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Høring - EU-kommisjonens evaluering av gruppeunntaket for
linjefart (konsortier) - kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009
EU-kommisjonen har i mai 2018 begynt på en evaluering av gruppeunntaket for visse grupper
av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart
(konsortier) – kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009 (heretter «forordningen»).
Forordningen gir på visse betingelser gruppeunntak fra forbudet i TFEU artikkel 101 nr. 1 for
konsortier mellom linjerederier. Disse betingelser har til hovedformål å sikre at kundene får
en rimelig andel av de fordelene unntaket gir. Forordningen ble 25. april 2015 forlenget med
fem år og utløper 25. april 2020, i overensstemmelse med rådsforordning nr. 246/2009
artikkel 2 nr. 1.
I forbindelse med evalueringen har EU-kommisjonen 27. september 2018 igangsatt en
offentlig høring. Formålet med høringen er å innsamle dokumentasjon og synspunkter fra
interessenter for å evaluere virkningen og relevansen av forordningen, og for å skaffe et
grunnlag for vurderingen om forordningen skal utløpe, eller om den skal forlenges (og dersom
ja, på hvilke betingelser).
For mer informasjon om Kommisjonens forslag og høring, se
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html
Gruppeunntaket for konsortier er innlemmet i EØS-avtalen,1 og gjennomført i norsk rett ved
forskrift om konkurransereglene i EØS-avtalen.2 Det legges derfor til grunn at en forlengelse
av unntaket vil være EØS-relevant.

Høringsfrist
I forbindelse med norske konkurransemyndigheters deltagelse i ovennevnte revisjonsprosess,
er det ønskelig at interesserte parter i Norge kommer med innspill til Konkurransetilsynet
vedrørende Kommisjonens evaluering.
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Jf. EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 11c.
Jf. forskrift 21. desember 2011 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7.
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Konkurransetilsynet oppfordrer også interesserte parter til å sende innspill direkte til
Kommisjonen i forbindelse med høringen der. Dersom innspill sendes direkte til
Kommisjonen, bes det om at det sendes kopi av uttalelsen til Konkurransetilsynet.
Tilsynet ber om at eventuelle høringssvar sendes elektronisk til post@kt.no innen
10. desember 2018. Dersom høringssvaret inneholder opplysninger som avsender mener skal
unntas offentlighet bes det om at disse merkes tydelig.

Med hilsen

Gjermund Nese (e.f.)
avdelingsdirektør
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