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1. E100041A1 

Commissiemededeling inzake de vrijheid die de lidstaten moeten hebben om besluiten te 

nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (COM(2010)380) 

E100041B2 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te 

verbieden (COM(2010)375) 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 17 februari 2011 (32472, B) in reactie op brief 

van 18 januari 2011 

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris. Zij besluit een brief te sturen aan 

de staatssecretaris van EL&I met de vraag naar de lijst op welke gronden lidstaten de invoer 

van ggo's kunnen verbieden.  

 

2. E1000733 

Commissiemededeling: Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tot 2020 COM(2010)672 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 18 februari 2011 (28625, A) in reactie op brief 

van 15 december 2010. 

De commissie neemt de brief vooralsnog voor kennisgeving aan en blijft het dossier volgen. 

 

3. E1000824 

Wijzigingsvoorstel verordening (EG) nr. 1290/2005 inzake financiering Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid COM(2010)745  

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 17 februari 2011 (32655, A) in reactie op brief 

van 25 januari 2011. 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 
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4. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit de procedurevergadring inzake wetsvoorstel 32372 (Wijziging van de 

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van 

Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen) te verplaatsen van 1 maart 2011 naar 15 maart 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 


