LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
NO DOMÍNIO DO AMBIENTE
Principais diplomas legais em 2016

GENERALIDADES / PROGRAMAS
- Recomendação (Euratom) 2016/538 da Comissão, relativa à aplicação do artigo 103 º do Tratado Euratom.
JO L89 2016-4-06

ÁGUA
- Decisão de Execução (UE) 2016/902 da Comissão, que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas
disponíveis (MTD) para sistemas de gestão/tratamento comuns de águas residuais e efluentes gasosos no setor
químico, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L152 2016-6-09

QUALIDADE DO AR
- Decisão (UE) 2016/768 do Conselho, relativa à aceitação das alterações do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979
sobre a poluição atmosférica transfronteiras a longa distância relativo aos metais pesados.
JO L127 2016-5-18
- Decisão (UE) 2016/769 do Conselho, relativa à aceitação das alterações do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979
sobre poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância relativo aos poluentes orgânicos persistentes.
JO L127 2016-5-18
- Regulamento (UE) 2016/1718 da Comissão, que altera o Regulamento (UE) n.º 582/2011 no que se refere às
emissões dos veículos pesados, no respeitante às disposições em matéria de ensaios por meio de sistemas portáteis
de medição das emissões (PEMS) e ao procedimento para o ensaio de durabilidade dos dispositivos de substituição
para controlo da poluição.
JO L259 2016.-9-27
- Decisão de Execução (UE) 2016/1926 da Comissão, relativa à aprovação da cobertura fotovoltaica para carga de
baterias como tecnologia inovadora para reduzir as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros em
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L297 2016-11-4
- Regulamento Delegado (UE) 2016/2071 da Comissão, que altera o Regulamento (UE) 2015/757 do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante aos métodos de monitorização das emissões de dióxido de carbono e às regras
de monitorização de outras informações pertinentes.
JO L320 2016-11-28
- Regulamento Delegado (UE) 2016/2072 da Comissão, relativo às atividades de verificação e à acreditação dos
verificadores nos termos do Regulamento (UE) 2015/757 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo.
JO L320 2016-11-28
- Decisão de Execução (UE) 2016/2114 da Comissão, relativa à determinação dos limites quantitativos e à atribuição
das quotas de substâncias regulamentadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, para o período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017.
JO L327 2016-12-02
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IMPACTE AMBIENTAL
- 2016/C 273/01 - Comunicação da Comissão — Documento de orientação da Comissão relativo à racionalização
das avaliações ambientais realizadas nos termos do artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva Avaliação do Impacto Ambiental
(Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, alterada pela Diretiva 2014/52/UE).
JO C 273 2016-7-27

RESÍDUOS
- Diretiva (UE) 2016/774 da Comissão, que altera o anexo II da Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos veículos em fim de vida.
JO L128 2016-5-19
- Diretiva Delegada (UE) 2016/1028 da Comissão, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico, o
anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção para a
utilização de chumbo em soldas de ligações elétricas para sensores de medição da temperatura instalados em
determinados dispositivos.
JO L168 2016-6-25
- Decisão de Execução (UE) 2016/1032 da Comissão, que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas
disponíveis (MTD) para as indústrias de metais não ferrosos, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho.
JO L174 2016-6-30
- Regulamento de Execução (UE) 2016/1245 da Comissão, que estabelece uma tabela de correspondência
preliminar entre os códigos da Nomenclatura Combinada previstos no Regulamento (CEE) n.º 658/87 do Conselho e
as entradas de resíduos constantes dos anexos III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo a transferências de resíduos
JO L204 2016-7-29

