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Bijlage I: Nieuwe initiatieven1 

Nr. Beleidsdoelstelling Initiatieven Status / wijziging
2
 

Een Europese Green Deal 

1.  De Europese Green Deal Mededeling over de Europese Green Deal (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2019);   
Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken 
(wetgevend, artikel 192, lid 1, VWEU, 1e kwartaal 2020);   
Het Europees klimaatpact (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020) 

aangenomen 

aangenomen 

 

4e kwartaal 2020 

2.  Financiering van de duurzame transitie Investeringsplan van de Europese Green Deal (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);   
Fonds voor een rechtvaardige transitie (wetgevend, artikel 175 VWEU, 1e kwartaal 2020);   
Vernieuwde strategie voor duurzame financiering (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020);  

Herziening van de richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie (wetgevend, incl. 

effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2020) 

aangenomen 

aangenomen 

4e kwartaal 2020 

1e kwartaal 2021 

3.  Bijdrage van de Commissie aan COP26 in 

Glasgow 

Klimaatdoelstellingsplan 2030 (niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling, 3e kwartaal 2020);   
Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020); 

Nieuwe EU-bosstrategie (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

3e kwartaal 2020 

1e kwartaal 2021 

1e kwartaal 2021 

4.  Duurzaamheid van voedselsystemen “Van boer tot bord”-strategie (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020) aangenomen 

5.  Koolstofarm maken van energie Strategie voor slimme sectorintegratie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020); 

Renovatiegolf (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020); 

Hernieuwbare offshore-energie (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

2e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

6.  Duurzame productie en consumptie Nieuw actieplan voor de circulaire economie (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020); 

De consument voorbereiden op de groene transitie (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 

4e kwartaal 2020) 

aangenomen 

2e kwartaal 2021 

7.  Milieubescherming EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  

Achtste milieuactieprogramma (wetgevend, artikel 192, lid 3, VWEU, 2e kwartaal 2020);  
Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020) 

aangenomen 

4e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

                                                 
1
 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 naast elk initiatief 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. 

2
  Terwijl de kolom “Initiatieven” de oorspronkelijk geplande goedkeuringsdata uit het op 29 januari 2020 aangenomen werkprogramma 2020 van de Commissie bevat, geeft deze kolom de 

huidige, mogelijk herziene planning weer. Tekst in romein geeft ongewijzigde termijnen aan, terwijl cursieve tekst duidt op een wijziging van de termijn.   
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Nr. Beleidsdoelstelling Initiatieven Status / wijziging
2
 

8.  Duurzame en slimme mobiliteit Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020); 

ReFuelEU Luchtvaart – Duurzame brandstof voor de luchtvaart (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 

artikel 100, lid 2, en/of artikel 192, lid 1, VWEU, 4e kwartaal 2020); 

FuelEU Zeevaart - Groene Europese maritieme ruimte (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 100, lid 

2, en/of artikel 192, lid 1, VWEU, 4e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

 

4e kwartaal 2020 

 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

9. . Een Europa dat klaar is voor het digitale 

tijdperk 

Een strategie voor Europa – Klaar voor het digitale tijdperk (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020), samen 

met het mededingingsinstrument ex ante (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 103 en 114 VWEU, 

4e kwartaal 2020); 

Actieplan voor digitaal onderwijs (update) (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020) 

aangenomen, 4e 

kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

10.  Een Europese aanpak van artificiële 

intelligentie 

Witboek over artificiële intelligentie (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020); 

Europese strategie inzake gegevens (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020); 

Follow-up van het witboek over artificiële intelligentie, onder meer inzake veiligheid, aansprakelijkheid, 

grondrechten en gegevens (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2020) 

aangenomen 

aangenomen 

1e kwartaal 2021 

11.  Digitale diensten Rechtshandeling inzake digitale diensten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e 

kwartaal 2020)  

4e kwartaal 2020 

12.  Betere cyberbeveiliging Evaluatie van de richtlijn inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) 

(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

13.  Digitaal voor consumenten Universele laders voor mobiele telefoons en soortgelijke toestellen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 

artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2020); 

Herziening van de roamingverordening (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e 

kwartaal 2020) 

1e kwartaal 2021 

 

1e kwartaal 2021 

14. . Een nieuwe industriële strategie voor 

Europa 

Industriële strategie (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  

Verslag over belemmeringen voor de eengemaakte markt (niet-wetgevend, 1 kwartaal 2020);  

Actieplan voor de handhaving van de eengemaakte markt (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  

MKB-strategie (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  

Witboek over een instrument voor buitenlandse subsidies (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020) 

aangenomen 

aangenomen 

aangenomen 

aangenomen 

2e kwartaal 2020 

15.  Pakket luchtvaartdiensten Herziening op het gebied van de luchthavengelden (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 100, lid 2, 

VWEU, 4e kwartaal 2020);  

Herziening op het gebied van het verrichten van luchtdiensten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 

100, lid 2, VWEU, 4e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

16.  Naar een Europese onderzoeksruimte Mededeling over de toekomst van onderzoek en innovatie en de Europese onderzoeksruimte (niet-

wetgevend, 2e kwartaal 2020);  

Mededeling over onderzoeks- en innovatiemissies in het kader van Horizon Europa (niet-wetgevend, 4e 

kwartaal 2020) 

3e kwartaal 2020 

 

4e kwartaal 2020 
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17.  Digitale financiering FinTech-actieplan, met inbegrip van een strategie inzake een geïntegreerde EU-betaalmarkt (niet-

wetgevend, 3e kwartaal 2020);  
Voorstel inzake cryptovaluta (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2020);  

