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Bijlage III – REFIT-acties1 

Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

1.  Horizontale maatregelen waarbij een aantal niet 
langer toegepaste handelingen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid achterhaald 
wordt verklaard. 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking 

Deze maatregel is bedoeld om formeel te verklaren dat handelingen die geen rechtsgevolgen 
meer hebben, achterhaald zijn, hoewel zij door het ontbreken van een rechtsgrondslag niet 
kunnen worden ingetrokken. 

2.  Voorschriften inzake de etikettering van rundvlees Evaluatie Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 17 juli 2000 tot vaststelling van een 
identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en 
rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad. 
Bij de evaluatie wordt het effect van de voorschriften inzake de etikettering van rundvlees op 
de toeleveringsketen van vlees, de handel en de consument beoordeeld. 
Resultaten verwacht in 2015. 

                                                            
1 Door middel van het REFIT-programma zorgt de Commissie ervoor dat het EU-acquis geschikt is voor het beoogde doel. In het kader van REFIT licht de Commissie de regelgeving van de EU door en stelt zij vast 
welke corrigerende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen omvatten wetgevingsinitiatieven met het oog op vereenvoudiging en vermindering van de regelgevingsdruk, intrekking van overbodige wetgeving, 
intrekking van voorstellen zonder reële kans op vaststelling of waarvan de oorspronkelijke doelstellingen niet meer kunnen worden verwezenlijkt, alsmede evaluaties en geschiktheidscontroles om de relevantie, 
coherentie, efficiëntie, doeltreffendheid en EU-meerwaarde van EU-wetgeving te beoordelen en verdere mogelijkheden voor vereenvoudiging en vermindering van de regelgevingsdruk vast te stellen. In oktober 2013 is 
een eerste reeks maatregelen gepubliceerd, in juni 2014 gevolgd door een tweede. Al met al zijn via REFIT bijna 200 maatregelen geïdentificeerd, die zijn samengebracht in een op 18 juni 2014 gepubliceerd 
alomvattend scorebord. De Commissie maakt daarmee bekend welke maatregelen worden genomen, welke vooruitgang is geboekt en welke resultaten zijn behaald. Zij nodigt alle belangstellenden uit input te leveren en 
houdt rekening met de ingediende opmerkingen en suggesties. 

In haar werkprogramma voor 2015 bevestigt de Commissie de in het kader van REFIT vastgestelde maatregelen die zij in de loop van het komende jaar zal uitvoeren. In deze bijlage worden alle REFIT-
wetgevingsinitiatieven vermeld (vereenvoudiging, codificatie/herschikking, consolidatie, intrekking, bijwerking/toetsing) die de Commissie in 2015 wil goedkeuren, alsmede alle evaluaties en geschiktheidscontroles in 
het kader van REFIT die zij momenteel uitvoert of waarvan zij in de loop van 2015 de resultaten verwacht. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

3.  Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie 
(POSEI) 
Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche 
Zee 

Evaluatie Verslagen aan het Europees Parlement en de Raad op basis van respectievelijk artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. 228/2013 en artikel 20 van Verordening (EU) nr. 229/2013 – ter 
beoordeling van het effect van specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van 
de ultraperifere gebieden van de Unie (POSEI) en van specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee. Het POSEI-
programma zal worden geëvalueerd en vervolgens aan een effectbeoordeling worden 
onderworpen. Zo nodig zal naar aanleiding daarvan het POSEI-beleid worden herzien. 
Aan de gang. Resultaten verwacht in 2016 

Klimaatactie en Energie 

4.  Richtlijn 2003/66/EG tot wijziging van Richtlijn 
94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van 
Richtlijn 92/75/EEG wat de etikettering van het 
energieverbruik van huishoudelijke elektrische 
koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan 
betreft 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking  

De richtlijn is niet langer relevant als gevolg van de vaststelling van nieuwe gedelegeerde 
handelingen. 

5.  Richtlijn 1999/9/EG tot wijziging van Richtlijn 
97/17/EG houdende uitvoeringsbepalingen van 
Richtlijn 92/75/EEG betreffende de etikettering 
van het energieverbruik van huishoudelijke 
afwasmachines 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking  

De richtlijn is niet langer relevant als gevolg van de vaststelling van nieuwe gedelegeerde 
handelingen. 

