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1. Begrotingsindeling EL&I 2012
Brief van de minister van EL&I van 6 juni 2011 (32500 XIII, E)
De commissie neemt de brief van de minister voor kennisgeving aan. Het lid Koffeman
(PvdD) brengt naar aanleiding van deze brief het punt naar voren dat hij het, met het oog
op het belang van de mogelijkheid van parlementaire controle, onwenselijk acht dat het
aantal begrotingsstaten wordt gereduceerd.
De commissie besluit dat onder meer dit punt aan de orde kan worden gesteld tijdens een
kennismakingsgesprek begin september 2011 met de minister en staatssecretaris van EL&I.
De staf wordt verzocht hiervoor een datumvoorstel te doen.
ECONOMIE EN INNOVATIE
2. E1000721
Mededeling inzake de prioriteiten voor een energie-infrastructuur voor 2020 en verder,
COM(2010)677
Brief van de minister van EL&I van 14 juni 2011 (32611, B) in reactie op brief van 30 maart
2011
De brief van de minister wordt voor kennisgeving aangenomen.
3. E1100092
Evaluatie Small Business Act (SBA) COM(2011)78
Brief van de minister van EL&I van 23 mei 2011 (32731, A) in reactie op brief van 8 april
2011
De staf wordt verzocht een conceptbrief voor te bereiden ter bespreking op 28 juni 2011.
4. Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie
Brief - met bijlagen - van de minister van EL&I van 1 juni 2011 (29023, C) in reactie op brief
van 26 januari 2011
De commissie besluit om 5 juli 2011 vast te stellen als inbrengdatum voor een brief aan de
regering.
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5. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit om de nahang met betrekking tot de Wijziging van het Besluit beheer
en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide (brief van de staatssecretaris van ELI
van 1 juni 2011, opgenomen in het wekelijkse overzicht aanhangige gedelegeerde
regelgeving) te agenderen op 28 juni 2011. De staf wordt verzocht om ten behoeve van
deze vergadering een conceptbrief voor te bereiden.
LANDBOUW EN NATUUR
6. E1100233
Voorstel voor een verordening houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van
steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van
de landbouwmarkten COM(2011)193
Brief van de staatssecretaris van EL&I van 14 juni 2011 (32790, A) in reactie op brief van
24 mei 2011
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris voor kennisgeving aan.
7. Voorhang ontwerpbesluit gewasbescherming (32372)
a.

Brief met bijlage van de staatssecretaris van EL&I, mede namens de staatssecretaris

van I&M, van 24 mei 2011 (32372, D) in reactie op brief van 22 april 2011
b.

'Nieuwe voorhang' opgenomen in de bijlage bij bovenstaande brief van 24 mei 2011.

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris en de 'nieuwe voorhang' opgenomen in
de bijlage bij bovengenoemde brief voor kennisgeving aan.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

3

Dossiernummer op www.europapoort.nl.