Wet inzake sectoroverschrijdende financiële diensten, met betrekking tot operationele en 

cyberweerbaarheid (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2020) 

3e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

Een economie die werkt voor de mensen 

18.  Sociaal Europa Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);   
Eerlijke minimumlonen voor werknemers in de EU (artikel 153, lid 1, onder b), artikel 153, lid 2, en artikel 

154 VWEU, 1e/3e kwartaal 2020);  
Versterking van de jongerengarantie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020);  
Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2020) 

aangenomen 
1e kwartaal/4e 

kwartaal 2020 
 

2e kwartaal 2020 

tijdelijk instrument 

aangenomen 

19.  Economisch bestuur Herziening van het kader voor economisch bestuur (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020) aangenomen 

20.  Verdieping van de kapitaalmarktenunie Actieplan voor de kapitaalmarktenunie (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020);  

Herziening van het regelgevingskader voor beleggingsondernemingen en marktexploitanten (MiFIDII 

en MiFIR), (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 53, lid 1, en artikel 114, lid 1,VWEU, 3e 

kwartaal 2020);  

Herziening van de benchmarkverordening (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114, lid 1, VWEU, 

3e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

 

 

3e kwartaal 2020 

21.  Voltooiing van de bankenunie Actieplan inzake de bestrijding van witwassen (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  

Herziening van de wetgeving inzake kapitaalvereisten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 

VWEU (“CRR”) en artikel 53 VWEU (“CRD”), 2e kwartaal 2020) 

aangenomen 

4e kwartaal 2020 

 

22.  Effectieve belastingheffing Belastingregeling voor ondernemingen voor de 21e eeuw (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020);  

Actieplan om belastingontduiking te bestrijden en belasting eenvoudig en gemakkelijk te maken 
(wetgevend en niet-wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 113 en 115 VWEU, 2e kwartaal 2020), met 

inbegrip van goed fiscaal bestuur in de EU en daarbuiten (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020) en 

herziening van de Richtlijn betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen (wetgevend, 

artikelen 113 en 115 VWEU, 3e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

23.  Pakket douane-unie Actieplan voor de douane-unie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020);  

Voorstel inzake het éénloketsysteem voor de douane (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 33 en 

114 VWEU, 3e kwartaal 2020) 

3e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

Een sterker Europa in de wereld 

24.  Internationale samenwerking Ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de landen van Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan (wetgevend, artikelen 217 en 218 VWEU, 3e kwartaal 2020) 

3e kwartaal 2020 
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25.  Financiële soevereiniteit Versterking van de economische en financiële soevereiniteit van Europa (niet-wetgevend, 3e kwartaal 

2020) 

4e kwartaal 2020 

26.  Afrika-strategie Globale strategie voor samenwerking met Afrika (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020) aangenomen 

27.  Uitbreiding Versterking van het toetredingsproces – Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan 
(niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020); 

Versterking van de betrokkenheid van de EU bij de Westelijke Balkan – Bijdrage van de Commissie 

aan de Top EU-Westelijke Balkan (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020) 

aangenomen 

 

aangenomen / 4e 

kwartaal 2020 

28.  Oostelijk partnerschap  Oostelijk Partnerschap na 2020 (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020) aangenomen 

29.  Mensenrechten, democratie en 

gendergelijkheid 

Actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-2024) (wetgevend en niet-wetgevend, 1e 

kwartaal 2020);  
EU-actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe 

betrekkingen voor 2021-2025 (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

aangenomen 

4e kwartaal 2020 

30.  Handelsbeleid Toetsing van het handelsbeleid, met inbegrip van het initiatief inzake de hervorming van de WTO (niet-

wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

Bevordering van onze Europese levenswijze 

31.  Vaardigheden, onderwijs en inclusie 

stimuleren 

Bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  
Totstandkoming van de Europese onderwijsruimte (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020);  

Actieplan inzake integratie en inclusie (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

3e kwartaal 2020 

3e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

32.  Een nieuw migratie- en asielpact Nieuw migratie- en asielpact en begeleidende wetsvoorstellen (niet-wetgevend en wetgevend, artikelen 78 

en 79 VWEU, 1e kwartaal 2020) 

2e kwartaal 2020 

33.  De veiligheid van Europa bevorderen Nieuwe strategie voor de Veiligheidsunie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020);  

Versterking van het mandaat van Europol (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 88 VWEU, 4e 

kwartaal 2020);   
Voorstel voor aanvullende maatregelen inzake de bescherming van kritieke infrastructuur (wetgevend, 

incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2020); 

Nieuwe EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020); 

EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (niet-wetgevend, 

2e kwartaal 2020)  

3e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

 

1e kwartaal 2021 

3e kwartaal 2020 

34.  De gezondheid beschermen Europees kankerbestrijdingsplan (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020);  
Farmaceutische strategie voor Europa (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

Een nieuwe impuls voor Europese democratie 

35.  Consumentenagenda Nieuwe consumentenagenda (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 4e kwartaal 2020 
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36.  Aanpak van de gevolgen van de 

demografische veranderingen 

Verslag over de gevolgen van de demografische veranderingen (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020);  
Groenboek inzake ouder worden (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020)  

2e kwartaal 2020 

2021 

37.  Initiatieven inzake gelijkheid en non-

discriminatie 

Europese strategie voor gendergelijkheid (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020), gevolgd door bindende 

maatregelen voor loontransparantie (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 157 VWEU, 4e 

kwartaal 2020);  
Strategie voor gelijkheid van LGBTI’s (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020);  
EU-kader voor strategieën op het gebied van gelijkheid en inclusie van de Roma, voor de periode na 

