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Nr.

Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

Landbrug og udvikling af landdistrikterne
1.

En horisontal foranstaltning, hvorved en Lovgivningsinitiativ: Ophævelse
række retsakter vedrørende den fælles
landbrugspolitik erklæres forældede og
tages ud af regelværket

Formålet med denne foranstaltning er formelt at erklære retsakter, som ikke længere
har retsvirkning, men som ikke kan ophæves, fordi retsgrundlaget mangler, for
forældede.

2.

Bestemmelser for mærkning af oksekød

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om
indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning
af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
820/97.
Evalueringen skal munde ud i en vurdering af indvirkningen af bestemmelserne for
mærkning af oksekød på forsyningskæden for kød, på handelen og på forbrugerne.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Evaluering

1
Gennem Retfitprogrammet sikrer Kommissionen, at EU's gældende lovgivning tjener sit formål. Inden for rammerne af Refitprogrammet gennemgår Kommission EU's gældende lovgivning for at finde frem til, hvor
det er nødvendigt at foretage ændringer. Ændringerne kan omfatte lovgivningsinitiativer, der letter den lovgivningsmæssige byrde, ophævelse af retsakter, der ikke længere er brug for, tilbagetrækning af forslag, der
ikke har en realistisk chance for at blive vedtaget, eller hvis oprindelige mål ikke længere kan nås, samt evalueringer og kvalitetskontrol, hvor relevansen, sammenhængen, effektiviteten, nyttevirkningen og EUmerværdien af EU-lovgivning vurderes, og der peges på yderligere muligheder for forenkling og lettelser af byrder. Den første række af tiltag blev offentliggjort i oktober 2013 og den næste i juni 2014. I alt er der inden
for rammerne af Refit indtil nu peget på næsten 200 tiltag. De figurerer alle på en samlet resultattavle, som blev offentliggjort den 18. juni 2014. Kommissionen offentliggør således, hvilke tiltag den iværksætter, hvilke
fremskridt der gøres, og hvilke resultater der opnås. Den modtager gerne input fra interessenter, hvis bemærkninger og forslag den lader indgå i sine overvejelser.

Kommissionens arbejdsprogram 2015 bekræfter, hvilke af de tiltag, som er udpeget inden for rammerne af Refit, der vil blive iværksat i løbet af det kommende år. Bilaget indeholder alle de lovgivningsinitiativer inden
for rammerne af Refit (forenkling, kodificering/omarbejdning, konsolidering, ophævelse, ajourføring/revision), som Kommissionen planlægger at vedtage i 2015, samt alle evalueringer og al kvalitetskontrol inden for
rammerne af Refit, som pågår, eller hvis resultat forventes at foreligge engang i 2015.
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Nr.
3.

Område

Initiativtype / Refitmål

Særlige
foranstaltninger
på Evaluering
landbrugsområdet i EU’s fjernområder
(POSEI)
Særlige
foranstaltninger
på
landbrugsområdet til fordel for de mindre
øer i Det Ægæiske Hav

Beskrivelse
Rapport til Europa-Parlamentet og Rådets på grundlag af henholdsvis artikel 32 i
forordning (EU) nr. 228/2013 og artikel 20 i forordning (EU) nr. 229/2013.
Virkningen af de særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder
(POSEI) og af de særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de
mindre øer i Det Ægæiske Hav skal evalueres. POSEI-programmet vil blive
evalueret og efterfølgende konsekvensanalyseret for, om nødvendigt, at revidere
POSEI-politikken.
Påbegyndt. Resultatet forventes at foreligge i 2016.

Klima og energi
4.

Direktiv 2003/66/EF om ændring af Lovgivningsinitiativ: Ophævelse
direktiv
94/2/EF
om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets
direktiv 92/75/EØF for så vidt angår
energimærkning af elektriske kølemøbler

Dette direktiv har ikke længere nogen relevans, fordi der er vedtaget nye delegerede
retsakter.

5.