6.  Richtlijn 96/89/EG tot wijziging van Richtlijn 
95/12/EG houdende uitvoeringsbepalingen van 
Richtlijn 92/75/EEG wat de etikettering van het 
energieverbruik van huishoudelijke wasmachines 
betreft 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking  

De richtlijn is niet langer relevant als gevolg van de vaststelling van nieuwe gedelegeerde 
handelingen. 

7.  Verordening van het Voorzieningsagentschap van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 
5 mei 1960 waarbij de wijze wordt bepaald waarop 
vraag en aanbod voor ertsen, grondstoffen en 
bijzondere splijtstoffen tegen elkaar worden 
afgewogen (PB 32 van 11.5.1960) 

Wetgevingsinitiatief: 
aanpassing / 
herziening  

Aanpassing / herziening van de verordening. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

8.  Verordening van het Voorzieningsagentschap van 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
houdende wijziging van de verordening van het 
Voorzieningsagentschap van 5 mei 1960 waarbij de 
wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod voor 
ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen 
tegen elkaar worden afgewogen (PB L 193 van 
25.7.1975) 

Wetgevingsinitiatief: 
aanpassing / 
herziening  

Aanpassing / herziening van de verordening. 

9.  Beschikking 77/706/EEG van de Raad van 7 
november 1977 tot vaststelling van een 
communautaire doelstelling inzake een beperking 
van het verbruik van energie in geval van 
moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie 
en aardolieproducten, alsmede Beschikking 
79/639/EEG van de Commissie van 15 juni 1979 
houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 
77/706/EEG van de Raad 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking  

Deze beschikking is achterhaald aangezien het in omloop brengen van de 
veiligheidsvoorraden overeenkomstig de aardolievoorradenrichtlijn 2009/119/EG thans de 
belangrijkste responsmaatregel is bij een verstoring van de olievoorziening. 

10.  Bevordering van hernieuwbare energie Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG.  
Resultaten verwacht in 2015. 

11.  Geologische opslag van kooldioxide Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide. 
Resultaten verwacht in 2015. 

12.  Beperking van de CO2-emissies van lichte 
voertuigen 

Evaluatie Evaluatie van de Verordeningen 443/2009 en 510/2011 betreffende beperking van de CO2-
emissies van lichte voertuigen. 
Resultaten verwacht in 2015. 

13.  Brandstofkwaliteit Evaluatie Richtlijn brandstofkwaliteit 98/70/EG. 
Aanvang in 2015. 



 

5 
 

Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

Digitale Economie en Samenleving 

14.  Studie naar de voorschriften voor audiovisuele 
commerciële communicatie inzake alcoholische 
dranken 

Studie  Studie om te beoordelen of de voorschriften voor audiovisuele commerciële communicatie 
inzake alcoholische dranken voldoende bescherming bieden aan minderjarigen. Hiermee 
wordt bijgedragen aan de beoordeling van de geschiktheid van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten (Richtlijn 2010/13/EU). 
Resultaten verwacht in 2015. 

15.  Studie naar de efficiëntie van co- en zelfregulering 
bij de bevordering van de doeltreffende uitvoering 
van de richtlijn audiovisuele mediadiensten 

Studie Studie om te beoordelen of co- en zelfregulering bij de bevordering van de doeltreffende 
uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten de complexiteit van de regelgeving 
kan verminderen. 
Resultaten verwacht in 2015. 

16.  E-privacyrichtlijn Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, in 
aansluiting op de overeenstemming over het voorstel inzake gegevensbescherming. 
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 

17.  Richtlijn audiovisuele mediadiensten Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2010/13/EU van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van 
audiovisuele mediadiensten. 
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 

18.  Telecompakket Evaluatie Evaluatie van het telecompakket uit 2009.  
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 

Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane 

19.  Accijns  Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns. De 
beoordeling betreft de wettelijke regelingen inzake het grensoverschrijdende verkeer van 
voor consumptie vrijgegeven accijnsgoederen tussen handelaars en ondernemingen die op het 
gebied van verkoop op afstand actief zijn. 
Resultaten verwacht in 2015. 

20.  Mini-éénloketsysteem Evaluatie Beoordeling van de tenuitvoerlegging van het mini-éénloketsysteem (2008/8/EG). 
Aanvang in 2015. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit 

21.  Informatie en raadpleging van werknemers Wetgevingsinitiatief: 
consolidatie / 
vereenvoudiging 

Consolidatie van drie richtlijnen op het gebied van de informatie en raadpleging van 
werknemers, rekening houdende met de resultaten van de raadpleging van de sociale 
partners: 

• Richtlijn 2002/14/EG van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader 
betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese 
Gemeenschap 

• Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag 

• Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten 
van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen  

22.  Staalstatistieken Wetgevingsinitiatief: 
intrekking 

Verordening (EG) nr. 48/2004 van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlijkse 
communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009 is 
achterhaald, omdat de desbetreffende gegevens niet langer worden verzameld.    