2020 (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020) 

aangenomen, 4e 

kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

4e kwartaal 2020 

38.  Democratie Desinformatie – de feiten op een rijtje zetten / Actieplan voor Europese democratie (niet-wetgevend en 

wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 224 en 114 VWEU, 4e kwartaal 2020) 

2e kwartaal 

2020/4e kwartaal 

2020 

39.  De toekomst van Europa Vorm geven aan de conferentie over de toekomst van Europa (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020) aangenomen 

40.  Rechtsstaat Jaarverslag 2020 over de rechtsstaat (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020) 3e kwartaal 2020 

41.  Grondrechten Nieuwe strategie voor de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten (niet-wetgevend, 4e 

kwartaal 2020);  
EU-strategie voor de rechten van slachtoffers (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020);  

Verslag over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (niet-wetgevend, 

2e kwartaal 2020);  
Afstemming van de relevante Unierechtelijke handhavingsregels met betrekking tot 

gegevensbescherming (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020) 

4e kwartaal 2020 

2e kwartaal 2020 

2e kwartaal 2020 

2e kwartaal 2020 

42.  Betere regelgeving Mededeling over betere regelgeving (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020)  4e kwartaal 2020 

43.  Prognoses Jaarlijks prognoseverslag 2020 (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020) 3e kwartaal 2020 
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Bijlage II: Refit-initiatieven
3
 

Nr. Titel 
Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte toelichting bij de Refit-doelstelling van de 

herzieningen, en het vereenvoudigingspotentieel voor evaluaties en geschiktheidscontroles) 

Een Europese Green Deal 

1. Evaluatie van de handelsnormen (vervat in de verordening tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening (GMO), 

de “ontbijtrichtlijnen”, en het secundair recht inzake de GMO) 

Deze evaluatie zal helpen bij de beoordeling van de vraag of de verschillende wetgevingsinstrumenten 

onderling samenhangend zijn en eventueel kunnen worden vereenvoudigd. Op basis van de resultaten 

van de evaluatie kan worden bekeken of de regelgeving met betrekking tot de handelsnormen gewijzigd 

dient te worden. 

2. Evaluatie van in de EU beschermde geografische aanduidingen en 

gegarandeerde traditionele specialiteiten 

Deze evaluatie zal helpen bij de beoordeling van de vraag of de verschillende wetsinstrumenten inzake 

de kwaliteitsregelingen van de EU onderling samenhangend zijn en eventueel kunnen worden verbeterd 

(modernisering, vereenvoudiging en stroomlijning). Op basis van de resultaten van de evaluatie kan 

worden bekeken of de regelgeving inzake de kwaliteitsregelingen van de EU gewijzigd dient te worden. 

3. Herziening van de richtsnoeren betreffende bepaalde 

staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de 

handel in broeikasgasemissierechten na 2020  

De lidstaten kunnen sommige elektriciteitsintensieve gebruikers compenseren voor een deel van de 

hogere elektriciteitskosten die voortvloeien uit de EU-regeling voor de handel in emissierechten. Het 

doel van deze compensatie is het risico op koolstoflekkage te beperken dat ontstaat wanneer bedrijven 

vanwege de emissiekosten activiteiten uit de EU verplaatsen naar derde landen waar dergelijke 

beperkingen niet van toepassing zijn. De bestaande regels voor compensatie zullen worden herzien in 

het licht van de nieuwe regeling voor de handel in emissierechten voor de periode 2021-2030. (niet-

wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2020) 

4. Herziening van de verordening betreffende de trans-Europese 

energienetwerken (TEN-E)  

Dit initiatief zal ervoor zorgen dat de TEN-E-verordening volledig in overeenstemming is met de 

Europese Green Deal en de langetermijndoelstellingen van de Unie op het gebied van het koolstofarm 

maken van de economie, en tegelijkertijd bijdraagt tot de integratie van de sector en de markt, de 

voorzieningszekerheid en de mededinging. (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 170 en 171 

VWEU, 4e kwartaal 2020) 

5. Evaluatie van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het 

gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur 

In het kader van deze evaluatie zal worden nagegaan of de procedure voor het vaststellen van 

beperkingen op het gebruik van stoffen en het verlenen van vrijstellingen van beperkingen doeltreffend 

en efficiënt is. Voorts zal worden bekeken of de richtlijn coherent is met en relevant is ten aanzien van 

andere EU-wetgeving, met name in het licht van de evaluaties in het kader van REACH en de richtlijn 

inzake ecologisch ontwerp. 

                                                 
3
 Deze bijlage bevat de belangrijkste herzieningen, evaluaties en geschiktheidscontroles die de Commissie zal uitvoeren, met inbegrip van evaluatiewerkzaamheden als follow-up van de 

adviezen van het Refit-platform. Deze activiteiten zullen eind 2020 worden afgerond, afgezien van de initiatieven met een asterisk, die in een later stadium worden afgerond. 
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Nr. Titel 
Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte toelichting bij de Refit-doelstelling van de 

herzieningen, en het vereenvoudigingspotentieel voor evaluaties en geschiktheidscontroles) 

6. Evaluatie van Richtlijn 2000/53/EU betreffende autowrakken   Nagegaan zal worden of de richtlijn doeltreffend, efficiënt en coherent ten aanzien van andere 

wetgeving is en of ze relevant is in het licht van de bredere beleidsdoelstellingen inzake de circulaire 

economie, kunststoffen, hulpbronnenefficiëntie, grondstoffen, enz. 

7. Evaluatie van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies Nagegaan zal worden of de richtlijn doeltreffend, efficiënt en coherent ten aanzien van andere 

wetgeving is, een EU-meerwaarde heeft en relevant is voor de aanpak van belangrijke (agro-)industriële 

bronnen van lucht-, water- en bodemverontreiniging. 

