
Annex II: Refit-initiatieven

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

29 Evaluatie van drie verordeningen inzake 
passagiersrechten: de rechten van personen met een 
handicap en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen (Verordening (EG) nr. 1107/2006), 
de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen (Verordening (EU) nr. 
1177/2010), en de rechten van autobus- en 
touringcarpassagiers (Verordening (EU) nr. 181/2011)

Gebaseerd op de conclusies van de evaluatie, een vergelijkende analyse 
van de goede praktijken op het gebied van passagiersrechten voor alle 
vervoerswijzen en het resultaat van de lopende wetgevingsprocedures voor 
de rechten van trein- en luchtvaartpassagiers, met inachtneming van de 
lessen van de COVID-19-pandemie op het gebied van passagiersrechten.

IWO, J&V

33 Herziening van Verordening (EU) nr. 258/2012 
betreffende uitvoervergunningen en invoer- en 
doorvoermaatregelen voor vuurwapens

Deze herziening strekt ertoe de traceerbaarheid van vuurwapens te 
verbeteren (geharmoniseerde invoermarkeringen), de uitwisseling van 
informatie tussen nationale autoriteiten te verbeteren, de procedures voor de 
controle op de in- en uitvoer van vuurwapens veiliger te maken, de invoer 
van gemakkelijk om te bouwen alarm- en seinwapens beter te regelen, en 
de klokkenluidersregeling van Richtlijn (EU) 2019/1937 toe te passen op 
personen die inbreuken op de gewijzigde verordening melden. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 207 VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden 
verricht.

FIN, J&V, I&A

34 Herziening — onderzoek naar ongevallen op zee De oprichting van een permanent orgaan voor ongevallenonderzoek dat 
over voldoende middelen en expertise bezit en op korte termijn kan 
reageren, is voor kleinere lidstaten en lidstaten met een kleine vloot geld- en 
tijdrovend. Daardoor worden ongevallen niet gemeld of niet snel genoeg op 
deskundige en onafhankelijke wijze onderzocht, wat tot een lager niveau van 
veiligheid of nieuwe ongevallen kan leiden. Met de herziening kan ervoor 
worden gezorgd dat de middelen beter worden ingezet en een gebrek aan 
expertise wordt ondervangen. 

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

J&V, IWO

40 Herziening van Richtlijn 2008/99/EG inzake de 
bescherming van het milieu door middel van het 
strafrecht

Bij de herziening van de richtlijn zal, op basis van de resultaten van de 
evaluatie, worden gestreefd naar betere en specifieke instrumenten om de 
doelstellingen te verwezenlijken, en naar een consistentere wisselwerking 
met andere wetgevingsinstrumenten ter bescherming van het milieu. Er zal 
ook gebruik worden gemaakt van de ruimere bevoegdheden op 
strafrechtelijk gebied uit hoofde van het Verdrag van Lissabon, waarbij zal 
worden gestreefd naar een betere bescherming van het milieu door middel 
van het strafrecht in samenhang met andere wetgevings- en 
uitvoeringsmaatregelen. 

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; 
rechtsgrondslag: artikel 83, lid 2, VWEU. Er zal een effectbeoordeling 
worden verricht.

J&V, IWO



41 Geschiktheidscontrole van de EU-wetgeving inzake 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

In deze geschiktheidscontrole zal worden nagegaan welke rol de bestaande 
EU-wetgeving heeft gespeeld bij het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld, en hoe deze EU-maatregelen zich 
verhouden tot internationale bronnen. Er zal worden gekeken waar de 
wetgeving tekort schiet en of er verdere stappen moeten worden genomen 
naar een betere, gecoördineerde bescherming tegen deze aanhoudende 
vorm van gendergerelateerde discriminatie. De geschiktheidscontrole zal 
voor elke rechtshandeling betrekking hebben op de periode vanaf de 
vaststelling ervan tot 2020. Zij zal voor alle EU-lidstaten worden verricht.

J&V, VWS SP


