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1. Kennismakingsgesprek bewindslieden EL&I 

a. De commissie stelt voor om op 4 oktober 2011 om 17.00 uur een 

kennismakingsgesprek te voeren met de minister van EL&I en op 27 september 2011 van 

14.00 - 15:00 uur met de staatssecretaris van EL&I. 

b. Door enkele leden van de commissie worden ter vergadering onderwerpen 

aangedragen ter bespreking tijdens de kennismakingsgesprekken. Deze worden gevoegd bij 

het convocaat van de commissievergadering van 5 juli 2011, teneinde in deze vergadering 

de onderwerpen definitief vast te stellen. 

 

ECONOMIE EN INNOVATIE 

 

2. E1100091 

Evaluatie Small Business Act (SBA) COM(2011)78 

De commissie besluit om een commissiebrief aan de regering vast te stellen. 

 

3. E1100322 

Voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie en de herziening van richtlijnen 

2004/8/EG en 2006/32/EG COM(2011)370 

De commissie besluit om 5 juli 2011 vast te stellen als inbrengdatum voor een brief. 

 

LANDBOUW EN NATUUR 

 

4. 32469 

Wijziging van de Meststoffenwet (herinvoering compartimentering) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

5. Besluit beheer en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide3 

De staf wordt verzocht om ambtelijk navraag te doen naar aanleiding van de door de 

staatssecretaris in zijn brief van 24 juni 2011 genoemde datum van inwerkingtreding van 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
3  Nahang op grond van artikel 103 van de Flora- en faunawet  
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1 oktober 2011. De nahang van 1 juni 2011 (32372, 55) en de brief van de staatssecretaris 

van EL&I van 24 juni 2011 worden opnieuw geagendeerd in de vergadering van 5 juli 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