8. Geschiktheidscontrole van de EU-regels ter bestrijding van illegale 

houtkap – Verordening (EU) nr. 995/2010 (houtverordening) en 

Verordening (EG) nr. 2173/2005 (Flegt-verordening) 

Nagegaan zal worden of beide verordeningen op een doeltreffende, efficiënte, coherente en relevante 

manier bijdragen tot de bestrijding van illegale houtkap wereldwijd, en of ze een EU-meerwaarde 

hebben. De lessen die uit de geschiktheidscontrole worden getrokken, zullen van pas komen bij de 

beoordeling van maatregelen aan de vraagzijde voor andere grondstoffen. 

9. Herziening van de EU-richtlijn inzake batterijen  Conform de evaluatie- en uitvoeringsverslagen over deze richtlijn moet de herziening tot doel hebben de 

circulariteit beter te integreren, de duurzaamheid te verbeteren en gelijke tred te houden met de 

technologische ontwikkelingen. Dit wordt ook vooropgesteld in het strategisch actieplan voor batterijen. 

Naar aanleiding van de conclusies van de verslagen over de richtlijn zal de richtlijn worden gewijzigd of 

zal een nieuwe verordening tot intrekking van de richtlijn worden opgesteld om met name rekening te 

houden met de eisen inzake einde levensduur en duurzaamheid. (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e 

kwartaal 2020) 

10. Geschiktheidscontrole van de relevante EU-wetgeving inzake 

hormoonontregelende stoffen 

Dit zijn stoffen die de werking van de hormoonhuishouding ontregelen en negatieve gevolgen hebben 

voor de gezondheid van mensen of dieren. Op deze stoffen zijn meerdere EU-regelgevingsmaatregelen 

van toepassing. Bij de geschiktheidscontrole zal worden nagegaan of deze maatregelen de algemene 

doelstelling dienen, namelijk de menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Bekeken zal worden 

of de EU-wetgeving coherent, doeltreffend, efficiënt en relevant is en een EU-meerwaarde heeft. Hierbij 

zal de nadruk liggen op de onderlinge samenhang van het acquis inzake chemische stoffen. 

11. Herziening van de verordening inzake handelsnormen voor 

visserij- en aquacultuurproducten in de EU* 

Doel van deze herziening is de juridische structuur te vereenvoudigen: drie verordeningen, die 

momenteel ook betrekking hebben op aquacultuurproducten, transparantie en consumentenvoorlichting, 

zullen worden vervangen door één (EU-)verordening. (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 43 

VWEU, gemeenschappelijk visserijbeleid, 1e kwartaal 2021) 

12. Evaluatie van Verordening (EU) nr. 913/2010 inzake het Europese 

spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer  
(verordening inzake corridors voor het goederenvervoer) 

Vergroting van het aandeel van het goederenvervoer per spoor is een essentieel onderdeel van het EU-

beleid om de door vervoer veroorzaakte CO2-uitstoot te verminderen, maar verloopt moeizaam. Deze 

verordening is gericht op betere samenwerking en coördinatie in een aantal corridors die bijzonder 

geschikt zijn met het oog op de ontwikkeling van het internationale goederenvoervoer per spoor.  
Verordening (EU) nr. 913/2010 is in 2010 in werking getreden: er werden negen corridors voor 

goederenvervoer per spoor tot stand gebracht. Later kwamen er daar nog twee bij. In het kader van de 

evaluatie moet de uitvoering van de verordening volledig in kaart worden gebracht en moeten de 

gevolgen ervan worden beoordeeld. De evaluatie zal helpen te bepalen welke verdere maatregelen op 

EU-niveau nodig zijn om het goederenvervoer per spoor te stimuleren. 
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13. Evaluatie van Richtlijn 2009/128/EG betreffende duurzaam 

gebruik van pesticiden  

Bij deze evaluatie zal onder meer worden nagegaan in hoeverre de afhankelijkheid van pesticiden is 

afgenomen en het gebruik van alternatieven met een laag risico en niet-chemische alternatieven is 

toegenomen als gevolg van de richtlijn. Voorts zal worden bekeken of de richtlijn kan worden 

vereenvoudigd, bijvoorbeeld met betrekking tot de voorschriften voor het keuren van de apparatuur voor 

de toepassing van pesticiden en de nieuwe officiële controleregels. 

14. Evaluatie van de EU-strategie voor dierenwelzijn (2012-2015)  Bij deze evaluatie zal worden nagegaan in hoeverre de strategie heeft bijgedragen tot de 

vereenvoudiging van het EU-kader voor dierenwelzijn en of er nog ruimte is voor vereenvoudiging, 

rekening houdend met de ontwikkeling van de behoeften op dit gebied. 

15. Beoordeling van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 

maximumresidugehalten voor bestrijdingsmiddelen
4
 

Deze evaluatie betreft de uitvoering en de werking van Verordening (EG) nr. 1107/2009 (betreffende 

gewasbeschermingsmiddelen) en Verordening (EG) nr. 396/2005 (tot vaststelling van 

maximumresidugehalten in alle lidstaten) sinds deze verordeningen van toepassing zijn geworden, 

respectievelijk in juni 2011 en september 2008. In het kader van de evaluatie worden voorstellen gedaan 

om de uitvoering van de verordeningen te verbeteren met het oog op de vereenvoudiging of versterking 

van het huidige regelgevingskader, bijvoorbeeld om de vertragingen aan te pakken en de transparantie te 

vergroten, het systeem van zones voor toelating en wederzijdse erkenning van toelatingen te verbeteren, 

duurzame gewasbescherming, oplossingen met een laag risico en doeltreffende risicobeperking te 

bevorderen, en de coherentie en consistentie tussen de verordeningen en andere EU-wetgeving te 

vergroten. 

