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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… 

af XXX 

om ændring af forordning (EF) nr. 906/2009 for så vidt angår forordningens 
anvendelsesperiode 

 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 246/2009 af 26. februar 2009 om anvendelse 

af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis 

mellem linjerederier (konsortier)1, særlig artikel 1, 

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og 

ud fra følgende betragtninger: 
(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 906/20092 gives der på visse betingelser 

gruppefritagelse fra forbuddet i traktatens artikel 101, stk. 1, for konsortier mellem 

linjerederier. Nævnte forordning finder anvendelse indtil den 25. april 2020. 

(2) På grundlag af Kommissionens evaluering af forordning (EF) nr. 906/2009 finder 

Kommissionen efter en offentlig høring, at en gruppefritagelse for konsortier fortsat er 

berettiget. 

(3) Det blev konstateret, at de betingelser, der dannede grundlag for fastsættelsen af 

anvendelsesområdet for og indholdet i forordning (EF) nr. 906/2009, var tilstrækkelig 

ens til, at anvendelsen af forordningen kan forlænges. 

(4) For at Kommissionen kan tage hensyn til eventuelle ændringer i markedsforholdene 

og i overensstemmelse med Kommissionens beføjelser i medfør af artikel 2, stk. 1 og 

                                                 
1 EUT L 79 af 25.3.2009, s. 1. Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 og 82 blevet 

henholdsvis artikel 101 og 102 i TEUF. 
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2009 af 28. september 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, 

stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (EUT 
L 256 af 29.9.2009, s. 31). 
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2, i forordning (EF) nr. 246/2009, bør anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 

906/2009 kun forlænges med fire år.  

(5) Forordning (EF) nr. 906/2009 bør derfor ændres — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 906/2009 ændres datoen "den 25. april 2020" til "den 25. april 

2024". 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende.   

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 
 
Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

 På Kommissionens vegne 
 For formanden 
  Formand 
          [Stilling]     