23.  Integratie van sociale statistieken Wetgevingsinitiatief: 
consolidatie / 
vereenvoudiging 

Consolidatie en integratie van de wetgeving inzake statistieken met betrekking tot de 
productie van Europese statistieken betreffende personen en huishoudens. Het is de bedoeling 
zo goed mogelijk gebruik te maken van de door huishoudens en personen verstrekte 
gegevens, teneinde in de huidige en toekomstige behoefte aan Europese statistieken te 
voorzien en tegelijkertijd van de respondenten geen grotere inspanning te vragen dan nu het 
geval is. 

24.  Gezondheid en veiligheid op het werk Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het werk, en 23 aanverwante richtlijnen. 
Resultaten verwacht in 2015. 

25.  Deeltijdwerk en arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd 

Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het 
CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid. 
Richtlijn 1999/70/EG van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. 
Resultaten verwacht in 2015. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

26.  Informatieplicht Evaluatie  Evaluatie van Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de werkgever de 
werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -
verhouding van toepassing zijn. 
Aanvang naar verwachting in 2015, naar verwachting in 2016 afgerond. 

Milieu, Maritieme Zaken en Visserij 

27.  Verordening machtigingen voor visserijactiviteiten Wetgevingsinitiatief: 
herschikking 

Voorstel voor een verordening ter vervanging van Verordening (EG) nr. 1006/2008 
betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten. Herschikking van de momenteel geldende 
verordening inzake machtigingen voor visserijactiviteiten met het oog op vereenvoudiging 
van het huidige systeem, harmonisatie van de zeer uiteenlopende gegevensvereisten van de 
lidstaten en vergroting van de efficiëntie van sancties. 

28.  Vereenvoudiging van de technische maatregelen 
voor de bescherming van mariene organismen 

Wetgevingsinitiatief: 
vereenvoudiging 

Voorstel voor een vereenvoudigd kader van technische maatregelen tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische 
maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen. 

29.  Verordeningen inzake de milieukeur en het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) 

Gezondheidstest Gezondheidstest van: 
• Verordening (EG) nr. 1221/2009 van 25 november 2009 inzake de vrijwillige 

deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) 

• Verordening (EG) nr. 66/2010 betreffende de EU-milieukeur 
Met de gezondheidstest wordt beoogd de bijdrage aan concurrentievermogen, duurzaam 
verbruik en duurzame productie te evalueren en te beoordelen. 
Resultaten verwacht in 2015. 

30.  Gemeenschappelijk visserijbeleid Evaluatie Beoordeling van het effect van de visserijcontroleverordening (Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling 
die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen) op 
de uitvoering van de voorschriften en doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, vanaf de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2014. 
Resultaten verwacht in 2015. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

31.  Milieuaansprakelijkheid  Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van milieuschade. Overeenkomstig artikel 18 van de richtlijn 
dient de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de bij 
de toepassing van de richtlijn opgedane ervaring.  
Resultaten verwacht in 2015. 

32.  Drinkwater Evaluatie In haar mededeling over het Europees burgerinitiatief “Right2Water” kondigde de 
Commissie aan van plan te zijn in heel Europa een openbare raadpleging te houden over de 
drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water). De evaluatie moet aantonen of de 
wetgeving geschikt is voor het beoogde doel en haar doelstellingen haalt. 
Resultaten verwacht in 2015. 

33.  Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de 
Europese Gemeenschap (Inspire). 

Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Europese Gemeenschap (Inspire). 
Resultaten verwacht in 2015. 

