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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 

 datum 12 oktober 2010 

 ons kenmerk 41333/WB/ 

 

 

1. 31389 

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen 

(Wet dieren) 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag 

door de fracties van CDA (Benedictus), PvdA (Sylvester) mede namens de fracties van CDA 

en GroenLinks en door de fractie van de PvdD (Koffeman).  

 

2. E100041A1 

Commissiemededeling inzake de vrijheid die de lidstaten moeten hebben om besluiten te 

nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (COM(2010)380) 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier 

E100041B2 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te 

verbieden (COM(2010)375) 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier 

Op basis van de inbreng geleverd door de fracties van SP (Peters) en PvdD (Koffeman) 

besluit de commissie tot het sturen van een commissiebrief aan de regering. 

 

3. E1000523 

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor 

menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten 

(COM(2010)490) 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

4. E1000534 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de 

verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid (COM(2010)494  

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier 
De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.  
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 datum 8 oktober 2010 

 ons kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

5. E1000555 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 inzake 

rechtstreekse steunverlening aan landbouwers (COM(2010)539) 

De commissie besluit dit voorstel op 2 november 2010 voor eventuele inbreng te 

agenderen. 

 

6. E1000566 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 

Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2010)537) 

De commissie besluit dit voorstel op 2 november 2010 voor eventuele inbreng te 

agenderen. 

 

7. Rondvraag 

a. Het lid Smaling (SP) verzoekt de binnenkort te verschijnen mededeling inzake het 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) – zodra beschikbaar – aan de leden van de 

commissie te doen toekomen en te agenderen. Het betreft een Europees dossier dat door de 

commissie als prioritair is geselecteerd.  

b. De staf van de commissie geeft nadere informatie over de stand van zaken met 

betrekking tot het bezoek van een delegatie van de Franse Senaat op 4 november 2010. 

c. De inbreng geleverd door de fracties van CDA (Benedictus) en PvdD (Koffeman) 

inzake het TSE-stappenplan 2 (E1000457) kan zo spoedig mogelijk als commissiebrief 

worden verzonden. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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