Direktiv 1999/9/EF om ændring af direktiv Lovgivningsinitiativ: Ophævelse
97/17/EF om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt
angår energimærkning af opvaskemaskiner

Dette direktiv har ikke længere nogen relevans, fordi der er vedtaget nye delegerede
retsakter.

6.

Direktiv 96/89/EF om ændring af direktiv Lovgivningsinitiativ: Ophævelse
95/12/EF om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt
angår energimærkning af vaskemaskiner

Dette direktiv har ikke længere nogen relevans, fordi der er vedtaget nye delegerede
retsakter.

7.

Forordning af 5. maj 1960 om Det Lovgivningsinitiativ:
Europæiske
Atomenergifællesskabs Ajourføring/revision
Forsyningsagentur, der bestemmer de
nærmere
regler
vedrørende
sammenholdelse af udbud og efterspørgsel
efter malme, udgangsmaterialer og
specielle fissile materialer (EFT 32 af
11.5.1960)

Ajourføring/revision af forordning.
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Nr.

Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

8.

Det europæiske Atomenergifællesskabs Lovgivningsinitiativ:
Forsyningsagenturs
forordning
om Ajourføring/revision
ændring af Forsyningsagenturets reglement
af 5. maj 1960 om de nærmere regler
vedrørende sammenholdelse af udbud og
efterspørgsel
efter
malme,
udgangsmaterialer og specielle fissile
materialer (EFT L 193 af 25.7.1975)

Ajourføring/revision af forordning.

9.

Rådets beslutning 77/706/EØF af 7. Lovgivningsinitiativ: Ophævelse
november 1977 om en målsætning på
fællesskabsplan for nedsættelse af
forbruget af primær energi i tilfælde af
vanskeligheder for forsyningen med
mineralolie og mineralolieprodukter, og
Kommissionens beslutning af 15. juni
1979 om gennemførelse af Rådets
beslutning 77/706/EØF

Afgørelsen er forældet, fordi frigivelse af nødlagre reguleret ved direktivet om
olielagre (2009/119/EF) anses for at være den bedste løsning i tilfælde af afbrydelser
af olieforsyningen.

10.

Fremme af vedvarende energi

Evaluering

Evaluering af direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af
energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv
2001/77/EF og 2003/30/EF.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

11.

Geologisk lagring af kuldioxid

Evaluering

Evaluering af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

12.

Nedbringelse af CO2-emissionerne fra Evaluering
lette køretøjer

Evaluering af forordning 443/2009 og forordning 510/2011 om nedbringelse af CO2emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

13.

Brændstofkvalitet

Direktivet om brændstofkvalitet (98/70/EF)
Påbegyndes i 2015.

Evaluering
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Nr.

Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

Den digitale økonomi og det digitale samfund
14.

Bestemmelser om audiovisuel kommerciel Undersøgelse
kommunikation om alkoholiske drikke

Undersøgelse af, om bestemmelserne om audiovisuel kommerciel kommunikation
om alkoholiske drikke har givet mindreårige det krævede beskyttelsesniveau.
Undersøgelsen indgår i vurderingen af, om direktivet om audiovisuelle
medietjenester (direktiv 2010/13/EU) tjener sit formål.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

15.

Undersøgelse
af
effektiviteten
af Undersøgelse
medreguleringsog
selvreguleringsaspekter i forbindelse med
fremme af effektiv gennemførelse af
direktivet om audiovisuelle medietjenester.

Undersøgelse af, i hvilket omfang medregulerings- og selvreguleringsaspekter i
forbindelse med fremme af effektiv gennemførelse af direktivet om audiovisuelle
medietjenester kan reducere reglernes kompleksitet.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

16.

Direktivet om databeskyttelse inden for Evaluering
elektronisk kommunikation

Direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af
privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, i forlængelse af, at der
opnås enighed om forslaget vedrørende databeskyttelse.
Pågår og forventes afsluttet i 2016.

17.

Direktivet om audiovisuelle medietjenester Evaluering

Evaluering af Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse
love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle
medietjenester.
Pågår og forventes afsluttet i 2016.

18.

Telepakken

Evaluering af telepakken fra 2009.
Pågår og forventes afsluttet i 2016.