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
- Regulamento de Execução (UE) 2016/9 da Comissão, relativo à apresentação conjunta de dados e à partilha de
dados nos termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo,
avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).
JO L3 2016-1-06
- Regulamento (UE) 2016/26 da Comissão, que altera o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH) no que respeita aos etoxilatos de nonilfenol.
JO L9 2016-1-14
- Regulamento (UE) 2016/266 da Comissão, que altera, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, o
Regulamento (CE) n.º 440/2008 que estabelece métodos de ensaio nos termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH).
JO L54 2016-3-01
- Regulamento (UE) 2016/293 da Comissão, que altera o anexo I do Regulamento (CE) n.º 850/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes.
JO L55 2016-3-02
- Regulamento (UE) 2016/460 da Comissão, que altera os anexos IV e V do Regulamento (CE) n.º 850/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a poluentes orgânicos persistentes.
JO L80 2016-3-31
- Decisão (UE) 2016/611 da Comissão, relativa ao documento de referência sobre melhores práticas de gestão
ambiental, indicadores de desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor do turismo, nos
termos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009, relativo à participação voluntária de organizações num sistema
comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).
JO L104 2016-4-20
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- Decisão de Execução (UE) 2016/629 da Comissão, que autoriza os Estados-Membros a adotarem certas
derrogações nos termos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre
de mercadorias perigosas.
JO L106 2016-4-22
- Regulamento (UE) 2016/863 da Comissão, que altera os anexos VII e VIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH), no que respeita aos parâmetros «corrosão/irritação da pele», «lesões oculares graves/irritação ocular» e
«toxicidade aguda».
JO L144 2016-6-01
- Regulamento (UE) 2016/918 da Comissão, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, o
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e
embalagem de substâncias e misturas.
JO L156 2016-6-14
- Regulamento (UE) 2016/1005 da Comissão, que altera o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH) no que respeita às fibras de amianto (crisótilo).
JO L165 2016-6-23
- 2016/C 337/4 - Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de utilização de substâncias
enumeradas no anexo XIV do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) [Publicado nos termos do disposto no artigo
64°, n° 9, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006.
JO C337 2016-9-14

- Regulamento (UE) 2016/1688 da Comissão, que altera o anexo VII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos
químicos (REACH), no que respeita à sensibilização da pele.
JO L255 2016-9-21
- Diretiva (UE) 2016/2037 da Comissão, que altera a Diretiva 75/324/CEE do Conselho no que diz respeito à pressão
máxima admissível das embalagens aerossóis e a fim de adaptar as suas disposições de rotulagem ao Regulamento
(CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas.
JO L314 2016-11-22

PROTECÇÃO DA SAÚDE / AMBIENTE
- Decisão (UE) 2016/397 da Comissão, que altera a Decisão 2014/312/UE que estabelece os critérios ecológicos para
a atribuição do rótulo ecológico da UE a tintas e vernizes para interiores e exteriores.
JO L73 2016-3-18
- Decisão (UE) 2016/590 do Conselho, relativa à assinatura, em nome da União Europeia, do Acordo de Paris adotado
no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
JO L103 2016-4-19
- Decisão (UE) 2016/1332 da Comissão, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico
da UE ao mobiliário.
JO L210 2016-8-04
- Decisão (UE) 2016/1349 da Comissão, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico
da UE ao calçado. Revoga a Decisão 2009/563/CE.
JO L214 2016-8-09
- Decisão (UE) 2016/1371 da Comissão, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico
da UE a computadores pessoais, computadores portáteis e tabletes.
JO L217 2016-8-12
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- Decisão de Execução (UE) 2016/1685 da Comissão, que autoriza a colocação no mercado de produtos que
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 ×
MIR604 × GA21, e de milhos geneticamente modificados que combinam dois ou três dos eventos Bt11, MIR162,
MIR604 e GA21, e que revoga as Decisões 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE.
JO L254 2016-9-20
- Decisão (UE) 2016/1796 da Comissão, que altera as Decisões 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e
2012/721/UE a fim de ter em conta a evolução ocorrida na classificação das substâncias.
JO L274 2016-9-11
- Decisão (UE) 2016/1841 do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Paris
adotado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.
JO L282 2016-10-19
- Decisão (UE) 2016/2003 da Comissão, que altera as Decisões 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE,
2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE com o objetivo de prorrogar a validade dos critérios
ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico da UE a determinados produtos.
JO L308 2016-11-17
- Decisão de Execução (UE) 2016/2050 da Comissão, relativa à colocação no mercado de um craveiro geneticamente
modificado.
JO L318 2016-11-24

FAUNA E FLORA
- Regulamento (UE) 2016/2029 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho relativo à
proteção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio.
JO L316 2016-11-23

Atualizada em 2016-12-02
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