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1. 31320

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen
energie-efficiëntie)

31374

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de
werking van de elektriciteits- en gasmarkt

De commissie neemt de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 4 februari 2009
betreffende uitstel gezamenlijke plenaire behandeling van beide wetsvoorstellen voor
kennisgeving aan. De commissie besluit de brief die de minister uiterlijk 2 maart 2009 aan
de Kamer stuurt in haar vergadering van 3 maart 2009 te agenderen.
2. E081056 1 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten
om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te
houden (COM(2008)775)
De commissie besluit het voorstel van de Europese Commissie in de vergadering van
17 februari 2009 nogmaals te agenderen.
3. E090003 2 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde
invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te
land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden
(COM(2008)762)
De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.
4. 30536

Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de
universele postdienstverlening (Postwet 20..)

Onder voorbehoud dat de door de staatssecretaris voor Economische Zaken en de minister
van Sociale Zaken aangekondigde brief inzake dit wetsvoorstel tijdig beschikbaar is en
tevens inhoudelijk adequaat wordt bevonden, stelt de commissie voor de plenaire
behandeling van dit wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 24 maart 2009.
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Zie dossier E080156 op www.europapoort.nl
Zie dossier E090003 op www.europapoort.nl
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5. De commissie evalueert het beleidsdebat inzake effectiviteitsverantwoording van
3 februari jl. Naar aanleiding van het beleidsdebat wordt de minister van Economische Zaken
uitgenodigd om nader van gedachten te wisselen over effectiviteitsverantwoording in het
algemeen en over het Fonds Economische Structuurversterking (FES) in het bijzonder.
De staf zal in de commissievergadering van 17 februari 2009 een datum voorstellen.
6. Het lid Willems (CDA) geeft zich op voor het werkbezoek aan het National Aerospace
Laboratory op 13 maart 2009. Eventuele andere aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk
aan de staf doorgegeven.
7. Tijdens de rondvraag besluit de commissie, naar aanleiding van de vele reacties over het
wetsvoorstel 31320 Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen
energie-efficiëntie), in het bijzonder omtrent de invoering van de ‘slimme meter’, de
schrijvers een reactie te sturen. De staf zal daartoe in de commissievergadering van
17 februari 2009 een concept voorleggen.
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