Nr. 36800/N/LA

Den Haag, 18 oktober 2006

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken

Korte aantekeningen van de vergadering
van dinsdag 17 oktober 2006
1.
30212

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere
regels omtrent een onafhankelijk netbeheer
Inbreng nader voorlopig verslag door de fracties van CDA (Doek), PvdA (Sylvester), GL
(Van de Lans) en SP (Van Raak).
Op verzoek van mevrouw Sylvester wordt nader besloten te adviseren de openbare
behandeling van het wetsvoorstel te verplaatsen van 31 oktober 2006 naar 14 november
2006 teneinde de fracties voldoende gelegenheid te geven zich te beraden op de inhoud van de
nadere memorie van antwoord.
2.
30411

Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de
wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving
consumentenbescherming)
Eindverslag zal worden uitgebracht. Voorstel datum plenair: 7 november 2006.
3. en 4.
E040117

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
diensten op de Interne Markt (dienstenrichtlijn)
De behandeling in het Europees Parlement wordt afgewacht.
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Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en
92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de
doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van
overheidsopdrachten.
Aan de regering zal worden meegedeeld dat de commissie haar standpunt deelt.
E060132

Voorstel voor een verordening betreffende de aanduiding van het land van
oorsprong op bepaalde producten uit derde landen
Voor kennisgeving aangenomen.
E060025

Voorstel voor een verordening inzake onderhandelingen over overeenkomsten
inzake de handel in diensten andere dan vervoersdiensten
Voor kennisgeving aangenomen.
E050123

5.
Rondvraag.
a. De heer Ketting deelt mee de commissie een afschrift van zijn bijdrage aan een in
2004 met de Raad van State gevoerde discussie over gedelegeerde regelgeving te
zullen toezenden in verband met het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 30501
(Aanbestedingswet). De aanwijzing voor de regelgeving nr. 25 zal worden bijgevoegd.
Dit alles omdat wetsvoorstel 30501 sterk het karakter heeft van een Kaderwet die veel
overlaat aan regeling bij amvb en ministeriële regeling. Op 31 oktober 2006 zal de
commissie zich over dit onderwerp verder beraden.
b. Mevrouw Sylvester heeft naar aanleiding van het themadebat midden- en kleinbedrijf
op 27 juni jl. toezeggingen en uitspraken van de staatssecretaris geïnventariseerd. Zij
verzoekt de overige woordvoerders in dit debat desgewenst aanvullingen te plegen op
deze inventarisatie (zie bijlage). Op 31 oktober 2006 zal de commissie deze
inventarisatie definitief vaststellen en schriftelijk voorleggen aan de staatssecretaris.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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