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1. 31412
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005
Door de fractie van de SP (Reuten) wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag. De
commissie besluit zich bij deze inbreng aan te sluiten.
2. 32343
Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag
van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr.
1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision
2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
3. T00939
Rol lokale overheden bij energievoorziening (31700)
De commissie besluit om toezegging T00939 als afgedaan te beschouwen.
4. Voorhang Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas
Brief van de minister van EL&I van 9 mei 2011 (29023, B)
De commissie neemt de voorhang en de brief van de minister voor kennisgeving aan.
5. E1000661
Commissiemededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken COM(2010)612
Brief van minister en de staatssecretaris van EL&I van 23 mei 2011 (32591, C) in reactie op
brief van 16 maart 2011
De commissie besluit om de brief van de minister en de staatssecretaris voor kennisgeving
aan te nemen, tenzij een lid van de commissie de staf uiterlijk 25 mei 2011 bericht dat
nadere bespreking wenselijk is. In dat geval wordt de brief voor bespreking geagendeerd op
21 juni 2011.
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6. E1100092
Evaluatie Small Business Act (SBA) COM(2011)78
Brief van de minister van EL&I van 23 mei 2011 (32731, A) reactie op brief van 8 april
2011
Op verzoek van het lid Van Driel (PvdA) wordt bespreking van de brief van de minister
aangehouden tot 21 juni 2011.
7. E1100143
Voorstel voor een richtlijn inzake de koppeling van centrale, handels - en vennootschapsregisters COM(2011)79
Brief van de minister van EL&I van 23 mei 2011 (32736, A) reactie op brief van 12 april
2011
De commissie besluit om de brief van de minister voor kennisgeving aan te nemen, tenzij
een lid van de commissie de staf uiterlijk 25 mei 2011 bericht dat nadere bespreking
wenselijk is. In dat geval wordt de brief voor bespreking geagendeerd op 21 juni 2011.
8. Mededelingen en rondvraag
-

In de commissie wordt kort stilgestaan bij het feit dat de commissie voor

Economische Zaken voor het laatst bijeen is in de huidige samenstelling.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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