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Bijlage II: Refit-initiatieven
1
 

Nr. Titel Omschrijving
2
 

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen  

1.  Follow-up van de geschiktheidscontrole op het 

gebied van milieumonitoring en -rapportage 

Initiatief voor het stroomlijnen van de vereisten, naar aanleiding van een geschiktheidscontrole op het gebied 

van milieumonitoring en -rapportage (art. 95, 175 en 192 VWEU, 1e kwartaal 2018). 

Een connectieve digitale eengemaakte markt  

2.  Overheidsinformatie Herziening van Richtlijn 2013/37/EU inzake het hergebruik van overheidsinformatie, waarbij mogelijkheden 

zullen worden gecreëerd om overheidsgegevens open te stellen ten gunste van de samenleving, 

regelgevingskosten te verminderen en de bestaande wetgeving te vereenvoudigen (wetgeving, incl. 

effectbeoordeling, art. 114 VWEU, 2e kwartaal 2018). 

Een schokbestendige energie-unie en een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering  

3.  Herziening van de visserijcontroleregeling Dit initiatief op basis van de resultaten van de evaluatie (SWD(2017) 134 final) is erop gericht het huidige 

wetgevingskader (Verordeningen (EG) nr. 1224/2009, (EG) nr. 768/2005 en (EG) nr. 1005/2008 van de Raad) 

te vereenvoudigen en doeltreffender te maken, onder meer door stroomlijning van de voorschriften, 

harmonisering van de lijst van ernstige inbreuken, vermindering van de administratieve lasten en 

bevordering van het gebruik van geharmoniseerde IT-instrumenten. Het initiatief is een reactie op een advies 

van het Refit-platform (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 43 VWEU, 2e kwartaal 2018). 

                                                           
1 In deze bijlage zijn wetgevingsinitiatieven in het kader van het Refit-initiatief opgenomen waarvan de goedkeuring voor 2018 gepland is. Dit is een aanvulling op 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 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 slechts 

indicatief en kan tijdens het voorbereidende proces veranderen, met name in het licht van de uitkomsten van een effectbeoordelingsprocedure. 
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Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis 

4.  Erkenning door overheidsinstanties en/of 

commerciële partners van elektronische 

vervoersdocumenten voor goederenvervoer 

Dit initiatief is erop gericht het potentieel van digitalisering in de vervoerssector te benutten door te 

stimuleren dat goederenvervoersdocumenten in elektronische vorm worden erkend door autoriteiten en/of 

commerciële partners en door vrachtvervoerders meer worden gebruikt (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 

91 VWEU, 2e kwartaal 2018). 

5.  Initiatief voor het Maritime Single Window Herziening van Richtlijn 2010/65/EU betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of 

vertrekken uit havens van de lidstaten (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 100, lid 2, VWEU, 2e kwartaal 

2018). 

6.  TEN-T-investeringen Verordening betreffende stroomlijningsmaatregelen voor snellere uitvoering van projecten van 

gemeenschappelijk belang op het trans-Europees vervoersnetwerk (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 171 

en 172 VWEU, 1e kwartaal 2018). 

7.  Algemene regeling inzake accijns
3
 Herziening van Richtlijn 2008/118/EG om de douane- en accijnswetgeving beter onderling af te stemmen en 

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

verzekeren (wetgeving, incl. effectbeoordeling, artikel 113 VWEU; 1e kwartaal 2018). 

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten  

8.  Een „new deal” voor de consument Gerichte herziening van de consumentenrichtlijnen van de EU naar aanleiding van de op 23 mei 2017 

afgeronde geschiktheidscontrole van de EU-wetgeving inzake consumenten en marketing. Initiatief ter 

vergemakkelijking van coördinatie en doeltreffend optreden op EU-niveau door de nationale 

consumentenautoriteiten en ter versterking van de overheidsmaatregelen inzake handhaving en betere 

bescherming van consumentenrechten (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 114 VWEU, 1e kwartaal 2018).  

9.  Identiteitskaarten en verblijfsdocumenten Wetgevingsinitiatief voor een betere beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten van EU-

burgers en van hun familieleden die geen EU-burger zijn. Dit initiatief is een reactie op een advies van het 

Refit-platform (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 21 en/of art. 77, lid 3, VWEU, 2e kwartaal 2018). 

                                                           
3 De algemene regeling inzake accijns was reeds opgenomen in bijlage II bij het werkprogramma van de Commissie voor 2017. 
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10.  Herziening van de verordening inzake de 

betekening en de kennisgeving van stukken 

Herziening van Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van 

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de 

kennisgeving van stukken) (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 81, lid 2, VWEU, 2e kwartaal 2018). 

11.  Herziening van de verordening betreffende 

bewijsverkrijging 

Herziening van Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de 

lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (wetgeving, incl. 

effectbeoordeling, artikel 81, lid 2, VWEU, 2e kwartaal 2018). 

12.  Noodreisdocumenten Herziening van het voorstel voor een richtlijn van de Raad ter vervanging van het besluit betreffende de 

opstelling van een noodreisdocument (wetgeving, incl. effectbeoordeling, art. 23 VWEU, 2e kwartaal 2018). 
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