In de evaluatie wordt ook gekeken naar de kwesties die aan de orde zijn gesteld in het advies van het 

Refit-platform XI.10.a over stoffen voor meerdere doeleinden/stoffen uit meerdere bronnen – chloor 

(goedgekeurd op 7.6.2017) en in het advies van het Refit-platform XI.22.a over de registratie van 

gewasbeschermingsmiddelen (goedgekeurd op 14.3.2019). 

16. Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- 

en gezondheidsclaims voor levensmiddelen met betrekking tot 

voedingsprofielen en gezondheidsclaims voor planten en 

plantenbereidingen, en van het algemene regelgevingskader voor 

het gebruik ervan in levensmiddelen
4
 

In deze evaluatie wordt ingegaan op de kwestie die aan de orde is gesteld in het advies van het Refit-

platform XI.11.a-b over de vaststelling van voedingsprofielen. In de evaluatie werden de gevolgen van 

de huidige situatie beoordeeld (waar er op EU-niveau geen voedingsprofielen bestaan). Onderzocht 

wordt of de voedingsprofielen hun functie nog steeds vervullen, gerechtvaardigd zijn en adequaat zijn 

om de doelstellingen van de verordening inzake gezondheidsclaims te waarborgen. De resultaten van 

deze evaluatie zullen ook worden gebruikt bij de behandeling van de door bedrijven aan de orde 

gestelde kwesties betreffende de richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen, zoals opgenomen in het 

advies van het Refit-platform XI.6.a-b. 

                                                 
4
 De beoordeling werd gepubliceerd op 20 mei 2020. 

https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-health-and-food-safety-xi10a-multiple-use-multiple-source-substances-chlorate_en
https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-health-and-food-safety-xi10a-multiple-use-multiple-source-substances-chlorate_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xi.22.a_registration_of_plant_protection.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-xi-11a-b-claims-regulation_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-xi-11a-b-claims-regulation_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xi6ab_thmpd_0.pdf
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17. Evaluatie inzake materiaal dat met levensmiddelen in aanraking 

komt 

In het kader van deze evaluatie worden alle aspecten van de huidige EU-wetgeving inzake 

voedselcontactmateriaal onderzocht, met inbegrip van de doeltreffendheid van de verklaring van 

overeenstemming, die momenteel vereist is voor specifieke maatregelen op EU-niveau. Op basis van 

deze evaluatie zal de Commissie nagaan of verdere maatregelen op EU-niveau nodig zijn, onder meer in 

het licht van verschillende kwesties zoals die welke aan de orde is gesteld in het advies van het Refit-

platform in XI.1a, waarin wordt aanbevolen een gemeenschappelijke Europese vereiste vast te stellen 

voor een verklaring van overeenstemming voor alle soorten materialen die met levensmiddelen in 

contact komen. 

18. Evaluatie van Richtlijn 2005/44/EG betreffende geharmoniseerde 

River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de 

Gemeenschap 

Bij RIS wordt gebruik gemaakt van ICT om de veiligheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid van het 

vervoer over de binnenwateren te ondersteunen. De RIS-richtlijn voorziet in een kader voor 

minimumvoorschriften en technische specificaties voor het verlenen en implementeren van RIS, met het 

oog op de harmonisatie, interoperabiliteit en grensoverschrijdende compatibiliteit van de nationale RIS-

systemen voor waterwegen van categorie IV of hoger. Bij de evaluatie wordt aandacht besteed aan de 

toepassing van de richtlijn en aan de recente organisatorische en technologische ontwikkelingen in de 

sector, met name op het gebied van digitale technologieën. Ook wordt bekeken of het proces voor het 

bijwerken van de technische specificaties in het kader van de richtlijn kan worden vereenvoudigd. 

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk 

19. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 

Raad over de toepassing van Verordening (EU) nr. 910/2014 

betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten 

voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-

verordening) 

De Commissie brengt uiterlijk 1 juli 2020 aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de 

toepassing van Verordening (EU) nr. 910/2014, zoals vereist bij artikel 49 van de verordening. In het 

verslag zal worden beoordeeld in hoeverre het eIDAS-kader nog geschikt is voor het beoogde doel en de 

beoogde resultaten en effecten oplevert. Mogelijk wordt in het verslag aangegeven welke verdere 

maatregelen kunnen worden genomen om de prestaties op het gebied van regelgeving te verbeteren. De 

Commissie zal een evaluatie uitvoeren in overeenstemming met de richtsnoeren voor betere regelgeving. 

In dat kader zal ook een openbare raadpleging en een gerichte raadpleging van belanghebbenden 

plaatsvinden.  

20. Herziening van de richtlijn betreffende de verlaging van de kosten 

voor breedband (Richtlijn 2014/61/EU) 

De herziening heeft tot doel onnodige en dure administratieve lasten, die de uitrol van netwerken fors 

kunnen tegenwerken en vertragen, te verminderen. De huidige maatregel moet verder worden verbeterd 

door de vergunningen en procedures te vereenvoudigen of de civieltechnische werken vlotter te laten 

verlopen door ze beter af te stemmen op andere infrastructuur (wegen, energie enz.). Dit kan een goede 

gelegenheid zijn om via nieuwe wetgeving de algemene administratieve lasten in de sector te 

verminderen.  