Evaluering

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told
19.

Punktafgift

Evaluering

Evaluering af Rådets direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for
punktafgifter. Vurderingen omfatter retlig ordning for grænseoverskridende
bevægelighed for punktafgiftspligtige varer frigivet til forbrug mellem
næringsdrivende og virksomheder, der driver fjernsalg.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

20.

Minikvikskranke

Evaluering

Vurdering af gennemførelsen af direktivet om minikvikskranke (2008/8/EF).
Påbegyndes i 2015.
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Nr.

Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet
21.

Information og høring af arbejdstagerne

Lovgivningsinitiativ: Konsolidering
og forenkling

Konsolidering af tre direktiver om information og høring af arbejdstagerne under
hensyntagen til resultatet af høringen af arbejdsmarkedets parter:
• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om
indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i
Det Europæiske Fællesskab
• Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser
• Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i
forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af
virksomheder eller bedrifter

22.

Stålstatistikker

Lovgivningsinitiativ: Ophævelse

Forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EFstatistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 er forældet, fordi de
pågældende data ikke længere indsamles.

23.

Integrerede
socialarbejdsmarkedsstatistikker

og Lovgivningsinitiativ: Konsolidering
og forenkling

Konsolidering og indarbejdelse af lovgivning om udarbejdelse af europæiske
statistikker relateret til personer og husstande. Målet er at gøre bedst mulig brug af
oplysninger fra private husholdninger og enkeltpersoner, så de kan opfylde det
nuværende og fremtidige behov for europæisk statistik uden at øge
indberetningsbyrden.

24.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Evaluering

Evaluering af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af
foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet, samt 23 hermed forbundne direktiver.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

25.

Deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse

Evaluering

Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende
deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS.
Direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset
ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP
Resultatet forventes at foreligge i 2015.
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Nr.
26.

Område
Oplysningspligt

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

Evaluering

Evaluering af Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens
pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller
ansættelsesforholdet.
Forventes påbegyndt primo 2015 og afsluttet i 2016.

Lovgivningsinitiativ: Omarbejdning

Forslag til forordning, der skal erstatte forordning (EF) nr. 1006/2008 om
fiskeritilladelser. Omarbejdning af den gældende forordning om fiskeritilladelser for
at forenkle det nuværende system, harmonisere medlemsstaternes meget forskellige
oplysningskrav og gøre sanktionerne mere effektive.

Miljø, maritime anliggender og fiskeri
27.

Forordningen om fiskeritilladelser

28.

Forenkling af tekniske foranstaltninger til Lovgivningsinitiativ: forenkling
beskyttelse af havorganismer

Forslag til en forenklet ramme for tekniske foranstaltninger til ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske
foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer.

29.

Forordninger
om
miljøledelse
miljørevision (EMAS)

og Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol af:
• Forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers
frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og
miljørevision (EMAS)
• Forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket.
Kvalitetskontrollen har til formål at evaluere og vurdere deres bidrag til
konkurrencevene, bæredygtigt forbrug og produktion.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

30.

Fiskeripolitikken

Evaluering

Evaluering af virkningen af fiskerikontrolforordningen (forordning (EF) nr.
1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik
på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik) på gennemførelsen af
den fælles fiskeripolitiks regler og mål efter dens ikrafttræden den 1. januar 2010 og
frem til 31. december 2014.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

31.

Miljøansvar

Evaluering

Evaluering af direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og
afhjælpning af miljøskader. I henhold til direktivets artikel 18 skal Kommissionen
forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende erfaringerne med
anvendelsen af direktivet.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.
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Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

32.

Drikkevand

Evaluering

Kommissionen tilkendegav i sin meddelelse om det europæiske borgerinitiativ "Rent
vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!", at
den ville iværksætte en EU-omfattende høring om drikkevandsdirektivet (Rådets
direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand). Evalueringen
skal tilvejebringe et videngrundlag for at vurdere, om lovgivningen tjener sit formål
og når sine mål.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

33.

