
Annex II: Refit-initiatieven

Nr Titel Toelichting Commissie EK Fractie(s) Fractie-motivering

1 Herziening van geografische aanduidingen Deze herziening voorziet in een aanscherping van de geografische 
aanduidingen (GA’s) voor alle landbouwsectoren en handhaaft de specifieke 
kenmerken ervan in de sector wijnen en gedistilleerde dranken. Het GA-
systeem van de EU is als zodanig een degelijk systeem. Het voorstel zal 
evenwel: boeren en producenten van duurzame producten beter in staat 
stellen de GA’s toe te passen; de GA’s interessanter maken, met name voor 
producenten in lidstaten die er weinig gebruik van maken; lacunes in de 
wetgeving, waaronder in het toepassingsgebied, dichten; de bescherming en 
de handhaving, met name op het internet, verbeteren; GA-
producentengroeperingen meer slagkracht bieden; sterker inzetten op het 
prestige van het GA-systeem met name door middel van de GA-logo’s; het 
beheer van de GA-registers moderniseren. De regeling voor gegarandeerde 
traditionele specialiteiten, die de producenten en consumenten na 28 jaar 
niet de verwachte voordelen heeft opgeleverd, zal worden vervangen door 
een doeltreffender en flexibeler etiketteringsmechanisme, dat in wezen door 
de lidstaten wordt beheerd maar zo nodig door middel van passende 
instrumenten bescherming op EU-niveau biedt. 
Met het voorgestelde initiatief zullen de technische en procedurele regels 
voor geografische aanduidingen zoveel mogelijk worden samengevoegd, zal 
er één GA-registratieprocedure worden opgezet en zullen aanvragers van in 
en buiten de EU hun aanvraag digitaal kunnen indienen om de registratie te 
versnellen. Een eenvoudiger systeem is interessanter voor producenten en 
begrijpelijker voor consumenten; het is gemakkelijker te promoten en stuwt 
de verkoopcijfers omhoog naarmate het GA-concept meer bekendheid 
verwerft. De evaluatie is bezig. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 43 en 118 VWEU. Er zal een effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV GL

2 Bescherming van de ozonlaag - herziening van de EU-
regels

Volgens de conclusies van de evaluatie van de ozonrichtlijn is er ruimte voor 
vereenvoudiging, verduidelijking en betere samenhang. De verordening kan 
ook worden aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 192 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, IWO SP, GL SP: Relevantie van de klimaatcrisis zorgt 
hier voor prioriteit.

3 Herziening van Verordening (EG) nr. 1013/2006 
betreffende de overbrenging van afvalstoffen

Dit initiatief sluit aan bij de prioriteiten die zijn aangekondigd in de Europese 
Green Deal en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie. De 
Commissie zal op basis van haar evaluatie een herziening van de 
verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen voorstellen om het 
transport van problematische afvalstoffen naar buiten de EU te beperken, de 
procedures voor dergelijke transporten af te stemmen op de doelstellingen 
van de circulaire economie en de handhaving te verbeteren. 

Geplande vaststellingstermijn: 2e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 192 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, IWO GL



4 Herziening - Actualisering van de 
concentratiegrenswaarden voor persistente 
organische verontreinigende stoffen in afval - 
Wijzigingen van de bijlagen IV en V betreffende afval 
bij de verordening inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen (POP’s) in afval

Dit initiatief sluit aan bij de prioriteiten die zijn aangekondigd in het nieuwe 
actieplan voor de circulaire economie. De Commissie zal een herziening van 
de bijlagen IV en V betreffende afval bij de verordening inzake POP’s 
voorstellen om ervoor te zorgen dat dergelijk afval op een 
milieuverantwoorde wijze wordt beheerd en veiliger kan worden gerecycled. 