21. Herziening van de verordening betreffende de interne markt en 

grensoverschrijdende elektronische handel (geoblocking) 

De Commissie zal aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité 

verslag uitbrengen over de evaluatie van deze verordening. De Commissie zal daarbij rekening houden 

met de algehele impact van de verordening op de interne markt en de grensoverschrijdende 

elektronische handel, waaronder met name de eventuele extra administratieve en financiële lasten voor 

handelaren als gevolg van het bestaan van verschillende regelgevingskaders op het gebied van het 

consumentenovereenkomstenrecht.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/opinion_health_food_1a.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/opinion_health_food_1a.pdf
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22. Herziening inzake de aanbeveling betreffende de digitalisering en 

online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale 

bewaring (2011/711/EU)* 

De lopende evaluatie behelst een beoordeling van een van de belangrijkste beleidsinstrumenten inzake 

digitalisering, online-toegang en digitale bewaring met betrekking tot cultureel erfgoedmateriaal. 

Beoogd wordt de belanghebbenden te vragen naar hun standpunten over een mogelijke update van het 

instrument, om dit beter af te stemmen op de huidige behoeften van het publiek en om het potentieel van 

het Europese erfgoed ten bate van de burger te verhogen.  
Deze aspecten komen aan de orde bij de herziening, rekening houdend met de huidige technologische 

trends en de behoeften van de sector. 

23. Geschiktheidscontrole van het pakket voor de modernisering van 

het staatssteunbeleid van 2012, richtsnoeren voor de spoorwegen 

en kortlopende exportkredietverzekering 

Als gevolg van de modernisering van het staatssteunbeleid is momenteel 96 % van de nieuwe 

steunmaatregelen in handen van de nationale autoriteiten. Hierdoor kunnen de lidstaten de uitvoering 

versnellen en kan de EU bij staatssteuntoezicht belangrijkere kwesties ambitieus aanpakken en zich 

bescheidener opstellen als het om kleinere kwesties gaat. De lopende geschiktheidscontrole heeft onder 

meer tot doel na te gaan in hoeverre de huidige regeling heeft bijgedragen tot een vermindering van de 

administratieve lasten en of er nog ruimte is om de regels inzake staatssteun te stroomlijnen en te 

vereenvoudigen.  

24. Evaluatie van de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale 

overeenkomsten 

De lopende evaluatie van deze groepsvrijstellingsverordening en de richtsnoeren inzake verticale 

beperkingen is met name bedoeld om te beoordelen in hoeverre de huidige regeling haar doel heeft 

bereikt, namelijk voorzien in een veilige haven voor verticale overeenkomsten die over het algemeen 

efficiëntiebevorderend zijn, waardoor rechtszekerheid wordt gecreëerd en de nalevingskosten voor de 

belanghebbenden worden beperkt. In het kader hiervan wordt nagegaan waar de huidige regeling 

eventueel niet goed aansluit op nieuwe marktontwikkelingen of lacunes vertoont die mogelijk geleid 

hebben tot rechtsonzekerheid, inconsistenties in de handhaving van de verticale regels in de 

verschillende EU-lidstaten en bijgevolg hogere nalevingskosten voor de belanghebbenden. 

25. Evaluatie van procedurele en jurisdictionele aspecten van de EU-

concentratiecontrole 

De lopende evaluatie is gericht op vereenvoudiging en het verminderen van bureaucratische rompslomp 

waar dat mogelijk is, de stroomlijning van het verwijzingssysteem en andere verbeteringen van 

technische aard. In het licht van het recente debat over de doeltreffendheid van de volledig op omzet 

gebaseerde jurisdictionele drempels die zijn opgenomen in de EU-concentratieverordening, wordt bij de 

evaluatie ook onderzocht of deze alle transacties dekken die een effect op de markt kunnen hebben. 

26. Gerichte wijziging van de algemene groepsvrijstellingsverordening 

met betrekking tot de EU-financieringsprogramma’s 

Dit voorstel voor een gerichte wijziging van de algemene groepsvrijstellingsverordening die bij het 

volgende meerjarig financieel kader hoort, zal ervoor zorgen dat de nationale financiering – afkomstig 

uit de middelen van de lidstaten of uit de op nationaal niveau beheerde ESI-fondsen – probleemloos met 

op EU-niveau beheerde middelen kan worden gecombineerd op de volgende gebieden: door het 

InvestEU-fonds ondersteunde financiële producten; OOI-projecten met een Excellentiekeur in het kader 

van H2020 of Horizon Europa, en gecofinancierde projecten en maatregelen voor teamvorming in het 

kader van H2020 of Horizon Europa; projecten voor Europese territoriale samenwerking. (3e kwartaal 

2020) 
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27. Groepsvrijstellingsverordening voor consortia (vrijstelling van 

artikel 101 VWEU voor bepaalde soorten 

samenwerkingsovereenkomsten voor containerrederijen)
5
 

De bestaande groepsvrijstellingsverordening voor consortia wordt met vier jaar verlengd. Hierdoor kan 

de naleving van de mededingingsregels door de consortia gemakkelijker worden geanalyseerd, wordt de 

afhankelijkheid van extern advies beperkt en dalen de juridische kosten.  

28. Evaluatie van de laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) Deze richtlijn zorgt ervoor dat elektrisch materiaal voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 

voldoet aan eisen die de Europese burger een hoog niveau van bescherming bieden, en ten volle 

profiteert van de eengemaakte markt. De richtlijn is van toepassing sinds 20 april 2016. In het kader van 

de evaluatie wordt nagegaan of de richtlijn uit het oogpunt van doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 

coherentie en EU-meerwaarde geschikt is voor het beoogde doel. De Commissie zal op basis van de 

conclusies over de werking van de richtlijn beoordelen welke stappen eventueel noodzakelijk zijn om 

deze werking te verbeteren.  

