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1. 31904  Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de 

werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels 

met betrekking tot de voorrang voor duurzame e lektriciteit, alsmede enkele andere 

wijzigingen van deze wetten  

Door de fracties van het CDA (Doek), PvdA (Van Driel) en SGP (Van den Berg), mede 

namens de ChristenUnie, wordt inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag.  

De commissie verzoekt de staf om de mogelijkheden te onderzoeken om voorlichting te 

vragen aan de Raad van State over de doorberekening van de kosten van het 

congestiemanagement en hoe dit zich verhoudt tot het Europees recht. 

 

2. E1000181 

De commissie neemt de Commissiemededeling over een Europese Digitale Agenda 

COM(2010)245 voor kennisgeving aan. 
 

3. E1000252 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek met betrekking tot de 

Ontwerpmededeling van de Commissie: Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van 

artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten te doen plaatsvinden op 22 juni 2010. 

 

4. E1000263 

De commissie neemt de Ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van […] 

betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie op groepen specialisatieovereenkomsten voor kennisgeving aan. 

 

5. E1000274 

De commissie neemt de Ontwerpverordening (EU) nr. …/… van de Commissie van […] 

betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 

                                                 
1  Zie dossier E100018 op www.europapoort.nl  
2  Zie dossier E100025 op www.europapoort.nl 
3  Zie dossier E100026 op www.europapoort.nl 
4  Zie dossier E100027 op www.europapoort.nl 
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van de Europese Unie op groepen onderzoeks - en ontwikkelingsovereenkomsten voor 

kennisgeving aan. 

 

6. Effectonderzoek Warmtebesluit (EK 29048, H) 

De commissie besluit om de brief van de minister van Economische Zaken van 10 juni 

2010 (EK 29048, I) in reactie op de commissiebrief van 18 mei 2010 nogmaals te 
agenderen na behandeling in de Tweede Kamer. 

 

7. Overzicht Europese voorstellen 

De commissie besluit om het voorstel COM(2010)283/F voor een Verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 663/2009 tot vaststelling 

van een programma om het economische herstel te bevorderen via financiële bijstand van 

de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie voor procedure te agenderen 

voor 22 juni 2010.5 

 

 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, 

Warmolt de Boer 

 

                                                 
5  Zie dossier E100033 op www.europapoort.nl 


