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ZAŁĄCZNIK  

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE).../... z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 1218/2010 w odniesieniu do okresu jego stosowania  

Projekt 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 Rady z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie 

stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych1, 

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia2, 

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

Dominujących, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 upoważnia Komisję do stwierdzenia, w drodze 

rozporządzenia oraz zgodnie z art. 101 ust. 3 Traktatu, że art. 101 ust. 1 Traktatu nie 

ma zastosowania do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1218/20103 określono kategorie porozumień 

specjalizacyjnych, które zdaniem Komisji zwykle spełniają warunki określone 

w art. 101 ust. 3 Traktatu. Rozporządzenie to wygasło 31 grudnia 2022 r. 

(3) 5 września 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę rozporządzenia (UE) nr 1218/2010. 

Z dowodów zebranych w ramach oceny wynika, że rozporządzenie (UE) nr 1218/2010 

jest użytecznym instrumentem, a jego przepisy pozostają istotne dla zainteresowanych 

stron. Na podstawie wyników oceny 7 czerwca 2021 r. Komisja rozpoczęła ocenę 

skutków wariantów strategicznych na przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie 

wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień specjalizacyjnych. 

(4) Aby dać Komisji odpowiedni czas na zakończenie procesu przyjęcia nowego 

rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień 

specjalizacyjnych oraz zgodnie z uprawnieniami Komisji na mocy art. 2 ust. 1 

rozporządzenia (EWG) nr 2821/71, okres stosowania rozporządzenia (UE) 

nr 1218/2010 należy przedłużyć o sześć miesięcy. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1218/2010, 

                                                 
1 Dz.U. L 285 z 29.12.1971, s. 46. Ze skutkiem od 1 grudnia 2009 r. art. 81 Traktatu WE (poprzednio 

art. 85 Traktatu EWG) stał się art. 101 Traktatu. Przepisy te są zasadniczo identyczne. Do celów 

niniejszego rozporządzenia odniesienia do art. 85 Traktatu EWG lub art. 81 Traktatu WE należy 

rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 101 Traktatu. 
2 Dz.U. C […] z […10.2022 r.], s. […]. 
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 

ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień 

specjalizacyjnych (Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 43). 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1218/2010 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2023 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 

 Przewodnicząca  

 Ursula VON DER LEYEN 

 


