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Bilag II: Refit-initiativer
1
 

Nr. Titel Beskrivelse
2
 

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer  

1.  Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

(WEEE)  

 

Gennemførelsesretsakt vedrørende et standardformat og hyppigheden af rapporteringen (direktiv 

2012/19/EU, artikel 16, stk. 3, 4. kvartal 2017). Opfølgning af en REFIT-platforms-udtalelse 

Et forbundet digitalt indre marked  

2.  Den Europæiske Unions Agentur for Net- og 

Informationssikkerhed (ENISA) 

 

Revision af forordning (EU) nr. 526/2013 (ENISA-forordningen). Ved forordningen er fastsat mål, mandat og 

opgaver for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed. (inkl. konsekvensanalyse, 

4. kvartal 2017) 

3.  Forordning vedrørende domænenavne 

 

 

Revision af forordning (EF) nr. 733/2002, hvorved topdomænet ".eu" oprettedes, og forordning (EF) 

nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner 

(inkl. konsekvensanalyse, artikel 173 i TEUF, 3. kvartal 2017). I løbet af de seneste ti år har markedet for 

topdomæner ændret sig betydeligt. Det indebærer såvel strategiske udfordringer som muligheder for 

topdomænenavnet .eu. 

 

                                                            
1 Dette bilag indeholder en fortegnelse over de lovgivningsinitiativer under Refit, som forventes vedtaget i 2017. Det supplerer fortegnelsen over nye initiativer i bilag I. 
2 Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes under beskrivelsen af de enkelte initiativer og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende 

arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne. 
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En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer  

4.  Kombineret transport 

 

Revision af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret 

godstransport mellem medlemsstaterne med henblik på at øge effektiviteten og sikre, at intermodal 

transport i EU nyder yderlige fremme (inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2017). Denne revision er en 

opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016. 

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag 

5.  Generel gruppefritagelsesforordning 2015 

 

Revision af Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 med henblik på at indføre 

undtagelsesbestemmelser for havne og lufthavne i Kommissionens forordning om visse kategorier af 

støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Rådets 

forordning (EU) 2015/1589, 1. kvartal 2017).  

6.  Den generelle ordning for punktafgifter 

 

Revision af direktiv 2008/118/EF med henblik på tilpasning og sikring af sammenhæng mellem 

toldlovgivningen og afgiftslovgivningen, forbedring af retssikkerheden og sikring af ensartet 

anvendelse af EU-lovgivningen (inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 4. kvartal 2017). 

7.  Revision af punktafgiftsstrukturen for alkohol 

og alkoholholdige drikkevarer  

 

Revision af Rådets direktiv 92/83/EØF, der vedrører punktafgiftsstrukturen for alkohol og 

alkoholholdige drikkevarer (inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 4. kvartal 2017). 

8.  Uddannelse, kvalifikationer og godkendelser 

inden for vejtransport  

 

Revision af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for 

førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (inkl. 

konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 4. kvartal 2016). Opfølgning af en evaluering fra juli 2016. 
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9.  Et marked for buskørsel, der fungerer bedre  

 

Revision af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for 

buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 med henblik på at forbedre konkurrencen på 

de nationale markeder for buskørsel samt sikre lige adgang til terminaler og anden infrastruktur (inkl. 

konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 4. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der 

blev gennemført i 2016. 

10.  Adgang til EU's marked for godskørsel 

 

Revision af forordning (EF) nr. 1072/2009 og forordning (EU) nr. 1071/2009 med henblik på at 

forenkle, lette gennemførelsen og fremme lige konkurrencevilkår (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i 

TEUF, 2. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016. 

11.  Styrkelse af de sociale bestemmelser inden for 

vejtransport   

 

Revision af forordning (EU) nr. 561/2006, direktiv 2002/15/EF og direktiv 2006/22/EF med henblik på 

at sikre reelt lige vilkår for vejtransporterhvervet og passende arbejdsvilkår (inkl. konsekvensanalyse, 

2. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016. 

12.  Forskrifter vedrørende småfartøjer 

 

Forslag til en rådshenstilling med henblik på at fremme og forenkle bygning af og 

grænseoverskridende handel med små passagerskibe samt registrering af dem (artikel 100, stk. 2, i 

TEUF, 4. kvartal 2017). Opfølgning af Refit-kvalitetskontrol af EU's lovgivning om sikkerhed for 

passagerskibe 

13.  Leje af køretøjer 

 

Revision af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskørertøjer uden fører til godstransport ad 

landevej med henblik på at optimere fordelingen af ressourcer, øge fleksibiliteten ved tilrettelæggelse 

af godstransport og dermed øge virksomhedernes produktivitet (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i 

TEUF, 2. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016. 
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14.  Vejinfrastruktur og sikkerhed i vejtunnelser 

 

Revision af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed og direktiv 2004/54/EF om 

minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet med henblik på at forbedre praksis for 

forvaltning af tunnelinfrastruktursikkerheden på TEN-T-veje, muliggøre lige vilkår i 

sikkerhedsforvaltningen og lette de administrative byrder. Opfølgning af to evalueringer fra 2015 (inkl. 

konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 4. kvartal 2017). 

En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union 

15.  Grænseoverskridende betalinger 

 

Lovgivningsmæssig revision af forordning (EF) nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger med 

henblik på at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte alle ikkeeurovalutaer, forbedre 

offentliggørelsen og sænke gebyrerne i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, navnlig 

til og fra medlemsstater, der ikke anvender euroen (artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2017).  

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid  

16.  Schengeninformationssystemet 

 

Revision af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA om oprettelse, drift og 

brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (artikel 77, stk. 2, litra b) og d), 

artikel 82 og 87 i TEUF, 4. kvartal 2016). Initiativet udgør en opfølgning af evalueringen af gennemførelsen af 

SIS II, som foreskrevet i retsgrundlaget (forordning (EF) nr. 1987/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA), 

opfølgning af en evaluering fra 2016. 

17.  Forbrugerlovgivning 

 

Revision af Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv 98/6/EF om 

forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer, direktiv 1999/44/EF om visse 

aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, direktiv 2005/29/EF om virksomheders 

urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, direktiv 2006/114/EF om vildledende og 

sammenlignende reklame, direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse 

af forbrugernes interesser og direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder. (inkl. konsekvensanalyse, 4. 

kvartal 2017). Revisionen udgør en opfølgning af en kvalitetskontrol og en evaluering. 
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Mod en ny migrationspolitik 

18.  Visuminformationssystemet 

 

Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling 

af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold og forordning (EF) 810/2009 om 

en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (inkl. konsekvensanalyse, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), og 

artikel 87 i TEUF). Opfølgning af en evaluering i 2016. 
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