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Bijlage II: REFIT-initiatieven
1
 

Nr. Titel Beschrijving
2
 

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen  

1.  Afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur  

 

Uitvoeringshandeling over een standaardformat en frequentie van de rapportage  (Richtlijn 2012/19; artikel 

16, lid 3; Kw4/2017). Follow-up van een advies van het REFIT-platform 

Een connectieve digitale eengemaakte markt  

2.  Enisa (Agentschap van de Europese Unie voor 

netwerk- en informatiebeveiliging) 

 

Herziening van Verordening (EU) nr. 526/2013 (Enisa-verordening) waarin het mandaat, de doelstellingen en 

de opdrachten voor Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging worden 

uiteengezet (incl. effectbeoordeling, Kw4/2017) 

3.  Domeinnaamverordening 

 

 

Herziening van Verordening (EG) nr. 733/2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (TLD) 

en Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de 

toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein (incl. effectbeoordeling; artikel 173 VWEU; Kw3/2017). 

Het voorbije decennium maakte de TLD-markt ingrijpende veranderingen door die strategische uitdagingen 

én kansen oplevert voor het .eu-topniveaudomein. 

 

                                                            
1 In deze bijlage zijn wetgevingsinitiatieven in het kader van het REFIT-initiatief opgenomen waarvan de goedkeuring voor 2017 gepland staat. Dit is een aanvulling bij de 

lijst met nieuwe initiatieven in Bijlage I. 
2 In deze bijlage geeft de Commissie (voor zover beschikbaar) nadere informatie over de initiatieven die zijn opgenomen in dit haar werkprogramma, in overeenstemming met 

het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven. Deze informatie, die bij de beschrijving van de verschillende initiatieven tussen haakjes wordt gegeven, is alleen 

indicatief en kan tijdens het voorbereidende proces veranderen, met name in het licht van de uitkomsten van een effectbeoordelingsprocedure. 
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Nr. Titel Beschrijving
2
 

Een schokbestendige Energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering  

4.  Gecombineerd vervoer 

 

Herziening van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor 

bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten, met het oog op grotere 

doelmatigheid en doeltreffendheid en het verder bevorderen van multimodaal vervoer in de EU (incl. 

effectbeoordeling; Kw4/2017). Deze herziening komt er na een evaluatie die in 2016 is afgerond. 

Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis 

5.  Algemene groepsvrijstellingsverordening 

(AGVV) 2015 

 

Herziening van Verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 

artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Deze wordt nu 

uitgebreid met vrijstellingsbepalingen voor havens en luchthavens (Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad; 

Kw1/2017).  

6.  Algemene regeling inzake accijns 

 

Herziening van Richtlijn 2008/118/EG om douane- en accijnswetgeving beter onderling af te stemmen en 

coherenter te maken, rechtszekerheid te verbeteren en de eenvormige toepassing van EU-wetgeving te 

verzekeren (incl. effectbeoordeling; artikel 113 VWEU; Kw4/2017). 

7.  Herziening van de structuur van de accijns op 

alcohol en alcoholhoudende dranken 

 

Herziening van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de structuur van de 

accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (incl. effectbeoordeling; artikel 113 VWEU; Kw4/2017). 

8.  Opleidingen, kwalificaties en vergunningen in 

het wegvervoer 

 

Herziening van Richtlĳn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van 

bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (incl. 

effectbeoordeling; artikel 91 VWEU; Kw4/2016). Follow-up van een in juli 2016 afgeronde evaluatie. 
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Nr. Titel Beschrijving
2
 

9.  Beter functioneren van de markt voor autobus- 

en touringcarvervoer  

 

Herziening van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

561/2006, om de concurrentie op de markten voor binnenlands busvervoer te verbeteren, niet-

discriminerende toegang tot terminals en andere infrastructuur te verzekeren (incl. effectbeoordeling; artikel 

91 VWEU; Kw4/2017). Deze herziening komt er na een evaluatie die in 2016 is afgerond. 

10.  Toegang tot de EU-markt voor goederenvervoer 

over de weg 

 

Herziening van Verordening (EG) nr. 1072/2009 en Verordening (EG) nr. 1071/2009 met het oog op 

vereenvoudiging, het vergemakkelijken van de uitvoering en de versterking van het gelijke speelveld (incl. 

effectbeoordeling; artikel 91 VWEU; Kw2/2017). Deze herziening komt er na een evaluatie die in 2016 is 

afgerond. 

