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BIJLAGE 

 

Uitvoering van de strategie voor de digitale interne markt 

bij de 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 

over de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale interne 

markt 

 

Een connectieve digitale interme markt 

{SWD(2017) 155 final}  
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Acties Stand van zaken 

I. In heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven 

Wetgevingsvoorstellen voor eenvoudige en 

doeltreffende regels inzake grensoverschrijdende 

overeenkomsten voor consumenten en bedrijven   

 Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde 

aspecten van overeenkomsten voor de levering van 

digitale inhoud  

 Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde 

aspecten van overeenkomsten voor de 

onlineverkoop en andere verkoop op afstand van 

goederen  

2015 

 

 Goedgekeurd door COM op 9 december 2015 

 

 

 Goedgekeurd door COM op 9 december 2015 

 

Herziening van de verordening samenwerking 

consumentenbescherming 

 Voorstel tot herziening van de verordening 

samenwerking consumentenbescherming  

2016 

 

 Goedgekeurd door COM op 25 mei 2016 

 

Maatregelen op het gebied van pakketbezorging 

 Wetsvoorstel inzake pakketbezorging  

2016 

 Goedgekeurd door COM op 25 mei 2016 

 

Brede evaluatie ter voorbereiding van 

wetgevingsvoorstellen om ongefundeerde geoblocking 

aan te pakken 

 Wetgevende maatregelen ter voorkoming van 

geoblocking en andere vormen van discriminatie 

van consumenten op grond van nationaliteit of 

verblijfplaats  

 

 Richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn 

oneerlijke handelspraktijken SWD (2016)  

2015 

 

 Goedgekeurd door COM op 25 mei 2016 

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017  

 Werkdocument van de diensten van de 

Commissie, gepubliceerd op 25 mei 2016 

Sectoraal mededingingsonderzoek naar elektronische 

handel, wat betreft de onlinehandel in 

consumentengoederen en de onlinelevering van 

digitale inhoud  

 Van start gegaan op 6 mei 2015 

 Voorlopig verslag over het onderzoek naar de 

sector elektronische handel (15 september 2016) 

 Openbare raadpleging over het voorlopige verslag 

tot november 2016 

2017 

 

 

 Bekendmaking van het voorlopig verslag over het 

onderzoek naar de sector elektronische handel op 

10 mei 2017 

Wetgevingsvoorstel voor een hervorming van het 

auteursrechtenstelsel 

 Voorstel voor een verordening betreffende de 

totstandbrenging van grensoverschrijdende 

portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de 

interne markt 

2015 

 

 Goedgekeurd door COM op 9 december 2015 
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 Mededeling – "Naar een modern, meer Europees 

kader voor auteursrechten” - Auteursrechten I  

 Wetgevende voorstellen (een verordening en een 

richtlijn) betreffende in het kader van het 

auteursrecht toegestane gebruikswijzen ten 

behoeve van personen met een leeshandicap en 

houdende uitvoering van het Verdrag van 

Marrakesh 

 

 Richtlijn betreffende auteursrecht in de digitale 

eengemaakte markt  

 

 

 

 Mededeling - “Het bevorderen van een eerlijke, 

efficiënte, en competitieve Europese, op het 

auteursrecht gebaseerde economie in de digitale 

eengemaakte markt” - Auteursrechten II  

 Goedgekeurd door COM op 9 december 2015 

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016  

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017  

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016  

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017  

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016 

 

 

Herziening van de satelliet- en kabelrichtlijn 

 Voorstel betreffende de uitoefening van het 

auteursrecht en de naburige rechten in bepaalde 

onlinediensten van omroeporganisaties 

(verordening)  

2015/2016 

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016 

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017  

Wetgevingsvoorstellen ter vermindering van de 

administratieve lasten die voor bedrijven voortvloeien 

uit het bestaan van verschillende btw-regelingen  

 Btw op elektronische handel — pakket voorstellen 

tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 

2009/132/EG van de Raad (grensoverschrijdende 

e-handel en elektronische publicaties)  

2016 

 

 

 Goedgekeurd door COM op 1 december 2016 

 

II. Voorwaarden creëren die bevorderlijk zijn voor digitale netwerken en diensten 

Wetgevingsvoorstellen tot hervorming van de huidige 

telecommunicatieregels  

 Voorstel voor een besluit over het gebruik van de 

470-790 MHz-frequentieband in de Unie  

 

 

 Toetsing van de wholesaleroamingmarkten  

 

 Europees telecomwetboek - herschikking; 

 

 

  BEREC-verordening  

 

 

2016 

 

 Goedgekeurd door de medewetgevers op 25 

april 2017 treedt in 2017 in werking. 