Infrastrukturen for geografisk information Evaluering
i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE).

Evaluering af direktiv 2007/2/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk
information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

34.

Natura
2000
habitatsdirektiverne)

og Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol af:
• Direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle
• Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt
vilde dyr og planter.
Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

35.

Ekstern støj

Evaluering

Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. I henhold til direktivets
artikel 10, stk. 4, og artikel 11 skal Kommissionen hvert femte år offentliggøre en
rapport, der indeholder en vurdering af gennemførelsen af direktivet, et resumé af
resultaterne af støjkortlægningen og de indberettede handlingsplaner samt en
vurdering af behovet for yderligere fællesskabsforanstaltninger.
Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

36.

Europæisk register over udledning og Evaluering
overførsel
af
forurenende
stoffer
(Europæisk PRTR)

I henhold til artikel 17 i forordning (EF) Nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om
oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende
stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF skal
Kommissionen hvert tredje år offentliggøre en rapport, der er baseret på oplysninger
fra medlemsstaterne.
Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

(fugle-
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Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

37.

Emissioner
af
flygtige
forbindelser (fase I)
(VOC I)

organiske Evaluering

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF a om forebyggelse af emissioner af
flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra
terminaler til servicestationer. Evalueringen fokuserer på at afdække og vurdere den
lovgivningsmæssige byrde og på at finde frem til muligheder for forenkling.
Evalueringen forløber parallelt med evalueringen af VOC II-direktivet.
Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

38.

Emissioner
af
flygtige
forbindelser fase II (VOC II)

organiske Evaluering

Evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober
2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer
på servicestationer. I henhold til VOC-II direktivets artikel 7 skal Kommissionen
senest den 31. december tage gennemførelsen af direktivet op til revision, navnlig
hvad angår:
• den tærskel på 100 m3 pr. år, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), og
artikel 3, stk. 2, litra b), i dette direktiv samt i artikel 6, stk. 3, i direktiv
94/64/EF
• dataene for overholdelse af kravene fra ibrugtagne fase II-systemer til
benzindampgenvinding og
• behovet for automatisk overvågningsudstyr.
Evalueringen forløber parallelt med evalueringen af VOC I-direktivet.
Pågår, afsluttes efter planen i fjerde kvartal af 2016.

39.

Vilde dyr i zoologiske haver

Evaluering

Evaluering af direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i
zoologiske haver.
Forventes påbegyndt primo 2015 og afsluttet i 2016.

40.

Direktivet om strategisk miljøvurdering Evaluering
(SMV-direktivet)

Evaluering af direktivet vedrørende strategisk miljøvurdering (direktiv 2001/42/EF):
I henhold til direktivets artikel 12 skal Kommissionen fra 2006 hvert syvende år
udarbejde en rapport om direktivets anvendelse og virkning. Den anden
gennemførelsesrapport skal efter planen foreligge i 2016. Den skal indeholde en
evaluering af anvendelsen og effektiviteten af direktivet i hele EU og en vurdering af
forenklingspotentialet. Den kan eventuelt føre frem til en Refitevaluering.
Forventes påbegyndt primo 2015 og afsluttet i 2016.
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Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion
41.

Prospektdirektivet (2003/71/EF).

Evaluering

Evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november
2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til
offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

42.

Internationale regnskabsstandarder

Evaluering

Evaluering af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale
regnskabsstandarder. Formålet med evalueringen er at vurderinger den faktiske
virkning af anvendelse gennem otte år af internationale regnskabsstandarder (IFRS)2
i EU i forhold til det oprindelige formål med forordningen vedrørende International
Accounting Standards Board (IASB).
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Kvalitetskontrol

Forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i
fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.
Formålet med kvalitetskontrollen er at vurdere nyttevirkningen, effektiviteten,
sammenhængen, relevansen og EU-merværdien af hovedredskaberne i
fødevarelovgivningen (særlig videnskabeligt baseret lovgivning, anvendelsen af
forsigtighedsprincippet, forebyggelse af svig og forbrugerinformation, krav til
operatørerne om at udføre egenkontrol og spore fødevarer, redskaber til håndtering af
alarmer, nødsituationer/kriser, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet).
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Sundhed og fødevaresikkerhed
43.

