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1. Voorstel van wet houdende tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband 

met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen 

In vervolg op de brief van 28 januari 2011 (31389, F) is de staatssecretaris van EL&I  

voornemens om komende week een tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (in verband 

met een vangstverbod op met dioxine vervuilde paling) bij de Tweede Kamer aanhangig te 

maken, zo is de commissie bericht. Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is 

aanvaard, zal de commissie de parlementaire behandeling van dit voorstel voortvarend ter 

hand nemen. Zij streeft ernaar - onder voorbehoud van tijdige aanvaarding in de Tweede 

Kamer - op 22 maart 2011 het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden en stelt voor 

het wetsvoorstel te agenderen voor de plenaire vergadering op 29 maart 2011.  

De staf zal de commissie zo spoedig mogelijk informeren over de inhoud en de voortgang 

van het wetsvoorstel.   

 

2. E1000811 

Voorstel voor een verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten 

COM(2010)733 

Er wordt inbreng geleverd voor een brief aan de regering door het lid Benedictus (CDA). De 

leden van de fracties van VVD, PvdA en SP sluiten zich bij deze vragen aan. De conceptbrief 

zal onder de commissieleden circuleren om zo nodig te worden aangevuld en zal daarna - 

indien gewenst - als commissiebrief worden verstuurd.  

 

3. GGO-beleid etc.  

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 11 februari 2011 naar aanleiding van 

commissiebrief van 30 november 2010 (32500 XIV, C) 

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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4. 32369 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod 

pelsdierhouderij  

   30826  
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de  
pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) 
 
De staf zal nagaan wat de stand van zaken is van de door de initiatiefnemers aangekondigde 
acties in de Tweede Kamer.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 


