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1. Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van minister 

van EL&I van 14 oktober 2011 (29023, E) wordt geleverd door de fractie van de SP 

(Reuten). De fracties van PvdA (Noten) en GroenLinks (Vos) sluiten zich bij deze inbreng 

aan. De staf wordt verzocht een conceptbrief rond te sturen, opdat andere fracties zich 

kunnen aansluiten. 

 

2. 31923 

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de 

overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 

2010, 284) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sylvester), 

GroenLinks (Vos) en PvdD (Koffeman). 

 

3. 32609 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire 

begrotingen)  

De commissie besluit om dit wetsvoorstel en de samenhang met de wetsvoorstellen 30826 

en 32369 aan de orde te stellen bij het ingeplande kennismakingsgesprek met de 

staatssecretaris van EL&I op 22 november 15.00 - 16.00 uur. 

 

4. T01380 

Inzet Nederlandse regering bij EU strategie dierenwelzijn 

De commissie stelt 15 november 2011 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met 

de regering naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van EL&I van 3 oktober 

2011 (31389, S). De commissie besluit voorts om het Europese dossier over de EU strategie 

Dierenwelzijn als prioritair aan te merken. 
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5. Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

Met betrekking tot 

 

E1100571 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse 

betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid COM(2011)625 

 

E1100582 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening 

voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") COM(2011)626 

 

E1100593 

Voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) COM(2011)627 

 

E1100604 

Voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) COM(2011)628 

 

E1100615 

Voorstel voor een verordening houdende maatregelen inzake de vaststelling van steun en 

restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten 

COM(2011)629 

 

E1100626 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad 

wat de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 betreft 

COM(2011)630 

 

E1100637 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 

Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft 

COM(2011)631 

 

besluit de commissie om voorlopig de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten. 
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6. Mededelingen en rondvraag 

- Naar aanleiding van een BNC-fiche dat op 31 oktober 2011 is verschenen inzake 

E1100478 Europese Commissiemededeling: Routekaart naar een hulpbronnenefficiënt Europa 

wordt een conceptbrief aan de regering over dit voorstel deze week nogmaals gemaild aan 

de commissie, teneinde eventueel de gestelde vragen te herzien.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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