Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
13 september 2011

aan

De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
i.a.a. De leden van de vaste commissies voor Financiën i.vm. agendapunt 2
i.a.a. De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid i.v.m.
agendapunt 2

Datum
Kenmerk

1.

13 september 2011
43187/WB/

32710 D
Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2010
32710 F
Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2010
32710 XIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010
32710 XIV
Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010
Met betrekking tot deze wetsvoorstellen brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde
de voorstellen af te doen als hamerstuk.
ECONOMIE EN INNOVATIE

2. Internationaal parlementair contactennetwerk
Verzoek OESO 14 februari 2011 aan Voorzitter Eerste Kamer
De commissie besluit het lid Elzinga (SP) voor te dragen als contactpersoon voor de OESO.
3.

Nader onderzoek rol speculanten en hedge funds op de TTF
Brief van de minister van EL&I van 30 juni 2011 (31904, M)
De commissie besluit de brief van 30 juni 2011 voor kennisgeving aan te nemen.

4. Transformator- en schakelstation onder de rijkscoördinatieregeling
Brief van de minister van ELI van 29 augustus 2011 (32880, 1 en bijlage)
De commissie besluit de brief en het besluit voor kennisgeving aan te nemen.
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5. E1100091
Evaluatie Small Business Act (SBA) COM(2011)78
Brief van de minister van ELI van 7 september 2011 (32731, B) in reactie op de brief van de
commissie ELI van 29 juni 2011
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit commissie de
toezegging in de brief dat de minister van EL&I de Eerste Kamer zal berichten over de
resultaten van het onderzoek naar de werkbaarheid van een systeem van verificatie in de
Nederlandse aanbestedingspraktijk, te registreren.
6. E1100322
Voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie en de herziening van richtlijnen
2004/8/EG en 2006/32/EG COM(2011)370
Door de fractie van de PVV (Faber-van de Klashorst) wordt inbreng geleverd voor een brief
aan de regering. De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de eerste vraag inzake vrije
marktwerking. De commissie verzoekt de staf haar op de hoogte te houden van de
behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer.
7. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie stemt in met het gewijzigd tijdstip van het kennismakingsgesprek met

de minister van EL&I op 4 oktober 2011 van 18:00 - 19:00 uur.
b.

Naar aanleiding van het wekelijkse overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving

besluit de commissie om op dit moment geen besluiten in behandeling te nemen.
c.

Op voorstel van het lid Reuten (SP) besluit de commissie de tweedeling van de

commissieagenda in een deel 'Economie en innovatie' en een deel 'Landbouw en natuur' niet
te continueren. In verband hiermee kan het onderdeel 'Mededelingen en rondvraag' voortaan
weer worden opgenomen aan het slot van de agenda.
LANDBOUW EN NATUUR
8. 31571
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel
slachten
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 25 oktober 2011.
Daarnaast stelt de commissie voor een datum in december voorlopig vast te leggen voor
plenaire behandeling.
De commissie neemt kennis van het besluit3 van de Voorzitter van de Kamer om het
onderzoek inzake dit wetsvoorstel toe te vertrouwen aan de commissies ELI en BZK/AZ.
De commissie verzoekt de voorzitters van beide commissies om in overleg te treden over de
vraag op welke wijze het onderzoek vorm zou kunnen krijgen. Zo nodig zal het wetsvoorstel
op 27 september 2011 opnieuw geagendeerd worden om te overleggen over de wijze van
behandeling van het wetsvoorstel.
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9. Hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid
a.

E1100364

Europese Commissiemededeling: Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
COM(2011)417
b.

E1100375

Voorstel voor een verordening inzake het Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM(2011)425
c.

E1100386

Voorstel voor een verordening houdende een gemeenschappelijke marktordening voor
visserijproducten en aquacultuurproducten COM(2011)416
d.

E1100397

Europese Commissiemededeling inzake de externe dimensie van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid COM(2011)424
e.

E1100408

Verslag inzake de rapportageverplichting op basis van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van
20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de
visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid COM(2011)418
De commissie besluit om 4 oktober 2011 vast te stellen als inbrengdatum voor een brief
aan de regering.
10. T01118
Verfijndere meting van de oppervlaktewaterkwaliteit (31945)
Brief van staatssecretaris van ELI van 14 juli 2011 (32500 XIII, F) in reactie op brief van 18
april 2011
De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 27 september 2011.
11. Toezeggingen Wet dieren
T01376
Werkschema planning AMVB's wet Dieren
Brief van de staatssecretaris van EL&I van 15 juli 2011 (31.389, R herdruk)
T01377
Samenwerking dierenpolitie met bestaande controle- en inspectiediensten
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 28 april 2011 (29628, 257)
T01379
Rapportage "Staat van het Dier"
Brief van de staatssecretaris van EL&I van 24 mei 2011 (28286, 507)
T01380
Inzet regering dierenwelzijn in EU-verband
Brief van de staatssecretaris van EL&I van 31 mei 2011 (28286, 514)
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De commissie besluit de toezeggingen T01376, T01377, T01379 en T01380 als voldaan te
beschouwen. De commissie besluit voorts de staatssecretaris van EL&I schriftelijk te wijzen
op het feit dat een aantal brieven die betrekking hebben op de toezeggingen enkel aan de
Tweede Kamer gezonden zijn en niet aan de Eerste Kamer.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

