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1. Vierde Europese Spoorwegpakket: E130002 t/m E1300081
Een mededeling en zes wetgevende voorstellen COM(2013)25 t/m COM(2013)32
De commissie besluit in meerderheid2 om de Kamer te adviseren om een gemotiveerd
advies (subsidiariteit) te zenden aan de Europese Commissie, inhoudende dat de voorstellen
wijziging van Verordening nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor
het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM (2013) 28)3 en Richtlijnvoorstel tot
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van 21 november 2012 tot instelling van één Europese
spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands
passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (COM (2013) 29)4
strijdig zijn met de beginselen van subsidiariteit zoals genoemd in artikel 5 van het EUverdrag en het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en
evenredigheid. De commissie stelt daarom een brief (33546, A) vast aan de Voorzitter, met
als bijlage een conceptbrief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.
2. 33197
Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele
andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies
(geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L 334)
De commissie stelt voor om het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk en neemt de brief van
de staatssecretaris van I&M van 18 maart 2013 in reactie op de brief van 1 maart 2013
(verslag schriftelijk overleg 33197, C) voor kennisgeving aan.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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Dossiernummers op www.europapoort.nl.
De D66-fractie kan zich in casu niet vinden in bezwaren die zien op subsidiariteit.
Dossiernummer E130008 op www.europapoort.nl
Dossiernummer E130004 op www.europapoort.nl