11.  Versterking van de sociale wetgeving in het 

wegvervoer   

 

Herziening van Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2002/15/EG en Richtlijn 2006/22/EG, met het oog 

op een daadwerkelijk gelijk speelveld in het wegvervoer en behoorlijke arbeidsomstandigheden (incl. 

effectbeoordeling; Kw2/2017). Deze herziening komt er na een evaluatie die in 2016 is afgerond. 

12.  Small Craft Code 

 

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad ter vergemakkelijking en vereenvoudiging van de bouw en de 

grensoverschrijdende handel in kleine passagiersschepen, en de registratie daarvan (artikel 100, lid 2, VWEU; 

Kw4/2017). Follow-up van de REFIT-geschiktheidscontrole van de EU-regelgeving inzake de veiligheid van 

passagiersschepen. 

13.  Voertuigenverhuur 

 

Herziening van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder 

voor het vervoer van goederen over de weg, om de allocatie van middelen te optimaliseren, de flexibiliteit bij 

het organiseren van het vrachtvervoer - en zo ook de productiviteit van ondernemingen - te vergroten (incl. 

effectbeoordeling; artikel 91 VWEU; Kw2/2017). Deze herziening komt er na een evaluatie die in 2016 is 

afgerond. 
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Nr. Titel Beschrijving
2
 

14.  Weginfrastructuur en veiligheid van tunnels 

 

Herziening van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur 

en van Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet, 

om de veiligheid op de weg en praktijken voor het veiligheidsbeheer van tunnelinfrastructuur op TEN-T-

wegen te verbeteren, een gelijk speelveld op het gebied van veiligheidsmanagement tot stand te brengen en 

regeldruk te verminderen. Follow-up van twee in 2015 afgeronde evaluaties (incl. effectbeoordeling; artikel 91 

VWEU; Kw4/2017). 

Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie 

15.  Grensoverschrijdende betalingen 

 

Wetgevingsherziening van Verordening (EG) nr. 924/2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen, met 

het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot alle andere valuta's dan de euro, het vergroten 

van de openheid en de verlaging van vergoedingen bij grensoverschrijdende transacties, met name voor 

transacties van en naar lidstaten buiten de eurozone (artikel 114 VWEU; Kw4/2017).  

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten  

16.  Schengeninformatiesysteem 

 

Herziening van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad betreffende de 

instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) 

(artikel 77, lid 2, onder b) en d), artikel 82 en 87 VWEU; Kw4/2016). Dit initiatief is een follow-up van de 

evaluatie van de toepassing van SIS II, zoals gevraagd in de rechtsgrondslagen (Verordening (EG) nr. 

1987/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad); follow-up van een evaluatie in 2016. 

17.  Consumentenrecht 

 

Herziening van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 

Richtlijn 98/6/EG betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de 

consument aangeboden producten, Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van 

en de garanties voor consumptiegoederen, Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken 

van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende 

reclame en vergelijkende reclame, Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het 

raam van de bescherming van de consumentenbelangen en Richtlijn 2011/83/EU betreffende 

consumentenrechten  (incl. effectbeoordeling, Kw4/2017). Deze herziening komt er na een 

geschiktheidscontrole en een evaluatie. 
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Nr. Titel Beschrijving
2
 

Naar een nieuw migratiebeleid 

18.  Visuminformatiesysteem 

 

Voorstel tot wijziging 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 en Verordening 

(EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (incl. 

effectbeoordeling; artikel 77, lid 2, onder a) en b), en artikel 87 VWEU). Follow-up van een evaluatie in 2016. 
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