Fødevarelovgivning

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er
44.

2

Direktiv 1999/45/EF om klassificering, Lovgivningsinitiativ: Ophævelse
emballering og etikettering af farlige
præparater

I overensstemmelse med artikel 60 i direktiv 1999/45/EF ophæves direktivet med
virkning fra den 1. juni 2015.

http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx.
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Område

Initiativtype / Refitmål

Beskrivelse

45.

Selskabsret

Lovgivningsinitiativ: Kodificering

Kodificering af syv selskabsdirektiver, hvorved der skabes et samlet instrument.
Målet er at øge gennemsigtigheden og læsbarheden (direktiv 82/891, direktiv
2005/56, direktiv 2009/101, direktiv 2009/102, direktiv 2011/35 og direktiv 2012/17,
2012/30). Formålet med at kodificere en række selskabsdirektiver, hvorved der
skabes et samlet instrument, er at øge gennemsigtigheden og læsbarheden.

46.

Olie/olieraffinaderisektoren

Kvalitetskontrol

Kontrollen af EU-lovgivning af relevans for olieraffineringsindustrien, f.eks.
direktivet om fremme af vedvarende energi, energibeskatningsdirektivet, EU's
emissionskvotehandelsordning, direktivet om brændstofkvalitet, direktivet om rene
og energieffektive køretøjer, direktivet om industrielle emissioner, direktivet om
olielagre, direktivet om skibsbrændstof, energieffektivitetsdirektivet og direktivet om
luftkvalitet.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

47.

Den kemiske industri

Kumulativ omkostningsvurdering

Kumulativ omkostningsvurdering af den EU-lovgivning og de EU-politikker, som
har størst relevans for den kemiske industri i EU.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

48.

Anvendelse af princippet om gensidig Evaluering
anerkendelse af varer.

Evaluering af princippet om gensidig anerkendelse af varer og af den måde, det
anvendes i medlemsstaterne (jf. artikel 34 i TEUF).
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

49.

Klageprocedurer i
offentlige indkøb.

med Evaluering

Evaluering af 2007/66/EF direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/665/EF og
92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i
forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

50.

Direktiverne om færdigpakkede varer

Evaluering

Evaluering af direktiv 75/107/EØF, direktiv 76/211/EØF og 2007/45/EF om
færdigpakkede varer.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

forbindelse
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51.

Selvstændige handelsagenter

52.

Lovgivning om kemikalier, der ikke er Kvalitetskontrol
omfattet af REACH3

Kvalitetskontrol af den vigtigste lovgivning om kemikalier, der ikke er omfattet af
REACH, samt hertil knyttede aspekter af lovgivningen om industrier i senere
produktionsled.
Påbegyndes i 2015.

53.

Relevansen af standardiseringstiltag

Evaluering

Evaluering af EU's standardiseringssystemer. Formålet med evalueringen er at
vurdere relevansen af det europæiske standardiseringssystem som fastlagt i
forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering.
Påbegyndes i 2015.

54.

Direktivet om maskiner

Evaluering

Det indre marked for varer – evaluering af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om
maskiner.
Påbegyndes i 2015.

55.

Træindustrien

Kumulativ omkostningsvurdering

En kumulativ omkostningsvurdering af de reguleringsomkostninger, der følger af
den vigtigste EU-lovgivning og de vigtigste EU-politikker for EU's træindustri
(træbearbejdning, møbler,
papirmasse og papir samt trykning), navnlig
omkostningernes betydning for denne industris fortjenstmargener og internationale
konkurrenceevne.
Påbegyndes i 2015.

56.

Glas/keramik

Kumulativ omkostningsvurdering

En kumulativ omkostningsvurdering af de reguleringsomkostninger, der følger af
den vigtigste EU-lovgivning og de vigtigste EU-politikker for EU's glas- og
keramikindustri, navnlig omkostningernes betydning for denne industris
fortjenstmargener og internationale konkurrenceevne.
Påbegyndes i 2015.