34.  Natura 2000 (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn) Gezondheidstest Gezondheidstest van: 
• Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand 
• Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 

habitats en de wilde flora en fauna. 
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 

35.  Omgevingslawaai Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai. Overeenkomstig artikel 10, lid 4, en artikel 11 van de richtlijn dient de 
Commissie om de vijf jaar een verslag uit te brengen met een beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn, een samenvatting van geluidsbelastingkaarten en 
actieplannen en een beoordeling van de noodzaak van verdere maatregelen van de Unie.  
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 

36.  Europees register inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen (E-
PRTR) 

Evaluatie Evaluatie van Verordening (EG) nr. 166/2005 betreffende de instelling van een Europees 
register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG. Overeenkomstig artikel 17 van de verordening 
moet de Commissie om de drie jaar verslag uitbrengen op basis van door de lidstaten 
verstrekte informatie.  
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

37.  Uitstoot van vluchtige organische stoffen, fase I  
(VOS I)  

Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 94/63/EG betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige 
organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine 
vanaf terminals naar benzinestations. Bij de evaluatie wordt bijzondere aandacht geschonken 
aan de regelgevingsdruk op het gebied van detectie en beoordeling en aan het identificeren 
van vereenvoudigingsmogelijkheden. De evaluatie vindt tegelijk met de evaluatie van de 
VOS II-richtlijn plaats. 
Aan de gang, naar verwachting in 2016 afgerond. 

38.  Uitstoot van vluchtige organische stoffen, fase II 
(VOS II)  

Evaluatie  Evaluatie van Richtlijn 2009/126/EG van 21 oktober 2009 inzake fase II-
benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations. De 
Commissie moet overeenkomstig artikel 7 van de VOS II-richtlijn uiterlijk op 31 december 
2014 de uitvoering ervan evalueren, en met name:  

• de drempel van 100 m³/jaar bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b) en lid 2, onder b), 
van de richtlijn en artikel 6, lid 3, van Richtlijn 94/63/EG;  

• de staat van dienst op het vlak van de naleving van verplichtingen voor in gebruik 
zijnde fase II-benzinedampterugwinningssystemen; en  

• de behoefte aan automatische bewakingsapparatuur. 
De evaluatie vindt tegelijk met de evaluatie van de VOS I-richtlijn plaats. 
Aan de gang, naar verwachting in het vierde kwartaal 2016 afgerond. 

39.  Wilde dieren in dierentuinen  Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 1999/22/EG betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen. 
Aanvang naar verwachting in 2015, naar verwachting in 2016 afgerond. 

40.  Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling 
(SMEB) 

Evaluatie Beoordeling van de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling (2001/42/EG). 
Overeenkomstig artikel 12 van de richtlijn moet de Commissie om de zeven jaar, om te 
beginnen in 2006, verslag uitbrengen over de toepassing en de doeltreffendheid van de 
richtlijn. In het voor 2016 geplande tweede uitvoeringsverslag zullen de toepassing en de 
doeltreffendheid van de richtlijn voor de hele EU worden beoordeeld, evenals de 
mogelijkheden voor vereenvoudiging. Dit kan aanleiding geven tot een REFIT-evaluatie.  
Aanvang naar verwachting in 2015, naar verwachting in 2016 afgerond. 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie 

41.  Prospectusrichtlijn – 2003/71/EG Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2003/71/EG van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de 
handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG. 
Resultaten verwacht in 2015. 

42.  Internationale standaarden voor jaarrekeningen Evaluatie Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1606/2002 betreffende de toepassing van internationale 
standaarden voor jaarrekeningen. Het doel van de evaluatie is de beoordeling van het effect 
van de toepassing van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging2 in de EU 
gedurende acht jaar, in het licht van de oorspronkelijke doelstellingen van de verordening 
betreffende de International Accounting Standards Board (IASB). 
Resultaten verwacht in 2015. 

Gezondheid en Voedselveiligheid 

43.  Levensmiddelenwetgeving Gezondheidstest Verordening (EG) nr. 178/2002 van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden.  
Het doel van de gezondheidstest is de doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie, relevantie en 
EU-meerwaarde van de belangrijkste hulpmiddelen op het gebied van de 
levensmiddelenwetgeving te beoordelen (met name wetenschappelijk onderbouwde 
wetgeving, toepassing van het voorzorgsbeginsel, voorkoming van fraude, voorlichting aan 
de consument, verplichte zelfcontrole en tracering van levensmiddelen door ondernemingen, 
hulpmiddelen voor het beheer van waarschuwingen, nood/crisismaatregelen, EFSA). 
Resultaten verwacht in 2015. 

Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 

44.  Richtlijn 1999/45/EG betreffende de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking 

De richtlijn zal op 1 juni 2015 worden ingetrokken overeenkomstig artikel 60 van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening). 

