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1. 32373 

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie -efficiëntie  

en 

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 houdt de nadere procedure aan tot 18 januari 2011. Voorts wordt namens 

de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin 

onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 

20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. Hiervoor wordt 

door de staf een conceptbrief opgesteld en rondgestuurd. 

 

2. E1000571 
Commissiemededeling: Europa 2020-kerninitiatief/ Innovatie-Unie (COM(2010)546 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier. 

De commissie neemt de brief van de minister van EL&I van 8 december 2010 naar aanleiding 

van een commissiebrief van 15 november 2010 (32569, A) voor kennisgeving aan. 

 

3. E1000612 

Groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU (COM(2010)571) 

De commissie neemt de brief van de minister van EL&I van 17 december 2010 met 

conceptreactie op het groenboek voor kennisgeving aan. 

 

4. E1000633 

Mededeling over versterking van de Interne Markt, COM(2010)608 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier. 

Door de fractie van de VVD (Asscher) wordt inbreng geleverd voor een brief aan de regering. 

De fractie van de PvdA sluit zich bij een gedeelte van deze inbreng aan. 
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5. E1000684 

Mededeling Energie 2020 COM(2010)639 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier. 

Door de fracties van de VVD (Kneppers -Heijnert) en de SGP (Van den Berg), mede namens 
de ChristenUnie, wordt inbreng geleverd voor een brief aan de regering. De fractie van 

GroenLinks sluit zich bij de vragen van de SGP en de ChristenUnie aan. 

 

6. E1000725 

Mededeling inzake de prioriteiten voor een energie-infrastructuur voor 2020 en verder, 

COM(2010)677 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier. 

De commissie kan instemmen met het verzenden van een gewijzigde conceptbrief als 

commissiebrief aan de regering. De PvdA-fractie levert uiterlijk vrijdag 24 december 2010 

aan de staf nog een extra vraag voor in de brief. 

 

7. E1000766 

Voorstel voor een verordening over de integriteit en transparantheid van de energiemarkt 

COM(2010)726 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier. 
De commissie houdt de procedure aan tot 18 januari 2011. De staf wordt verzocht om de 

commissie te informeren over de standpuntbepaling door de regering ten aanzien van dit 

onderwerp. 

 

8. Voorhang wijziging Postregeling 2009 en toezegging T00978 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van EL&I van 1 december 2010 inzake 

voorhang wijziging Postregeling 2009 (30536, 126) voor kennisgeving aan en beschouwt 

toezegging T00978 hiermee als afgedaan. 

 

9. Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie 

De commissie houdt de bespreking van de brief van de minister van EL&I  van 8 december 

2010 (29023, 78) aan tot 18 januari 2011.   

 

10. OESO overleg 1 februari 2011 

De commissie kan zich vinden in de door de gesprekspartners aangedragen themavoorstellen 
voor het overleg op 1 februari 2011. De staf zal de gesprekspartners hiervan in kennis 

stellen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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