Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Economische Zaken

dinsdag 17 februari 2009

aan

De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken

datum

17 februari 2009

kenmerk

39584/WB/OD

1.

E08156

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad houdende verplichting voor de lidstaten
om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te
houden COM(200)775).

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.
2.

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 voor Economische Zaken d.d. 12 februari
2009 voor kennisgeving aan.
3.

31320

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

De commissie stemt in met de conceptbrief naar aanleiding van de vele reacties betreffende
het wetsvoorstel.
4.

30536

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

Om een spoedige inwerkingtreding mogelijk te maken en in verband met verblijf in het
buitenland van de staatssecretaris van Economische Zaken op 24 maart 2009, stelt de
commissie voor onder voorbehoud tegemoet te komen aan het verzoek van het ministerie de
plenaire behandeling van het wetsvoorstel te verplaatsen van 24 maart 2009 naar 17 maart
2009. De commissie stelt een tweeledig voorbehoud voor inwilliging van het verzoek:
(a) de door de staatssecretaris voor Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken
aangekondigde brief inzake dit wetsvoorstel dient uiterlijk vrijdag 27 februari 2009,
12:00 uur door de Eerste Kamer te zijn ontvangen en dient door de commissie
inhoudelijk adequaat te worden bevonden; én
(b) de voordracht voor de op grond van het wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te
hangen gedelegeerde regelgeving en de voordracht voor het inwerkingtredings-koninklijk
besluit dienen uiterlijk vrijdag 27 februari 2009, 12:00 uur aan de Eerste Kamer te
worden overgelegd.
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Indien de onder (a) bedoelde brief of de onder (b) bedoelde voordrachten op een later
tijdstip, doch uiterlijk vrijdag 6 maart 2009, 12:00 uur aan de Kamer zullen worden
overgelegd, dan stelt de commissie voor – mits ook inhoudelijk aan het eerste voorhoud is
voldaan – de plenaire behandeling alsnog op 24 maart 2009 te laten plaatsvinden. In het
laatste geval gaat de commissie er van uit dat de staatssecretaris prioriteit geeft aan de
plenaire behandeling van de Postwet 20... De staatssecretaris zal hierover schriftelijk worden
geïnformeerd.
5. a.

De commissie wordt geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de

bespreking van effectiviteitsverantwoording en het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) met de minister van Economische Zaken.
b.

Zoals is medegedeeld in de plenaire vergadering van heden zal de derde termijn van

het beleidsdebat ‘effectiviteitsverantwoording’ plaatsvinden in de plenaire vergadering van
3 maart 2009 (indiening gewijzigde motie Sylvester c.s., 31.700 XIII en 31.700 D, F).
De griffier van de commissie voor Economische Zaken
Warmolt de Boer