                                                            
2 http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx 
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Nr. Titel Soort initiatief / 
REFIT-doel Omschrijving 

45.  Vennootschapsrecht Wetgevingsinitiatief: 
codificatie 

Codificatie van zeven richtlijnen inzake vennootschapsrecht (Richtlijnen 82/891, 2005/56, 
2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30) in één instrument om de transparantie en 
leesbaarheid te verbeteren. De codificatie van verschillende richtlijnen op het gebied van het 
vennootschapsrecht in één enkel instrument heeft tot doel de transparantie en de leesbaarheid 
te vergroten.  

46.  Sector aardolie / olieraffinage Gezondheidstest Gezondheidstest van de EU-wetgeving die voor de sector olieraffinage relevant is, zoals de 
richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn energiebelasting, de EU-regeling voor 
emissiehandel, de richtlijn brandstofkwaliteit, de richtlijn schone en energiezuinige 
voertuigen, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn strategische olievoorraden, de 
richtlijn scheepsbrandstoffen, de richtlijn energie-efficiëntie en de richtlijn luchtkwaliteit. 
Resultaten verwacht in 2015. 

47.  Chemische industrie Cumulatieve 
kostenbeoordeling 

Cumulatieve kostenbeoordeling van de meest relevante EU-wetgeving en het beleid dat voor 
de Europese chemische industrie relevant is. 
Resultaten verwacht in 2015. 

48.  Toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning voor goederen 

Evaluatie Evaluatie van het beginsel van wederzijdse erkenning en de wijze waarop het in de lidstaten 
wordt toegepast (art. 34 VWEU). 
Resultaten verwacht in 2015. 

49.  Rechtsmiddelen op het gebied van 
overheidsopdrachten 

Evaluatie  Evaluatie van Richtlijn 2007/66/EG tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 
92/13/EEG met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten. 
Resultaten verwacht in 2015. 

50.  Richtlijnen betreffende voorverpakte producten Evaluatie Evaluatie van de Richtlijnen 75/107/EEG, 76/211/EEG en 2007/45/EG inzake voorverpakte 
producten. 
Resultaten verwacht in 2015. 
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51.  Handelsagenten Evaluatie Interne markt – Evaluatie van Richtlijn 86/653/EEG van 18 december 1986 inzake de 
coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten. 
Resultaten verwacht in 2015. 

52.  Wetgeving op het gebied van chemicaliën anders 
dan REACH3 

Gezondheidstest Gezondheidstest van de meest relevante wetgeving op het gebied van chemicaliën die niet 
onder REACH valt alsmede aanverwante wetgevingsaspecten inzake downstream-
bedrijfstakken. 
Aanvang in 2015. 

53.  Relevantie van normalisatieactiviteiten Evaluatie Evaluatie van de EU-systemen op het gebied van normalisatie. Het doel van de evaluatie is de 
beoordeling van de relevantie van het Europese normalisatiesysteem zoals dat is vastgelegd 
in Verordening (EU) nr. 1025/2012 betreffende Europese normalisatie. 
Aanvang in 2015. 

54.  Richtlijn machines Evaluatie  Interne markt voor producten – Evaluatie van Richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 
betreffende machines. 
Aanvang in 2015. 

55.  Houtsector Cumulatieve 
kostenbeoordeling 

Cumulatieve beoordeling van de regelgevingskosten die door de meest relevante EU-
wetgeving en het meest relevante EU-beleid voor de EU-houtsector (houtverwerking, 
meubelindustrie, pulp en papier en grafische sector) ontstaan, met name wat de winstmarges 
en het internationale concurrentievermogen betreft. 
Aanvang in 2015. 

56.  Glas/keramiek Cumulatieve 
kostenbeoordeling 

Cumulatieve beoordeling van de regelgevingskosten die door de meest relevante EU-
wetgeving en het meest relevante EU-beleid voor de glas- en keramische industrie in de EU 
ontstaan, met name wat de winstmarges en het internationale concurrentievermogen betreft. 
Aanvang in 2015. 

57.  Richtlijn betalingsachterstand Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties.  
Aanvang in 2015. 

                                                            
3 Deze evaluatie wordt samen met DG's Milieu en Maritieme Zaken en Visserij beheerd. 
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58.  Bouwsector  Gezondheidstest 
(oorspronkelijk 
cumulatieve 
kostenbeoordeling) 

Gezondheidstest van de meest relevante EU-wetgeving die op deze sector van invloed is op 
het gebied van de interne markt en energie-efficiëntie.  
Aanvang in 2015. 

Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid 

59.  Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame 
en vergelijkende reclame (“richtlijn 
businessmarketing,” MCAD) 

Wetgevingsinitiatief: 
vereenvoudiging 

De richtlijn businessmarketing strekt tot vereenvoudiging en stroomlijning van de op het 
gebied van business-to-businesstransacties geboden bescherming. De richtlijn pakt 
misleidende marketingpraktijken door middel van onlinecommunicatie of andere 
communicatie op afstand aan. Er wordt verwacht dat de richtlijn businessmarketing voor het 
midden- en kleinbedrijf 419 tot 477 miljoen euro per jaar zal opleveren (vermindering van de 
kosten van misleidende marketingpraktijken met betrekking tot welke mkb-bedrijven hun 
rechten niet zelf doeltreffend kunnen afdwingen). 

60.  Gelijke behandeling op het gebied van de sociale 
zekerheid 

Evaluatie Evaluatie van de wetgeving inzake gelijke behandeling op het gebied van de sociale 
zekerheid, waaronder Richtlijn 79/7/EEG van de Raad betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het 
gebied van de sociale zekerheid. 
Resultaten verwacht in 2015. 

61.  Overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, 
vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en 
uitwisseling 

Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2008/122/EG betreffende de bescherming van de consumenten met 
betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, 
vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. 
Resultaten verwacht in 2015. 

62.  Wetgevingskader betreffende consumentenrechten 
en reclame  

Gezondheidstest Gezondheidstest van de wetgeving betreffende consumentenrechten en reclame, waaronder: 
• Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 

jegens consumenten; 
• Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de 

garanties voor consumptiegoederen; 
• Richtlijn 93/13/EG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 

Aanvang in 2015. 
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Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap 

63.  Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van 
de lijst van derde landen waarvan de onderdanen 
bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit 
moeten zijn van een visum en de lijst van derde 
landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld 

Wetgevingsinitiatief: 
codificatie 

Codificatie van de visumverordening (Verordening (EG) nr. 539/2001, veertien maal 
gewijzigd) naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Verwacht 
medio 2015. 

64.  Besluit 2000/642/JBZ van de Raad van 17 oktober 
2000 inzake een regeling voor samenwerking 
tussen de financiële inlichtingeneenheden van de 
lidstaten bij de uitwisseling van gegevens 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking 

De samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden voor preventiedoeleinden zal 
worden geregeld bij de voorgestelde vierde richtlijn tegen witwassen (COM(2013)045). Het 
toepassingsgebied van de regels inzake samenwerking voor rechtshandhavingsdoeleinden is 
in de praktijk beperkt en hoeft niet te worden gehandhaafd. 

65.  Visuminformatiesysteem  Evaluatie Evaluatie van Verordening (EG) nr. 767/2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) 
en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf 
(VIS-verordening) en Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het 
opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS), Verordening (EG) nr. 810/2009 en Besluit 
2008/633/JBZ. 
Resultaten verwacht in 2015. 

66.  Illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal 
verblijf 

Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2002/90/EG tot omschrijving van hulpverlening bij illegale 
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en van Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de 
Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij 
illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. Doel hiervan is de doeltreffende 
bestrijding van mensensmokkel zonder humanitaire bijstand te criminaliseren. 
Resultaten verwacht in 2015. 

67.  Frontex en de snellegrensinterventieteams Evaluatie Evaluatie van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap 
voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van 
de Europese Unie. 
Resultaten verwacht in 2015. 

68.  Bestrijding van georganiseerde criminaliteit Evaluatie Evaluatie van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad. 
Resultaten verwacht in 2015. 
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69.  Legale migratie Gezondheidstest Gezondheidstest van:  
• Richtlijn 2009/50/EG van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en 

verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde 
baan (blauwe kaart);  

• Richtlĳn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen; 

• Richtlijn 2011/98/EU van 13 december 2011 betreffende één enkele 
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde 
landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede 
inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die 
legaal in een lidstaat verblijven (richtlijn gecombineerde vergunningen) 

Het doel is de geschiktheid te beoordelen van het huidige acquis inzake legale migratie en 
mogelijke wijzigingen voor te stellen. 
Aanvang in 2015. 

