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1. 32343
Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag
van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr.
1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision
2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door fractie van het CDA (Willems).
2. E1000631
Mededeling over versterking van de Interne Markt, COM(2010)608
a.

Brief van de minister van EL&I van 28 januari 2011 met kabinetsreactie in het kader

van de consultatie over genoemde mededeling (32593, A)
b.
Brief van de minister van EL&I van 23 februari 2011 in reactie op brief van 22
december 2010 (32593, B)
De commissie neemt beide brieven voor kennisgeving aan.
3. E1000662
Commissiemededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken COM(2010)612
a.

Brief van de minister en staatssecretaris van EL&I van 4 februari 2011 met

kabinetsreactie op genoemde mededeling (32591, A)
b.

Brief van de minister en staatssecretaris van EL&I van 16 februari 2011 in reactie op

brief van 7 december 2010 (32591, B)
Namens de leden van de SP-fractie (Elzinga) wordt een brief gezonden aan de regering. De
leden van de PvdA-fractie (Van Driel) sluiten zich aan bij een deel van de brief (vanaf
'Investeringen').
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4. E1100093
Evaluatie Small Business Act (SBA) COM(2011)78
De commissie besluit om op 5 april 2011 inbreng te leveren voor een brief aan de regering.
5. T01079
Toezending samenvattend verslag implementatie (31579)
Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 maart 2011
(31579, J)
De commissie beschouwt toezegging T01079 als voldaan. De commissie verzoekt de staf om
toezending van het verslag van het Algemeen Overleg dat de commissie ELI van de Tweede
Kamer op 8 maart 2011 heeft gevoerd , zodra dit verslag is verschenen.
6. Rondvraag en mededelingen
-

De commissie besluit om het voorstel COM(2011)79 Interne Markt voor procedure
te agenderen op 22 maart 2011.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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