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1. 32373
Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie -efficiëntie
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 2010.
2. 32374
Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter
verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 2010.
3. E1000631
Mededeling over versterking van de Interne Markt, COM(2010)608
De commissie besluit de inbrengdatum voor een brief aan de regering te wijzigen in
30 november 2010.
4. E1000642
Mededeling over industriebeleid in een tijdperk van mondialisering COM(2010)614
Door de fractie van het CDA (Willems) wordt inbreng geleverd voor een brief aan de
regering. Op basis hiervan wordt door de staf een concept-commissiebrief opgesteld die aan
de leden van de commissie wordt toegezonden.
5. E1000683
Mededeling Energie 2020 over COM(2010)639
De commissie stelt 14 december 2010 vast als inbrengdatum voor een brief aan de
regering.
6. E1000724
Mededeling inzake de prioriteiten voor een energie-infrastructuur voor 2020 en verder,
COM(2010)677
De commissie stelt 14 december 2010 vast als inbrengdatum voor een brief aan de
regering.
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7. Kennismakingsgesprek met de minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (14 december 2010 van 16:15 tot 17:15 uur)
In de commissie worden enkele mogelijke gespreksonderwerpen geïnventariseerd. Deze
worden op ambtelijk niveau doorgegeven aan het ministerie.
8. OESO-overleg
De commissie stelt 1 februari 2011 van 16.00 tot 17.00 uur vast als datum voor overleg
van de commissie met de heer Wellenstein, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij
de OESO, en de heer De Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal bij de OESO.
Ook de leden van de vaste commissie voor Financiën worden uitgenodigd om bij dit gesprek
aanwezig te zijn.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