Handel 

70.  Handelswetgeving Wetgevingsinitiatief: 
Codificatie / 
herschikking / 
intrekking 

Codificatie, herschikking en intrekking van de wetgeving die is gewijzigd bij twee 
machtigingsverordeningen die de handelswetgeving in overeenstemming brengen met het 
VWEU – Verordening (EU) nr. 37/2014 van 15 januari 2014 en Verordening (EU) nr. 
38/2014 van 15 januari 2014.  

71.  Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde 
belangrijke geneesmiddelen 

Evaluatie Evaluatie van Verordening (EG) nr. 953/2003 ter voorkoming van verlegging van het 
handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie. 
Resultaten verwacht in 2015. 

Vervoer 

72.  Richtlijn 2007/38/EG betreffende de uitrusting met 
spiegels van vrachtwagens 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking 

De richtlijn heeft haar doel bereikt: alle voertuigen waarvoor de uitrustingsplicht geldt 
(voertuigen die geregistreerd zijn tussen 1 januari 2000 en 27 januari 2007) zijn nu met de 
nieuwe spiegels uitgerust.  

73.  Intrekking van Verordening (EG) nr. 569/2008 tot 
wijziging van Verordening nr. 11 (1960) 
betreffende de opheffing van discriminaties inzake 
vrachtprijzen en vervoervoorwaarden. 

Wetgevingsinitiatief: 
intrekking 

Deze verordening is niet meer nodig en is achterhaald door de technologische ontwikkelingen 
en alternatieve wetgeving. 
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74.  Vereenvoudigingsvoorstel tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1071/2009 inzake de toegang 
tot het beroep van wegvervoerondernemer en 
Verordening (EG) nr. 1072/2009 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 
markt voor internationaal goederenvervoer over de 
weg. 

Wetgevingsinitiatief: 
vereenvoudiging 

Het voorstel zal bepaalde bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening 
(EG) nr. 1072/2009 verduidelijken en vereenvoudigen. De overeenkomstige wijzigingen 
zullen de tenuitvoerlegging ervan door de lidstaten vergemakkelijken en zorgen voor een 
meer uniforme toepassing in de gehele EU. De beoogde wijzigingen zullen de 
administratieve lasten voor overheidsinstanties en particuliere exploitanten verminderen. 

75.  Gecombineerd vervoer Evaluatie  Evaluatie van Richtlijn 92/106/EEG van 7 december 1992 houdende vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van 
goederen tussen lidstaten - Bij de Richtlijn werden maatregelen ingevoerd ter stimulering van 
gecombineerd vervoer, voornamelijk in de vorm van afwijkingen van door andere wetteksten 
opgelegde limieten en verplichtingen (cabotage, gewichten en afmetingen). 

76.  Havenontvangstvoorzieningen Evaluatie  Evaluatie van Richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen. Het doel van 
de evaluatie is een uitvoerig overzicht van de werking en een beoordeling van de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de richtlijn. De beoordeling moet probleemgebieden 
in kaart brengen, die aan bod kunnen komen in het kader van een mogelijke herziening van 
de richtlijn om het wetgevingskader te verbeteren en te vereenvoudigen en de 
regelgevingskosten te verminderen. 
Resultaten verwacht in 2015. 

77.  Veiligheidsvoorschriften en -normen voor 
passagiersschepen 

Gezondheidstest Gezondheidstest van: 
• Richtlijn 2009/45/EG van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen 

voor passagiersschepen 
• Richtlĳn 2003/25/EG betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-

passagiersschepen 
• Richtlijn 1999/35/EG betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de 

veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en 
hogesnelheidspassagiersvaartuigen 

• Richtlijn 98/41/EG inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen 
die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen 

Het doel van de gezondheidstest is na te gaan in hoeverre het bestaande kader vereenvoudigd 
en gestroomlijnd kan worden, waarbij een evenwicht moet worden gevonden tussen IMO-
voorschriften en nationale en EU-voorschriften. 
Resultaten verwacht in 2015. 
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78.  Bevordering van schone en energiezuinige 
wegvoertuigen 

Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2009/33/EG van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en 
energiezuinige wegvoertuigen.  
Het doel van de richtlijn is om een beter gebruik van aanbestedingsprocedures aan te 
moedigen waardoor overheidsfinanciering doeltreffender wordt gebruikt en het gebruik van 
schonere voertuigen wordt gestimuleerd. 
Resultaten verwacht in 2015. 

79.  Verkeersveiligheid van tunnels Evaluatie Evaluatie van Richtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor 
tunnels in het trans-Europese wegennet. 
Resultaten verwacht in 2015. 

 


