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1. 33490
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van
Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
Met betrekking tot dit wetsvoorstel besluit de commissie voorbereidend onderzoek te houden
op 10 september 2013.
2. 33493
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet
(wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)
Met betrekking tot dit wetsvoorstel besluit de commissie voorbereidend onderzoek te houden
op 10 september 2013.
3. Maatregelenpakket hervorming rechtskader van de voedselketen
E1300281
Voorstel voor een verordening betreffende beschermende maatregelen tegen
plaagorganismen bij planten COM(2013)267
E1300292
Voorstel voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van
teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) COM(2013)262
E1300303
Voorstel voor een verordening betreffende de diergezondheid COM(2013)260
De commissie besluit het maatregelenpakket op 25 juni 2013 opnieuw te agenderen, in
afwachting van de besluitvorming in de Tweede Kamer.
4. Beleidsdebattten parlementaire jaar 2013/14
De commissie besluit de inventarisatie van de beleidsdebatten opnieuw te agenderen op
25 juni 2013.
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5. Mededelingen en rondvraag
-

De commissie besluit het aanbod van de minister van EZ om een briefing te verzorgen
in vervolg op toezegging T01628 opnieuw te agenderen op 25 juni 2013.

-

Het lid Faber-van de Klashorst (PVV) geeft aan behoefte te hebben aan een technische
briefing over wetsvoorstel 33441 (Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied
(decentralisatie investeringsbeleid)). De staf zal inventariseren of andere leden van de
commissie eveneens behoefte hebben aan een briefing.

-

Het lid Vos (GroenLinks) geeft aan voornemens te zijn schriftelijke vragen te stellen aan
de regering over de interpretatie van artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998;
recentelijk gewijzigd in wetsvoorstel 33135 (Permanent maken Crisis- en herstelwet en
aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht).

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

