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UREDBA KOMISIJE (EU) …/… 

z dne XXX 

o spremembi Uredbe (ES) št. 906/2009 glede njenega obdobja uporabe 
 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 246/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi 

člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med 

prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji)1 in zlasti člena 1 Uredbe, 

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje, 

ob upoštevanju naslednjega: 
(1) Uredba Komisije (ES) št. 906/20092 konzorcijem družb za prevozne storitve po morju 

pod nekaterimi pogoji omogoča skupinsko izjemo pri prepovedi iz člena 101(1) 

Pogodbe. Navedena uredba se uporablja do 25. aprila 2020. 

(2) Komisija na podlagi ocene Uredbe (ES) št. 906/2009, ki jo je izvedla po javnem 

posvetovanju, meni, da je utemeljitev za skupinsko izjemo pri konzorcijih še vedno 

veljavna. 

(3) Pogoji, na osnovi katerih sta se določila področje uporabe in vsebina Uredbe (ES) 

št. 906/2009, so ostali v zadostni meri podobni, da se lahko uporaba Uredbe podaljša. 

(4) Da bi lahko Komisija upoštevala morebitne spremembe tržnih razmer in v skladu s 

pooblastili Komisije na podlagi odstavkov 1 in 2 člena 2 Uredbe (ES) št. 246/2009, se 

obdobje uporabe Uredbe (ES) št. 906/2009 ne bi smelo podaljšati za več kot štiri leta.  

(5) Uredbo (ES) št. 906/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti – 

                                                 
1 UL L 79, 25.3.2009, str. 1. Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 81 in 82 Pogodbe ES postala člen 101 

oziroma 102 PDEU. 
2 Uredba Komisije (ES) št. 906/2009 z dne 28. septembra 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere 

skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) 
(UL L 256, 29.9.2009, str. 31). 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

V členu 7 Uredbe (ES) št. 906/2009 se datum „25. aprila 2020“ nadomesti z datumom 

„25. aprila 2024“. 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.   

Ta uredba v je celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 
 
V Bruslju, 

 Za Komisijo 
 V imenu predsednika 
  […] 
          [Položaj]     