57.

Direktivet om forsinket betaling

Evaluering

Evaluering af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i
handelstransaktioner.
Påbegyndes i 2015.

3

Evaluering

Beskrivelse
Det indre marked – evaluering af direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om
samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Denne evaluering varetages i et samarbejde mellem Generaldirektoratet for Miljø og Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri.
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Nr.
58.

Område
Byggesektoren

Initiativtype / Refitmål
Kvalitetskontrol (oprindeligt
kumulativ omkostningsvurdering)

Beskrivelse
Kvalitetskontrol af den vigtigste EU-lovgivning, der påvirker denne sektor på
området det indre marked og energieffektivitet.
Påbegyndes i 2015.

Retsvæsen, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder
59. Direktiv 2006/114/EF om vildledende Lovgivningsinitiativ: forenkling
og sammenlignende reklame (B2B)

Direktivet om reklame mellem virksomheder vil forenkle og strømline beskyttelsens
omfang i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder. Det skal løse problemet
med vildledende reklamepraksis på nettet eller via anden form for fjernkommunikation.
SMV'ers forventede udbytte af direktivet (færre omkostninger i tilfælde af vildledende
reklamepraksis, hvor virksomhederne ikke selv på effektiv vis kan håndhæve deres ret)
udgør 419-477 mio. EUR årligt.

60. Ligebehandling inden for social sikring

Evaluering

Evaluering af lovgivning vedrørende ligebehandling inden for social sikring som
omhandlet i Rådets direktiv 79/7/EØF om gradvis gennemførelse af princippet om
ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

længerevarende Evaluering
videresalgsog

Evaluering af direktiv 2008/122/EF om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med
visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter,
videresalgs- og bytteaftaler.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

61. Timeshare,
ferieprodukter,
bytteaftaler

62. Lovgivningsramme
vedrørende Kvalitetskontrol
forbrugerrettigheder og reklame

Kvalitetskontrol af retsakter vedrørende forbrugerrettigheder og reklame, herunder:
• direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for
forbrugerne
• direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i
forbindelse hermed
• direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.
Påbegyndes i 2015.
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Beskrivelse

Migration, indre anliggender og medborgerskab
63. Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om Lovgivningsinitiativ: kodificering
fastlæggelse af listen over de
tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de
ydre grænser, og listen over de
tredjelande, hvis statsborgere er fritaget
for dette krav

Kodificering af visumforordningen (539/2001) (14 ændringer) efter EU-Domstolens
dom, som ventes i midten af 2015.

64. Rådets afgørelse 2000/642 af 17. Lovgivningsinitiativ: ophævelse
oktober 2000 om samarbejdsordninger
mellem medlemsstaternes finansielle
efterretningsenheder for så vidt angår
udveksling af oplysninger

Samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder i forbindelse med forebyggelse
vil blive reguleret i det foreslåede fjerde hvidvaskningsdirektiv (COM/2013/045). Det
praktiske anvendelsesområde for reglerne om retshåndhævende samarbejde er
begrænset og behøver ikke fastholdes.

65. Visuminformationssystemet

Evaluering

Evaluering af forordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS) og
udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VISforordningen) og Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af
visuminformationssystemet (VIS), forordning 810/2009 og afgørelse 2008/633.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

66. Ulovlig indrejse og transit samt ulovligt Evaluering
ophold

Evaluering af direktiv 2002/90/EF 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og
transit samt ulovligt ophold og af Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA om styrkelse af
de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og
transit samt ulovligt ophold, således at behovet for effektiv bekæmpelse af smugling
afstemmes med behovet for at undgå kriminalisering af humanitær bistand.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

67. Frontex,
herunder
grænseindsatshold

Evaluering af forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for
forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

hurtige Evaluering

68. Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

Evaluering

Evaluering af Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA
Resultatet forventes at foreligge i 2015.
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Område

69. Lovlig migration

Initiativtype / Refitmål
Kvalitetskontrol

Beskrivelse
Kvalitetskontrol af
• direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (blåt
kort)
• direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status
som fastboende udlænding
• direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure
for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og
arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for
arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat
(kombineret tilladelse)
med henblik på at vurdere kvaliteten af den gældende EU-lovgivning om lovlig
migration og foreslå mulige ændringer.
Påbegyndes i 2015.