 

 

 

 Goedgekeurd door COM op 15 juni 2016 

Het interinstitutionele proces wordt afgerond 

tijdens het voorzitterschap van Malta 

 

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016 

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017 

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016 

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 
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 Wetgevingsvoorstel ter bevordering van 

internettoegang in lokale gemeenschappen (Wi-

Fi4EU)  

 Mededeling over een actieplan voor 5G  

 Mededeling Connectiviteit voor een competitieve 

digitale eengemaakte markt  

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017 

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016 

 

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016  

 Goedgekeurd door COM op 14 september 2016 

Herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten 

 Herziening van de richtlijn audiovisuele 

mediadiensten  

2016 

 Goedgekeurd door COM op 25 mei 2016 

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017 

Brede analyse van de rol van platforms op de markt, 

met inbegrip van illegale inhoud op internet 

 Analyse door de Commissie van de rol van 

platforms op de markt, met inbegrip van illegale 

inhoud op internet  

 

2015 

 

 Goedgekeurd door COM op 25 mei 2016 

Herziening van de e-privacyrichtlijn  

 Voorstel voor een e-privacyverordening  

2016 

 Goedgekeurd door COM op 10 januari 2017 

Prioritair initiatief inzake de gezamenlijke 

verklaring van de drie instellingen over de 

wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017 

Instelling van een contractueel publiek-privaat 

partnerschap inzake cyberveiligheid 

 Besluit van de Commissie (C 2016/4400) 

betreffende de ondertekening van een 

overeenkomst inzake een publiek-privaat 

partnerschap voor cyberveiligheid tussen de EU en 

de organisaties van belanghebbenden  

 Mededeling over de versterking van het Europese 

cyberweerbaarheidssysteem en bevordering van 

een concurrerende en innovatieve 

cyberbeveiligingssector  

2016 

 

 Goedgekeurd door COM op 5 juli 2016 

 

 

 

 Goedgekeurd door COM op 5 juli 2016 

III. Maximaal groeipotentieel voor de digitale economie 

Initiatieven inzake eigendom van gegevens, het vrije 

verkeer van gegevens (bv. tussen cloudaanbieders) en 

een Europese cloud 

 Mededeling over een Europees cloudinitiatief  

 Mededeling “Bouwen aan een Europese data-

economie”  

 

2016 

 

 Goedgekeurd door COM op 19 april 2016 

 Goedgekeurd door COM op 10 januari 2017 

 

Plan voor prioritaire ICT-normen en uitbreiding van 

het Europese interoperabiliteitskader voor 

overheidsdienstverlening 

 Mededeling - "De digitalisering van het Europese 

bedrijfsleven - De voordelen van een digitale 

eengemaakte markt ten volle benutten"  

2015 

 

 

 Goedgekeurd door COM op 19 april 2016 

 

 Goedgekeurd door COM op 19 april 2016 
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 Prioriteiten op het gebied van ICT-normalisatie 

voor de digitale eengemaakte markt  

 Herziening van het Europees 

interoperabiliteitskader  

 Goedgekeurd door COM op 23 maart 2017 

Nieuw actieplan voor e-overheid, met een initiatief 

voor het beginsel dat informatie slechts eenmaal moet 

worden verstrekt en een initiatief voor de koppeling 

van handelsregisters 

 EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 - Voor 

een snellere digitalisering van overheidsdiensten  

 Voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot oprichting van één 

digitale toegangspoort voor het verstrekken van 

informatie, procedures, hulp- en 

probleemoplossingsdiensten en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1024/2012 

2016 

 

 

 Goedgekeurd door COM op 19 april 2016 

 

 

2017 

 

 Goedgekeurd door COM op 2 mei 2017 

 

 