Geplande vaststellingstermijn: 2e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 192 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, IWO

5 Herziening van Richtlijn 94/62/EG betreffende 
verpakking en verpakkingsafval ter versterking van de 
essentiële vereisten waaraan verpakkingen die in de 
EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen

Dit initiatief sluit aan bij de prioriteiten die zijn aangekondigd in de Europese 
Green Deal, het nieuwe actieplan voor de circulaire economie en een 
specifiek wettelijk mandaat in de richtlijn betreffende verpakking en 
verpakkingsafval. De Commissie zal een herziening van de essentiële 
vereisten voor verpakking voorstellen om ervoor te zorgen dat verpakkingen 
worden hergebruikt en gerecycled, dat gerecycled materiaal bij de 
vervaardiging wordt gebruikt en dat deze vereisten beter kunnen worden 
gehandhaafd. In dit kader zullen ook maatregelen worden genomen tegen 
oververpakking en om verpakkingsafval te verminderen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 114 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, IWO

6 Herziening van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële 
emissies

De herziening van de richtlijn inzake industriële emissies maakt deel uit van 
de herziening van de EU-maatregelen inzake verontreiniging door grote 
industriële installaties, zoals aangekondigd in de Europese Green Deal. De 
herziening zal de richtlijn sterker laten bijdragen aan de doelstelling van 
nulverontreiniging en beter afstemmen op het beleid inzake klimaat, energie 
en circulaire economie. Ze zal ervoor zorgen dat de richtlijn de komende 
industriële transformatie in goede banen kan helpen leiden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 192 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, IWO

7 Herziening van de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende statistieken van de 
landbouwinput en -output

Deze statistieken moeten voorzien in de behoeften die voortvloeien uit het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 en de Europese Green Deal, 
met name de “van boer tot bord”-strategie. Het doel is de wetgeving inzake 
landbouwstatistieken te moderniseren, de lasten van de 
gegevensverstrekking te verlichten, rekening te houden met nieuwe 
gegevensbehoeften en ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens beter 
vergelijkbaar zijn. Voortaan zullen binnen een gemeenschappelijk 
geïntegreerd rechtskader statistieken worden verzameld over de: 
- landbouwproductie, met inbegrip van de biologische landbouw; 
- landbouwprijzen, en 
- gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. 

Geplande vaststellingstermijn: 1e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 338, lid 1, VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV



8 Herziening van de verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende Europese 
visserijstatistieken, houdende intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 1921/2006, (EG) nr. 
762/2008, (EG) nr. 216/2009, (EG) nr. 217/2009 en 
(EG) nr. 218/2009

Deze herziening strekt ertoe de verzameling van de gegevens die nodig zijn 
om de Europese visserijstatistieken op te stellen, te stroomlijnen en te 
vereenvoudigen. Zij zal ook de Europese visserijstatistieken afstemmen op 
de gegevensen informatiebehoeften van het hervormde 
gemeenschappelijke visserijbeleid. Ze heeft betrekking op statistieken over 
vangsten, de aanvoer van visserijproducten en aquacultuur. Het hoofddoel 
bestaat erin zoveel mogelijk gebruik te maken van de administratieve 
gegevens die voor het gemeenschappelijke visserijbeleid worden verzameld, 
en de lasten voor de lidstaten te verminderen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 338 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV

9 Herziening van de bouwproductenverordening (EU nr. 
305/2011)

De bouw is een van de 14 toonaangevende industriële ecosystemen die 
centraal staan in het herstelplan. De herziening, die wordt genoemd in de 
Europese Green Deal en het actieplan voor de circulaire economie, zal 
voorzien in een kader voor milieu- en circulariteitseisen voor bouwproducten 
en op die manier bijdragen aan een grotere energie- en materiaalefficiëntie 
van gebouwen. 
Met dit initiatief zullen de belangrijkste problemen worden aangepakt die bij 
de evaluatie aan het licht zijn gekomen, met name de problemen bij de 
ontwikkeling van geharmoniseerde technische specificaties en in het 
bijzonder de impasse bij de standaardisatie, die het markttoezicht moet 
verbeteren en nog bestaande problemen met nationale keurmerken of extra 
nationale vereisten/tests moet oplossen. Op die manier zal de interne markt 
voor bouwproducten beter functioneren. Daarnaast zal dit initiatief het kader 
bieden voor de ontwikkeling en toepassing van milieu- en 
duurzaamheidscriteria voor bouwproducten. Uit de evaluatie van de 
bouwproductenverordening is gebleken dat de nalevingskosten voor deze 
verordening 0,6 % tot 1,1 % van de omzet van de sector vertegenwoordigen 
en voor het merendeel door de producenten worden gedragen. De analyse 
bevestigt dat er bij de naleving schaalvoordelen kunnen worden behaald en 
toont aan dat de kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen, en met 
name microondernemingen, zeer hoog kunnen zijn. Hoewel er geen hard 
bewijs bestaat voor de effecten die de bouwproductenverordening op de 
interne markt heeft, worden deze door de betrokkenen over het algemeen 
als positief ervaren voor de grensoverschrijdende handel. 

