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1.
30848

Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te
brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten

-

De commissie brengt blanco eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk
af te doen;

-

De commissie besluit op 11 september 2007 een (intern) planningsoverleg te
houden. Bij die gelegenheid zullen de openstaande toezeggingen (bij Kamer en
ministerie) en de voorgenomen wetgevingsactiviteiten worden geagendeerd. Bij het
departement zal een wetgevingsoverzicht worden opgevraagd, alsmede een overzicht
van de aldaar openstaande toezeggingen.

2.
30958

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet
op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr.
2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6
juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van
eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot
wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en
2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EGrichtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 september 2007 te houden.
3.

Brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie van 3 juli 2007 inzake de
Wet bevordering eigenwoningbezit en verkoop onder voorwaarden (opgenomen in
het verslag van een schriftelijk overleg van 5 julin 2007, EK 29.917 / 30.837, J).
De brief wordt vooralsnog voor kennisgeving aangenomen. Zij kan betrokken worden bij
het planningsoverleg op 11 september a.s. e/o het nog te plannen kennismakingsgesprek
met de bewindspersonen.
De waarnemend griffier van de commissie,
Eliane Janssen

