.

Jednakże w przypadku konsorcjum o wysokim stopniu
zintegrowania, które posiada wspólny przychód netto
i/lub wysoki poziom inwestycji w wyniku zakupu lub
wynajmu statków przez jego członków, szczególnie
w celu utworzenia konsorcjum, maksymalny okres
wypowiedzenia wynosi sześć miesięcy; może on zostać
przyznany po upływie okresu wstępnego trwającego 30
miesięcy, począwszy od dnia wejścia w życie porozu-
mienia ustanawiającego konsorcjum lub umowy
o dokonanie znacznej nowej inwestycji we wspólnej
służbie morskiej. W przypadku, gdy data wejścia
w życie porozumienia jest wcześniejsza niż data rozpo-
częcia świadczenia usługi, okres wstępny nie powinien
trwać dłużej niż 36 miesięcy począwszy od dnia wejścia
w życie porozumienia ustanawiającego konsorcjum lub
umowy o dokonanie znacznej nowej inwestycji we
wspólnej służbie morskiej.”;

4) w art. 14 akapit drugi, datę „25 kwietnia 2005 r.” zastępuje
się datą „25 kwietnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES

Członek Komisji
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