Handel
70. Handelslovgivning

Lovgivningsinitiativ:
Kodificering, omarbejdning eller ophævelse af lovgivning som ændret ved følgende to
kodificering/omarbejdning/ophævelse bemyndigelsesforordninger, der bringer handelslovgivningen i overensstemmelse med
TEUF – forordning (EU) nr. 37/2014 af 15. januar 2014 og forordning (EU) nr. 38/2014
af 15. januar 2014.

71. Omlægning af handelen med visse Evaluering
essentielle lægemidler

Evaluering af forordning (EF) nr. 953/2003 om hindring af omlægning til Den
Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Transport
72. Direktiv 2007/38/EF om eftermontering Lovgivningsinitiativ: ophævelse
af spejle på tunge lastvogne

Direktivet har opfyldt sit formål: Alle køretøjer, der er underlagt
eftermonteringsforpligtelsen (køretøjer indregistreret mellem 1. januar 2000 og 27.
januar 2007), har nu fået monteret de nye spejle.

73. Ophævelse af forordning 569/2008 om Lovgivningsinitiativ: ophævelse
ændring af forordning nr. 11 (1960)
vedrørende
afskaffelse
af
forskelsbehandling med hensyn til
transportpriser og transportvilkår

Denne forordning er ikke længere nødvendig og er blevet overhalet af den teknologiske
udvikling og overflødiggjort af anden lovgivning.
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Beskrivelse

74. Forenklingsforslag om ændring af Lovgivningsinitiativ: forenkling
forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles
regler om betingelser for udøvelse af
vejtransporterhvervet og forordning (EF)
nr. 1072/2009 om fælles regler for
adgang til markedet for international
godskørsel

Med forslaget præciseres og forenkles visse bestemmelser i forordning (EF) nr.
1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. Ændringerne vil lette medlemsstaternes
gennemførelse og sikre en mere ensartet anvendelse af bestemmelserne i hele EU. De
planlagte ændringer vil mindske den administrative byrde for offentlige myndigheder og
private virksomheder.

75. Kombineret transport

Evaluering

Evaluering af direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler
for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne – direktivet
indførte incitamenter til kombineret transport, primært gennem fravigelse af
begrænsninger og forpligtelser indført ved anden lovgivning (cabotagekørsel, vægt og
mål).

76. Modtagefaciliteter i havne

Evaluering

Evaluering af direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter. Formålet med evalueringen er
at få et samlet overblik over, hvordan direktivet fungerer i praksis, og vurdere, hvor
effektivt og virkningsfuldt det er. Evalueringen ventes at påpege problemer, der kan
rettes op på i forbindelse med en eventuel ændring af direktivet, hvor
lovgivningsrammen forbedres og forenkles og reguleringsomkostningerne reduceres.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

for Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol af:
• direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe
• direktiv 2003/25/EF om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe
• direktiv 1999/35/EF om en ordning med obligatoriske syn med henblik på
sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer
• direktiv 1998/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe,
som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater.
Formålet med kvalitetskontrollen er at vurdere mulighederne for forenkling og
strømlining af den eksisterende ramme og finde en balance mellem IMO's, EU's og
medlemsstaternes regler.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

77. Sikkerhedsregler
passagerskibe

og

-standarder
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78. Fremme
af
renere
og
mere Evaluering
energieffektive køretøjer til vejtransport

Evaluering af direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere
energieffektive køretøjer til vejtransport.
Direktivet har til formål at tilskynde til en bedre anvendelse af udbudsprocedurerne med
henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af offentlige midler og fremme renere
køretøjer.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

79. Sikkerhed i tunneler

Evaluering af direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for
tunneler i det transeuropæiske vejnet.
Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Evaluering
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