Geplande vaststellingstermijn: 3e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 114 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV, IWO



10 Herziening van Verordening (EG) nr. 1831/2001 
betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

In deze verordening, die in 2003 is aangenomen, zijn de regels vastgesteld 
voor de vergunningverlening voor het in de handel brengen en het gebruik 
van toevoegingsmiddelen voor diervoeding. Bij de evaluatie is in kaart 
gebracht welke factoren in de weg stonden aan de verwezenlijking van 
bepaalde doelstellingen en derhalve een herziening noodzakelijk maken. In 
overeenstemming met het actieplan van de “van boer tot bord”-strategie 
beoogt het voorstel in eerste instantie bij te dragen aan een duurzamer 
voedselproductiesysteem door nieuwe criteria vast te stellen die de 
vergunningverlening voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding moeten 
bevorderen, met positieve gevolgen voor het dierenwelzijn en het milieu. Het 
voorstel zal ook mechanismen ontwikkelen ter bevordering van innovatie op 
het gebied van toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met name 
mechanismen die bijdragen aan de vermindering van het gebruik van 
antibiotica, om zo het dierenwelzijn te verbeteren en de effecten op de 
klimaatverandering te beperken. Tot slot strekt het voorstel ertoe de 
processen te stroomlijnen om de risicobeoordeling efficiënter te maken, 
zodat innovatieve toevoegingsmiddelen sneller op de markt kunnen komen 
en de administratieve rompslomp bij vergunningsaanvragen wordt verlaagd. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 43 en artikel 168, lid 4, onder b), VWEU. Er zal een 
effectbeoordeling worden verricht.

EZK/LNV

11 Evaluatie van de richtlijn betreffende zuiveringsslib 
(86/278/EEG)

Richtlijn 86/278/EEG betreffende zuiveringsslib strekt ertoe het juiste gebruik 
van zuiveringsslib in de landbouw te bevorderen en het gebruik ervan te 
reguleren om nadelige gevolgen voor bodem, planten, dieren en mensen te 
voorkomen. De richtlijn, die 30 jaar geleden werd aangenomen, komt niet 
geheel tegemoet aan de huidige behoeften en verwachtingen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de regulering van opkomende verontreinigende stoffen 
zoals geneesmiddelen en microplastics. Bij de evaluatie zal worden 
nagegaan of de richtlijn goed functioneert en zullen de risico’s en kansen in 
verband met het beheer van zuiveringsslib worden geanalyseerd. Dit zal 
gebeuren aan de hand van de standaardevaluatiecriteria doeltreffendheid, 
efficiëntie, samenhang, relevantie en EU-meerwaarde. Er zal een 
beoordeling worden verricht van de administratieve kosten en er zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de gevolgen voor middelgrote, 
kleine en micro-ondernemingen.

EZK/LNV, IWO

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

De Inspire-richtlijn heeft een EU-brede digitale ruimte gecreëerd voor het 
delen van ruimtelijke informatie met het oog op de bescherming van het 
milieu. Bij deze evaluatie zal worden nagegaan of zij heeft bijgedragen aan 
de verbetering van de doeltreffendheid en efficiëntie van 
milieubeschermingsmaatregelen. Voorts zal worden nagegaan of de richtlijn 
nog relevant is voor de belanghebbenden en in overeenstemming is met 
andere wetgeving, in het bijzonder het nieuwe initiatief betreffende een 
dataruimte in het kader van de Green Deal.

EZK/LNV, IWO



13 Herziening van de richtsnoeren inzake regionale 
steun

Dit initiatief strekt ertoe de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, 
die eind 2020 zouden verstrijken en tot en met 31 december 2021 zijn 
verlengd, te herzien om de economische ontwikkeling van bepaalde 
achterstandsgebieden in de Europese Unie te bevorderen, zoals is 
vastgesteld in artikel 107, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. De richtsnoeren inzake regionale steun 
vormen een van de staatssteuninstrumenten die de implementatie van de 
doelstellingen van de Europese Green Deal en de digitale strategie zullen 
bevorderen. Een beperkte wijziging van de huidige richtsnoeren is 
noodzakelijk om de gevolgen van de transitie naar een groene economie te 
verzachten. 

