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VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE 

van XXX 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 906/2009 wat de toepassingsperiode ervan 
betreft 

 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EG) nr. 246/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de 

toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, 

besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen 

(consortia)1, en met name artikel 1, 

Na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische 

machtsposities, 

Overwegende hetgeen volgt: 
(1) Verordening (EG) nr. 906/2009 van de Commissie2 verleent aan lijnvaartconsortia een 

groepsvrijstelling van het verbod dat is vervat in artikel 101, lid 1, van het Verdrag, 

mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Die verordening is van toepassing tot 

en met 25 april 2020. 

(2) Op basis van de evaluatie van Verordening (EG) nr. 906/2009 door de Commissie, na 

een openbare raadpleging, is de Commissie van oordeel dat de 

rechtvaardigingsgronden voor een groepsvrijstelling voor consortia nog steeds gelden. 

(3) De voorwaarden op basis waarvan het toepassingsgebied en de inhoud van 

Verordening (EG) nr. 906/2009 zijn vastgesteld, zijn in voldoende mate gelijk 

gebleven om de toepassing van de verordening te verlengen. 

                                                 
1 PB L 79 van 25.3.2009, blz. 1. Met ingang van 1 december 2009 zijn de artikelen 81 en 82 van het EG-

Verdrag respectievelijk de artikelen 101 en 102 VWEU geworden. 
2 Verordening (EG) nr. 906/2009 van de Commissie van 28 september 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) (PB L 256 van 29.9.2009, blz. 31). 
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(4) Om de Commissie in staat te stellen rekening te houden met eventuele veranderingen 

in de marktomstandigheden, en in overeenstemming met de bevoegdheden van de 

Commissie krachtens artikel 2, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 246/2009, 

dient de toepassingsperiode van Verordening (EG) nr. 906/2009 slechts met vier jaar 

te worden verlengd.  

(5) Verordening (EG) nr. 906/2009 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden 

gewijzigd, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

In artikel 7 van Verordening (EU) nr. 906/2009 wordt “25 april 2020” vervangen door “25 

april 2024”. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.   

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 
 
Gedaan te Brussel, 

 Voor de Commissie 
 namens de voorzitter, 
  […] 
          [Functie]     


