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1.  31320  Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen 

energie-efficiëntie)  

31374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering 
van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt  

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA 
(Doek), waarbij de PvdA (Van Driel) zich bij één vraag aansluit, VVD 
(Kneppers-Heynert), SP (Reuten) en SGP (Van den Berg) mede namens 
ChristenUnie. Daarnaast wordt de minister een commissievraag voorgelegd.  

 
2. De commissie besluit enige wijzigingen aan te brengen in de conceptbrief van 

de commissie aan de minister van Economische Zaken, naar aanleiding van de 
brief van de minister van Economische Zaken, d.d. 12 september 2008,  
inzake voorhang Besluit kostenoverzicht energie. (EK 31320, C) 

 
3. De commissie besluit de regeringsreactie op het Groenboek Auteursrecht in 

de kenniseconomie (COM(2008)466) af te wachten en in de vergadering van 
4 november 2008 te bezien of er behoefte bestaat aan het leveren van 
schriftelijke inbreng.1  

 
4. De commissie besluit de Mededeling inzake gezamenlijk programmeren 

onderzoek (COM(2008)468) voor kennisgeving aan te nemen.2  
 
5. De commissie besluit de Mededeling inzake industriële-eigendomsrechten 

strategie voor Europa (COM(2008)465)3 nogmaals te agenderen in haar 
vergadering van 7 oktober 2008 teneinde dan te bezien of er behoefte 
bestaat aan het leveren van schriftelijke inbreng.  

 
6. De commissie besluit de conceptbrief inzake de informatieverstrekking tijdens 

de behandeling van het inmiddels tot wet verheven Wetsvoorstel informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (30475) in de vergadering van 30 
september 2008 te bespreken. 

 

                                                
1 Zie: www.europapoort.nl, aldaar E080106 
2 Zie: www.europapoort.nl, aldaar E080084 
3 Zie: www.europapoort.nl, aldaar E080085 
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7. 30661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de 
instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op 
het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede 
regeling van diverse andere onderwerpen 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel brengt de commissie eindverslag uit. 
De commissie stelt voor de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 
28 oktober 2008. 

 
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,  
Warmolt de Boer 