Geplande vaststellingstermijn: 1e kwartaal 2021; niet-wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV, EUZA

14 Herziening van de richtsnoeren inzake energie- en 
milieusteun

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en 
zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021). Uit de 
geschiktheidscontrole die momenteel wordt verricht, is gebleken dat de 
huidige regels goed hebben gefunctioneerd maar moeten worden 
geactualiseerd om rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving, technologie en de markten en om de dubbele transformatie 
naar een digitale en groene economie goed te begeleiden. In haar 
mededelingen over de “Europese Green Deal” en het “Investeringsplan voor 
een duurzaam Europa”/“Investeringsplan voor de Europese Green Deal” 
heeft de Commissie zich ertoe verbonden de richtsnoeren inzake energie- 
en milieusteun tegen 2021 te herzien om zo een kosteneffectieve transitie 
van de economie en de industrie naar klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
ondersteunen. 
De herziening moet leiden tot een gemoderniseerd en vereenvoudigd kader 
dat overheden in staat stelt de EUdoelstellingen op kosteneffectieve wijze te 
verwezenlijken met zo min mogelijk verstoringen van de mededinging en de 
handel in de Unie. De herziening zal met name passende maatregelen 
moeten faciliteren om een moderne koolstofvrije en circulaire economie 
verder te bevorderen en tegelijkertijd verstoringen van de mededinging te 
beperken en passende waarborgen voor de integriteit van de eengemaakte 
markt te bieden. De herziening moet ervoor zorgen dat de aangepaste 
regels zijn afgestemd op nieuwe technologische en marktontwikkelingen en 
dat in de volgende jaren van economisch herstel een billijke transformatie 
van de economie zonder verstoringen wordt gewaarborgd. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; niet-wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal een effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV, IWO

15 Herziening van de richtsnoeren inzake 
risicofinanciering

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en 
zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021). Uit de 
geschiktheidscontrole die momenteel wordt verricht, is gebleken dat de 
huidige regels goed hebben gefunctioneerd maar moeten worden 
geactualiseerd om rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving, technologie en de markten en om de huidige prioriteiten 
van de Commissie en het economisch herstel goed te begeleiden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; niet-wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV, FIN



16 Herziening van de kaderregeling inzake staatssteun, 
ontwikkeling en innovatie

De huidige regels hebben geen vervaldatum. Uit de geschiktheidscontrole 
die momenteel wordt verricht, is gebleken dat de huidige regels goed 
hebben gefunctioneerd maar doelgericht moeten worden geactualiseerd om 
rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, 
technologie en de markten en om de huidige prioriteiten van de Commissie 
en het economisch herstel goed te begeleiden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; niet-wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV PvdA PvdA: Regeling gaat om economisch 
verkeer. Ook de zorg wordt gezien als een 
economische activiteit. De PvdA wil meer 
kunnen sturen op de zorg. Daarvoor is het 
monitoren en zo nodig aanpassen van 
Europese regelgeving noodzakelijk.

17 Herziening van de mededeling over belangrijke 
projecten van gemeenschappelijk Europees belang

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en 
zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021). Uit de 
geschiktheidscontrole die momenteel wordt verricht, is gebleken dat de 
huidige regels goed hebben gefunctioneerd maar doelgericht moeten 
worden geactualiseerd om rekening te houden met de ontwikkelingen op het 
gebied van regelgeving, technologie en de markten en om de huidige 
strategische prioriteiten van de Commissie en het economisch herstel goed 
te begeleiden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; niet-wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV

18 Herziening van de algemene 
groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun in het 
licht van de Green Deal