29. Evaluatie van de richtlijn postdiensten (97/67/EG)* De postsector maakt als gevolg van de digitalisering een periode van ingrijpende veranderingen door. 

De richtlijn postdiensten (97/67/EG) dateert van 1997 en is in 2002 en 2008 herzien. Het verslag over de 

toepassing van de richtlijn zal vergezeld gaan van een evaluatie. Het doel daarvan is na te gaan of de 

richtlijn nog steeds geschikt is voor het beoogde doel en toekomstbestendig is. 

30. Evaluatie van de definitie van kmo’s  In de aanbeveling van de Commissie betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen (2003/361/EG) zijn de criteria vastgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald of een 

onderneming een kmo is (aantal werkzame personen, omzet/balanstotaal en zelfstandigheid). De 

aanbeveling is in de plaats gekomen van Aanbeveling 96/280/EG en is van toepassing sinds 1 januari 

2005. Aangezien in meer dan 100 EU-rechtshandelingen op tal van EU-beleidsgebieden, waaronder 

staatssteun, naar de aanbeveling wordt verwezen, moet bij de vervanging ervan ook rekening worden 

gehouden met deze verwijzingen.  

31. Herziening van de machinerichtlijn (2006/42/EG)* Dit initiatief heeft tot doel:   
i) de risico’s die verbonden zijn met nieuwe technologieën aan te pakken zonder dat dit de technische 

vooruitgang in de weg staat;  
ii) de vereisten voor de 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 uit juridisch 

oogpunt 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.  
(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 1e kwartaal 2021) 

                                                 
5
 Het initiatief werd aangenomen op 24 maart 2020. 
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32. Evaluatie van de EU-wetgeving inzake de bescherming van 

modellen  

Het doel van de evaluatie is na te gaan in hoeverre de huidige EU-wetgeving inzake de bescherming van 

modellen haar doelstellingen uit het oogpunt van efficiëntie, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en 

EU-meerwaarde heeft bereikt, en in welke mate deze wetgeving nog geschikt wordt geacht voor het 

beoogde doel. Bij de evaluatie zal worden onderzocht hoe de registratieprocedures kunnen worden 

vereenvoudigd zodat gemakkelijker een beroep op de bescherming van modellen in de EU wordt 

gedaan, mogelijk tegen lagere kosten en met minder administratieve lasten voor ondernemingen, 

ontwerpers en kmo’s.  

33. Evaluatie van de rijbewijsrichtlijn (2006/126/EG)* Bij de evaluatie achteraf zal worden nagegaan in hoeverre de richtlijn de verkeersveiligheid heeft 

verbeterd, het vrije verkeer heeft vergemakkelijkt en de mogelijkheid van fraude heeft beperkt. Ook zal 

worden gekeken naar de technische vooruitgang, bijvoorbeeld op het gebied van voertuigen en 

digitalisering (digitale rijbewijzen). 

Een economie die werkt voor de mensen 

34. Uniforme afrondingsregels (follow-up van het verslag over recente 

ontwikkelingen met betrekking tot euromunten COM(2018) 787 

final/2)* 

Deze evaluatie betreft het gebruik van munten van één en twee eurocent en de mogelijkheid om 

gemeenschappelijke afrondingsregels in te voeren. Een mogelijk voorstel zou erin bestaan 

gemeenschappelijke afrondingsregels in te voeren om de problemen bij het gebruik van munten van één 

en twee eurocent aan te pakken. (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 133 VWEU, 4e kwartaal 

2021) 

35. Geschiktheidscontrole inzake openbare verslaglegging door 

ondernemingen 

Deze geschiktheidscontrole heeft tot doel na te gaan of de EU-wetgeving inzake regelmatige en 

openbare verslaglegging door ondernemingen nog steeds voldoet aan de behoefte van de 

belanghebbenden aan informatie over de activiteiten, prestaties, risico’s en impact van ondernemingen. 

36. Evaluatie van de wetgeving inzake de handel in drugsprecursoren Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 inzake drugsprecursoren zullen 

worden geëvalueerd in het licht van de ermee beoogde doelstelling, namelijk het opzetten van een 

monitoring- en controlesysteem voor de handel in drugprecursoren om te voorkomen dat deze producten 

aan de legale distributieketen worden onttrokken voor misbruik in de illegale drugsproductie. Naast deze 

twee verordeningen zullen de bijbehorende handelingen (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013) worden geëvalueerd. 

37. Evaluatie van Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende 

wederzijdse bijstand in douanezaken* 

Verordening (EG) nr. 515/97 moet borg staan voor de correcte toepassing van de EU-douanewetgeving. 

Sinds de herziening van Verordening (EG) nr. 515/97 van 2015 hebben zich nieuwe ontwikkelingen 

(zoals een nieuwe regeling voor gegevensbescherming, nieuwe frauderisico’s) voorgedaan. In het kader 

van de evaluatie zal de algemene werking van Verordening (EG) nr. 515/97 worden beoordeeld, mede 

aan de hand van een gerichte raadpleging. 
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Een sterker Europa in de wereld 

38. Evaluatie van de handelspijler van zes associatieovereenkomsten 

tussen de EU en Euromed-landen (Tunesië, Marokko, Egypte, 

Jordanië, Algerije en Libanon)* 

Bij deze evaluatie wordt nagegaan of er ruimte is voor stroomlijning van de procedures, beperking van 

de kosten en de administratieve lasten, en vereenvoudiging van de processen. Positieve resultaten 

kunnen worden gebruikt bij nieuwe onderhandelingen over deze overeenkomst of bij onderhandelingen 

over overeenkomsten met andere landen.   

