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1. 31354 

Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel 

uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden 

(aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)  

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

1 maart 2011. 

 

2. 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 
Met betrekking tot deze wetsvoorstellen wordt op 25 januari 2011 inbreng geleverd voor 

het nader voorlopig verslag. De commissie neemt de b rief van de minister van EL&I van 13 

januari 2011 in reactie op brief van 24 december 2010 (32373/32374, D) voor kennisgeving 

aan.  

 

3. E1000641 

Mededeling over industriebeleid in een tijdperk van mondialisering COM(2010)614 

De commissie neemt de brief van de minister van EL&I van 20 december 2010 in reactie op 

brief van 26 november 2010 (32578, A) voor kennisgeving aan. 

 

4. E1000722 

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

COM(2010)677 

De commissie besluit om het leveren van inbreng voor een brief aan de regering aan te 

houden tot 25 januari 2011. 
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5. E1000763 

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

COM(2010)726 

De commissie besluit om op 22 februari 2011 inbreng te leveren voor een brief aan de 

regering. 

 

6. Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie 

a. Brief (met bijlage) van de minister van EL&I  van 8 december 2010 (29023, 78)  
b. Brief van de minister van EL&I van 13 januari 2011 met kabinetsstandpunt inzake het 

 rapport van de Brattle Group  

De staf wordt verzocht om een conceptbrief aan de regering op te stellen, die op 25 januari 

2011 in de commissie zal worden besproken. De staf wordt tevens verzocht om de 

commissie op de hoogte te houden van de behandeling in de Tweede Kamer. 

 

7. Effectenonderzoek Warmtebesluit (29048, H en I) en Rapporten Warmtewet 

Naar aanleiding van de brief van de minister van EZ van 10 juni 2010 (29048, I), het overleg 

dat op 30 juni 2010 met de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden (29048, 51) en de brief van 

de minister van EL&I van 20 december 2010 aan de Tweede Kamer inzake twee rapporten 

met betrekking tot de Warmtewet (29048, 52) besluit de commissie om het door de regering 

aangekondigde gewijzigde wetsvoorstel af te wachten. 

 

 

De griffier van de commissie, 
Warmolt de Boer 
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