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en 
zullen worden verlengd tot en met 31 december 2023). Uit de 
geschiktheidscontrole die momenteel wordt verricht, is gebleken dat de 
huidige regels goed hebben gefunctioneerd maar moeten worden 
geactualiseerd om rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving, technologie en de markten en om de dubbele transformatie 
naar een digitale en groene economie goed te begeleiden. De herziening 
moet leiden tot een gemoderniseerd en vereenvoudigd kader, dat 
overheden in staat stelt de EU-doelstellingen op kosteneffectieve wijze te 
verwezenlijken met zo min mogelijk verstoringen van de mededinging en de 
handel in de Unie. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal geen effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV

19 Herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun in 
de landbouw- en de bosbouwsector en in 
plattelandsgebieden, en van de 
groepsvrijstellingsverordening voor de landbouw

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en 
zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021). Uit de lopende 
evaluatie is gebleken dat de huidige regels goed hebben gefunctioneerd 
maar dat er ruimte is voor procedurele vereenvoudigingen en aanpassingen 
om de doeltreffendheid van bepaalde steunmaatregelen te verhogen. Het 
kader voor staatssteun moet nauw verbonden blijven met de wetgeving van 
het gemeenschappelijke landbouwbeleid, met name de toekomstige 
verordening inzake steun voor nationale strategische plannen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal een effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV



20 Herziening van de richtsnoeren inzake staatssteun in 
de visserij- en de aquacultuursector, de 
groepsvrijstellingsverordening en de 
deminimisverordening

De huidige regels zijn van toepassing tot en met 31 december 2020 (en 
zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021). Uit de lopende 
evaluatie is gebleken dat de huidige regels goed hebben gefunctioneerd 
maar dat er ruimte is voor procedurele vereenvoudigingen. Het kader voor 
staatssteun moet nauw verbonden blijven met de wetgeving van het 
gemeenschappelijke visserijbeleid, met name de toekomstige verordening 
inzake het fonds voor maritieme zaken en visserij. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikelen 107 en 108 VWEU. Er zal een effectbeoordeling 
worden verricht.

EZK/LNV

21 Herziening van de machinerichtlijn (2006/42/EG) Dit initiatief heeft tot doel: 
(i) de risico’s in verband met nieuwe technologieën aan te pakken, zonder 
dat dit de technische vooruitgang in de weg staat; 
(ii) de vereisten voor documentatie te vereenvoudigen door digitale formats 
toe te laten en zo de administratieve lasten voor de marktdeelnemers te 
beperken en bovendien de milieukosten te drukken; 
(iii) een aantal belangrijke concepten en definities in de huidige tekst van de 
richtlijn in juridisch opzicht te verduidelijken; 
(iv) de samenhang met andere richtlijnen en verordeningen voor producten 
te waarborgen en de handhaving van de wetgeving te verbeteren via 
afstemming op het nieuwe wetgevingskader; 
(v) de omzettingskosten te verlagen door van de richtlijn een verordening te 
maken. 

Geplande vaststellingstermijn: 2e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 114 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

EZK/LNV

22 Herziening — Geautomatiseerde boekingssystemen Bij de verordening inzake een gedragscode voor geautomatiseerde 
boekingssystemen is een regelgevingskader voor geautomatiseerde 
boekingssystemen (CRS) voor luchtvervoersproducten vastgesteld. Deze 
verordening strekte er in het algemeen toe misbruik van marktmacht te 
voorkomen, marktefficiëntie te waarborgen en de consumentenbelangen te 
beschermen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 91 en artikel 100, lid 2, VWEU. Er zal een 
effectbeoordeling worden verricht.

EZK/LNV, FIN, IWO

23 Evaluatie van de bekendmaking van de Commissie 
inzake de bepaling van de markt in het EU-
mededingingsrecht

De afgelopen paar jaar gaan de veranderingen alsmaar harder en spelen 
digitalisering en interconnectiviteit een steeds grotere rol in de wereld. 
De huidige bekendmaking marktbepaling dateert uit 1997. Daardoor komen 
misschien niet alle relevante vragen aan bod die vandaag bij de afbakening 
van de relevante productmarkt en de relevante geografische markt spelen. 
De Commissie heeft in al die jaren ook heel wat ervaring opgedaan met het 
afbakenen van markten, de daarbij gebruikte technieken zijn geëvolueerd en 
de EU-rechter heeft aanvullende houvast gegeven. 
De Commissie zal nagaan of zij haar bekendmaking van 1997 inzake 
marktbepaling moet aanpassen om ervoor te zorgen dat deze duidelijk en up-
to-date is en op een vlot toegankelijke manier een duidelijke en consistente 
benadering biedt van de marktafbakening in zowel antitrust- als 
concentratiezaken in verschillende bedrijfstakken. De Commissie moet er 
zorg voor dragen dat haar richtsnoeren inzake de handhaving van antitrust- 
en concentratiezaken volledig in de pas blijven met de ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering en technologie in de huidige mondiale context.

