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1. 30826 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de  

pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) 

32369 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod 

pelsdierhouderij  

De brief van de initiatiefnemers van 22 december 2010 (30826/32369, M) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De commissie zal de ontwikkelingen met betrekking tot beide 

wetsvoorstellen op de voet volgen.  

 

2. 31389 

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

(Wet dieren)  

De commissie besluit een brief te sturen aan de regering met de mededeling dat zij geen 

mogelijkheden ziet voor vervroeging van de plenaire behandeling van onderhavig 

wetsvoorstel naar uiterlijk half februari 2011. Desondanks erkent de commissie de ernst van 

de dioxinevervuiling in paling en geeft zij de regering een tweetal mogelijke 

oplossingsrichtingen in overweging om deze problematiek op korte termijn te kunnen 

aanpakken. 

 

3. E100041A1 

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

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

 

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 prioritaire Europese dossiers. 
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 datum 18 januari 2011 

 ons kenmerk 41670/WB/ 

 blad 2 

 

 

Brief (met bijlage) van de staatssecretaris van EL&I van 16 december 2010 (32472, A) 

inzake verordeningsvoorstel tot wijziging van richtlijn 2000/18/EG. 

De commissie stelt de brief aan de regering vast en stemt in met verzending. De commissie 

verzoekt de staf bij het ministerie te informeren naar de stand zaken met betrekking tot de 

beantwoording van de commissiebrief d.d. 30 november 2011, naar aanleiding van de motie 

Schuurman c.s. (31700 XIV, G).  

 

4. E1000813 

Voorstel voor een verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten 

COM(2010)733 
De commissiestaf zal nagaan wat de bezwaren zijn die in de melksector leven bij dit voorstel. 

Het voorstel zal in de vergadering van 25 januari 2011 opnieuw worden geagendeerd.  

 

5. E1000824 

Wijzigingsvoorstel verordening (EG) nr. 1290/2005 inzake financiering Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid COM(2010)745  

Het lid Benedictus (CDA) zal inbreng leveren voor een commissiebrief met vragen aan de 

regering. Deze brief kan vervolgens zonder tussenkomst van de commissie, als 

commissiebrief worden verzonden.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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