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1. 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 om af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren 

aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen E130028, E130029 en E130030 voor 

kennisgeving aan. 

 

2. Beantwoording brief inzake motie-Strik c.s. (33400, P) 

De commissie neemt de brief van de minister van EZ van 20 juni 2013 in reactie op brief van 

15 mei 2013 (verslag schriftelijk overleg 33400, AD) voor kennisgeving aan en besluit om 

toezegging T01624 als voldaan aan te merken. 

 

3. 33510 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet 

op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een 

verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor 

energie) 

De commissie besluit om de nadere procedure aan te houden tot 2 juli 2013. 

 

4. Beleidsdebatten parlementaire jaar 2013/2014 

De commissie stelt een beleidsdebat voor met als thema "innovatie", bij voorkeur te houden 

in het najaar van 2013. 
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5. Terugkoppeling OECD high-level parliamentary seminar, Stockholm 17 - 18 juni 2013 

Het lid Backer (D66) doet kort verslag van het OECD-seminar.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit om in te gaan op het aanbod van het ministerie EZ om een technische 

briefing te verzorgen in vervolg op toezegging T01628. De commissie stelt voor om deze 

briefing te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013 16.00 - 17.00 uur. Voor deze briefing 

worden ook de leden van de commissie IMRO uitgenodigd. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