EZK/LNV SP, PvdA PvdA: Regeling gaat om economisch 
verkeer. Ook de zorg wordt gezien als een 
economische activiteit. De PvdA wil meer 
kunnen sturen op de zorg. Daarvoor is het 
monitoren en zo nodig aanpassen van 
Europese regelgeving noodzakelijk.



24 Evaluatie van de staatssteunregels voor de uitrol van 
breedbandinfrastructuur

De staatssteunregels die van toepassing zijn op de breedbandsector, zijn 
gericht op de uitrol van concurrentiebevorderende breedbandnetwerken; zij 
garanderen dat overheidsmiddelen naar gebieden vloeien die deze het 
meest nodig hebben (voornamelijk plattelandsgebieden), zonder dat privé-
investeringen worden verdrongen. Bij de evaluatie van deze regels zal 
worden nagegaan hoe zij hebben gefunctioneerd, of zij beantwoorden aan 
de technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, en of zij geschikt 
zijn om aan de nieuwe EU-doelstellingen te voldoen.

EZK/LNV

25 Evaluatie van de staatssteunregels voor 
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen 
economisch belang

Bij de evaluatie zal worden nagegaan in hoeverre de regels inzake 
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen economisch belang 
(DAEB’s) hebben bijgedragen aan de beoogde doelstellingen van het DAEB-
pakket van 2012, dat wil zeggen in hoeverre zij de lidstaten hebben 
ondersteund bij de financiering van diensten van algemeen economisch 
belang die essentieel zijn voor de burgers en de samenleving als geheel, 
met inachtneming van de belangrijkste aspecten van het 
staatssteuntoezicht. 

VWS, FIN, EZK/LNV PvdA PvdA: Regeling gaat om economisch 
verkeer. Ook de zorg wordt gezien als een 
economische activiteit. De PvdA wil meer 
kunnen sturen op de zorg. Daarvoor is het 
monitoren en zo nodig aanpassen van 
Europese regelgeving noodzakelijk.

26 Evaluatie van het “nieuwe wetgevingskader voor 
producten” (Besluit nr. 768/2008/EG betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van 
producten, en de bepalingen inzake accreditatie en 
CE-markering van Verordening (EG) nr. 765/2008)

Deze evaluatie heeft tot doel de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van Besluit nr. 768/2008/EG betreffende 
een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en van 
de bepalingen inzake accreditatie en CE-markering van Verordening (EG) 
nr. 765/2008 te beoordelen. Daarbij moet ook worden nagegaan of deze 
instrumenten geschikt zijn voor het digitale tijdperk en een groenere 
economie en of zij onze groene en digitale transitie versnellen en onze 
economische veerkracht ondersteunen.

EZK/LNV

27 Evaluatie van de richtlijn inzake elektromagnetische 
compatibiliteit (2014/30/EU)

Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit heeft 
betrekking op elektrische uitrusting die in de EU in de handel wordt gebracht. 
Onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt een groot en toenemend 
aantal producten, die zowel voor de consument als de beroepsmatige 
gebruiker bestemd zijn. 
De richtlijn strekt ertoe de interne markt goed te laten functioneren door te 
eisen dat uitrusting voldoet aan een passend niveau van elektromagnetische 
compatibiliteit. Meer in het bijzonder beoogt de richtlijn te vermijden dat 
elektromagnetische storingen die door apparaten worden veroorzaakt, de 
goede werking van andere apparaten in het gedrang brengen en dat 
apparaten een passend niveau van ongevoeligheid voor elektromagnetische 
storingen hebben zodat zij kunnen functioneren zoals bedoeld. 
In het kader van de evaluatie wordt nagegaan of de richtlijn uit het oogpunt 
van doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-meerwaarde 
nog altijd geschikt is voor het beoogde doel.

EZK/LNV