39. Evaluatie van de uitvoering van de economische 

partnerschapsovereenkomst EU-Cariforum* 

Bij deze evaluatie wordt nagegaan of er ruimte is voor stroomlijning van de procedures, beperking van 

de kosten en de administratieve lasten, en vereenvoudiging van de processen. Positieve resultaten 

kunnen worden gebruikt bij nieuwe onderhandelingen over deze overeenkomst of bij onderhandelingen 

over overeenkomsten met andere landen.   

40. Handel zonder foltering Herziening van Verordening (EU) 2019/125 (antifolterverordening) met betrekking tot de handel in 

bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.  
Krachtens artikel 32 van de verordening moet de Commissie uiterlijk 31 juli 2020, en vervolgens om de 

vijf jaar, de tenuitvoerlegging van de verordening beoordelen. Op basis van het beoordelingsverslag – 

dat uiterlijk in juli 2020 moet worden aangenomen – zal de Commissie beslissen of er wijzigingen van 

de verordening moeten worden voorgesteld. Zonder vooruit te lopen op de uitkomst van de beoordeling 

en met dien verstande dat voor de betrokken goederen doeltreffende beperkingen moeten blijven gelden, 

kan een aantal aspecten voor vereenvoudiging in overweging worden genomen, zoals de 

rapportagevereisten en de uitwisseling van informatie. 

Bevordering van onze Europese levenswijze 

41. Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1901/2006 (geneesmiddelen 

voor pediatrisch gebruik) en Verordening (EG) nr. 141/2000 

(weesgeneesmiddelen) 

Deze evaluatie zal nuttige informatie opleveren voor de toekomstige farmaceutische strategie van de 

EU. Aan de hand van de beschikbare gegevens zal in het kader van de evaluatie worden nagegaan wat 

de sterke en de zwakke punten zijn van elk van deze verordeningen afzonderlijk en van beide samen. De 

evaluatie richt zich onder meer op producten die voorzien in onvervulde medische behoeften en op de 

wijze waarop gebruik is gemaakt van de in de huidige wetgeving vervatte stimulansen. 
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Nr. Titel 
Vereenvoudigingsdoelstelling / -potentieel (korte toelichting bij de Refit-doelstelling van de 

herzieningen, en het vereenvoudigingspotentieel voor evaluaties en geschiktheidscontroles) 

Een nieuwe impuls voor Europese democratie 

42. Voorstel van de Commissie tot herziening van Richtlijn 

2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten* 

Bij de lopende evaluatie van de richtlijn zal de aandacht vooral uitgaan naar de vooruitgang die is 

geboekt en naar de kosten en baten. Voorts zal worden nagegaan of de oorspronkelijke doelstellingen en 

instrumenten van de richtlijn voldoen aan de huidige behoeften, hoe de richtlijn werkt in combinatie met 

andere wetgeving en of het optreden van de EU een voordeel heeft opgeleverd. Met de resultaten van de 

evaluatie als basis zal de herziening ervoor zorgen dat de consument betere informatie over en een beter 

inzicht in consumentenkredieten krijgt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de digitalisering bij 

de verstrekking van dergelijke producten. De herziening heeft tot doel de consumenten beter te 

beschermen tegen onverantwoordelijke kredietverstrekkingspraktijken, met name online. (wetgevend, 

incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2021) 

43. Voorstel van de Commissie tot herziening van Richtlijn 

2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële 

diensten aan consumenten* 

In het kader van de lopende evaluatie zal worden beoordeeld of de oorspronkelijke doelstellingen zijn 

bereikt, wat de resultaten zijn op het gebied van kosten/baten, lastenbeperking en vereenvoudiging, en 

hoe de richtlijn werkt in combinatie met andere wetgeving op het gebied van financiële retaildiensten, 

consumentenbescherming en gegevensbescherming. Bij de analyse zal worden nagegaan of de 

instrumenten van de richtlijn voldoen aan de oorspronkelijke en de huidige behoeften en of de richtlijn 

een EU-meerwaarde vertegenwoordigt. Met de resultaten van de evaluatie als basis zal de herziening 

ervoor zorgen dat de consument een beter inzicht in financiële retailproducten krijgt. Hierbij zal 

rekening worden gehouden met de digitalisering bij de verstrekking van dergelijke producten. De 

herziening heeft tot doel de consumenten beter te beschermen tegen onverantwoordelijke 

kredietverstrekkingspraktijken, met name online. (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 

VWEU, 4e kwartaal 2021) 

44. Herziening van Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene 

productveiligheid 
(verordening; rechtsgrondslag artikel 114 VWEU)* 

Het initiatief heeft betrekking op de impact van nieuwe technologieën op de productveiligheid; voldoet 

aan de behoefte aan meer concrete acties inzake onlineverkoop; actualiseert het algemene wettelijke 

kader inzake productveiligheid; en dicht - in het licht van de nieuwe Verordening (EU) 2019/1020 

betreffende het markttoezicht en de conformiteit van producten - de bestaande kloof tussen 

geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde producten wat markttoezicht betreft. De herziening zou ook 

leiden tot een grotere doeltreffendheid bij het terugroepen van producten en een betere dekking van 

nieuwe risico’s op het gebied van productveiligheid. Bovendien zou de herziening moeten resulteren in 

een versterking van de handhavingsbevoegdheden van de lidstaten, met name wat invoercontroles 

betreft. (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2021) 

 

 

 

 


	Bijlage I: Nieuwe initiatieven

