Schriftelijke goedkeuringen van 20 maart tot 23 oktober 2019
Beslissingen

22/03/19 : Goedkeuring van het voorstel van antwoord op de brief van de EC van 26/2/19
m.b.t. de disclaimer inzake de status van het ontwerp NEKP
26/03/19 : Proces regionale samenwerking, Penta NEKP comité : validatie van Belgische
Sherpa-kandidaten
27/03/19 : Goedkeuring van de procedures voor het verzenden van documenten door de
NKC
28/03/19 et 30/04/19 : Goedkeuring addendum notificatie ontwerp NEKP: deel B
dimensie 5: Finale Bijdrage
(29/03/19) : Proces regionale samenwerking, Penta NEKP comité : nieuwe elementen aan
te duiden die binnen bevoegdheden passen en die als grensoverschrijdend relevant (i.e.
nuttig voor regionale bespreking) beschouwen
05/04/19 : MMR art. 12 en art. 13 (1.b) : Tweejaarlijks verklaring over het nationaal
systeem voor PAMs en prognoses en over de actualisering van de LCDS
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-1314_lcds_pams_projections/pams/pams/envxkbuw/ + https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-1314_lcds_pams_projections/pams/lcds/envxkbta/

05/04/19 : Goedkeuring van de nieuwe mandaat van WG BS 2030
15/04/19 : Goedkeuring van de Belgische broeikasgasinventaris (UNFCCC)
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envxk804q/

29/04/19 : Goedkeuring van de verslag van de NKC van 20 maart 2019
29/04/19 : Goedkeuring van de lijst aircraft operators en verificatie instellingen
06/05/19 : Goedkeuring van de werkmethodologie voor finaal NEKP
07/06/19 : Goedkeuring van Belgische opmerkingen en vragen op de DE en FR NEKP

21/06/19 : Organisatie van de raadpleging van België in het kader van het gewestelijk
samenwerkingsproces
24/06/19 : Goedkeuring van voorstel van common chapter van de PENTA
01/07/19 : Aanbesteding van de bouw van een NEKP -website - ondersteund door de NKC
10/07/19 : MMR art. 13 : Tweejaarlijks verklaring over de PAMs
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-1314_lcds_pams_projections/pams/pams/envxfbnrw/

31/07/19 : MMR art. 8 : Geschatte broeikasgasinventarissen
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art08_proxy/envxuf3bg/

31/07/19 : MMR art. 17 : Rapportage over het gebruik van de opbrengsten van de
veilinginkomsten
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art17_auctioning/envxrnvca/

31/07/19 : Art. 21 rapport EU ETS : Application of Emissions Trading Directive
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/emt/envxmxaiq/

13/09/19 : MMR art. 16 : Rapportage over financiële en technologische ondersteuning
voor ontwikkelingslanden
beschikbaar on: https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art16_finance/envxxut9w/

26/09/19 : Art. 11 van Richtlijn 2003/87/EC: NIMs

