LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
NO DOMÍNIO DO AMBIENTE
Principais diplomas legais em 2017

GENERALIDADES
- 2017/C 207/10 - Parecer do Comité das Regiões Europeu — Rumo a uma nova estratégia da UE para a adaptação
às alterações climáticas — adoção de uma abordagem integrada.
JO C207 2017-6-30
- 2017/C 275/01 - Comunicação da Comissão sobre o acesso à justiça em matéria de ambiente.
JO C 275 2017-8-18
Retificação. JO C287 2017-8-31
- Regulamento (UE) 2017/1601 do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Sustentável (FEDS), a Garantia FEDS e o Fundo de Garantia FEDS.
JO L249 2017-9-27

ÁGUA
- Decisão (UE) 2017/848 da Comissão que estabelece os critérios e as normas metodológicas de avaliação do bom
estado ambiental das águas marinhas, bem como especificações e métodos normalizados para a sua monitorização e
avaliação, e que revoga a Decisão 2010/477/UE.
JO L125 2017-5-18
- Diretiva (UE) 2017/845 da Comissão que altera a Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que
respeita à lista indicativa de elementos a ter em conta na elaboração das estratégias marinhas.
JO L125 2017-5-18

QUALIDADE DO AR
- Regulamento (UE) 2017/605 da Comissão que altera o anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono.
JO L84 2017-3-30
- Decisão de Execução (UE) 2017/1015 da Comissão relativa às emissões de gases com efeito de estufa abrangidas
pela Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente ao ano de 2014 e a cada EstadoMembro.
JO L153 2017-6-16
- Retificação da Decisão de Execução 2011/850/UE da Comissão que estabelece regras para as Diretivas
2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao intercâmbio recíproco e à
comunicação de informações sobre a qualidade do ar ambiente.
JO L156 2017-6-20
- Decisão (UE) 2017/1471 da Comissão que altera a Decisão 2013/162/UE a fim de rever as dotações anuais de
emissões dos Estados-Membros para o período de 2017 a 2020.
JO L209 2017-8-12
- Decisão de Execução (UE) 2017/1442 da Comissão que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas
disponíveis (MTD) para as grandes instalações de combustão, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho.
JO L212 2017-8-17
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- Decisão (UE) 2017/1541 do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, da alteração de Quigali do
Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Deterioram a Camada de Ozono.
Alteração do Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Deterioram a Camada de Ozono.
JO L236 2017-9-14
- Decisão (UE) 2017/1757 do Conselho relativa à aceitação, em nome da União Europeia, de uma Alteração do
Protocolo de 1999 da Convenção de 1979 sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, relativo à
redução da acidificação, da eutrofização e do ozono troposférico.
JO L248 2017-9-27
-2017/C 349/12 - Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de outubro de 2015, sobre o rumo a um novo acordo
internacional sobre o clima, em Paris (2015/2112(INI)).
JO C349 2017-10-17
- Decisão de Execução (UE) 2017/1984 da Comissão, que estabelece, nos termos do Regulamento (UE) n.º 517/2014
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos gases fluorados com efeito de estufa, valores de referência
aplicáveis, no período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, para cada produtor ou importador que tenha
colocado legalmente hidrofluorocarbonetos no mercado, a partir de 1 de janeiro de 2015, tal como comunicado ao
abrigo desse regulamento.
JO L287 2017-11-04
- 2017/C 399/02 - Resolução do Parlamento Europeu, de 2 de dezembro de 2015, sobre a mobilidade urbana
sustentável.
JO C399 2017-11-24
- Decisão de Execução (UE) 2017/2333 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 2018.
JO L333 2017-12-15
- Decisão de Execução (UE) 2017/2377 da Comissão relativa às emissões de gases com efeito de estufa abrangidas
pela Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente ao ano de 2015 e a cada EstadoMembro.
JO L337 2017-12-19

RESÍDUOS
- Retificação da Decisão 2014/955/UE da Comissão que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em
conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L40 2017-2-17
- Retificação do Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão que substitui o anexo III da Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas
JO L42 2017-2-20
- Decisão de Execução (UE) 2017/487 da Comissão que altera a Decisão 2005/51/CE no que diz respeito ao período
durante o qual pode ser introduzido na União, para efeitos de descontaminação, solo contaminado com pesticidas ou
poluentes orgânicos persistentes.
JO L75 2017-3-21
- Regulamento de Execução (UE) 2017/699 da Comissão que estabelece uma metodologia comum para o cálculo do
peso dos equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) colocados no mercado de cada Estado-Membro, bem como uma
metodologia comum para o cálculo da quantidade de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)
gerados, por peso, em cada Estado-Membro.
JO L103 2017-4-19
- Diretiva (UE) 2017/2096 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 L299 2017-11-16
Transposta pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, 2º suplemento, de 11 de dezembro.
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SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
- 2017/C 11/02 - Publicação dos títulos e referências das normas harmonizadas no âmbito da entrada 27 do anexo
XVII do (REACH), relativas ao Regulamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição
de substâncias químicas (REACH).
JO C11 2017-1-11
- Retificação do Regulamento (UE) 2015/830 da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH).
JO L12 2017-1-17
- Regulamento (UE) 2017/227 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 ao éter bis (pentabromofenílico).
JO L35 2016-2-10
- Regulamento (UE) 2017/542 da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, aditando um anexo sobre
informações harmonizadas relativas à resposta de emergência na área da saúde.
JO L78 2017-3-23
- Decisão (UE) 2017/674 do Conselho que define a posição a tomar, em nome da União Europeia, no âmbito da oitava
reunião da Conferência das Partes na Convenção de Roterdão, no que respeita à alteração do anexo III da Convenção
de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para determinados Produtos Químicos e
Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional.
JO L97 2017-4-08
- Regulamento (UE) 2017/706 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 e revoga o Regulamento (UE) 2016/1688 da Comissão.
JO L104 2017-4-20
- Regulamento (UE) 2017/735 da Comissão que altera, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, o anexo do
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 L112 2017-4-28
- Regulamento (UE) 2017/776 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 L116 2017-5-05
- Regulamento (UE) 2017/852 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao mercúrio e que revoga o
Regulamento (CE) n.º 1102/2008.
JO L137 2017-5-24
- Decisão (UE) 2017/938 do Conselho relativa à assinatura, em nome da União Europeia, da Convenção de Minamata
sobre o Mercúrio.
JO L142 2017-6-02
- Decisão (UE) 2017/939 do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, da Convenção de Minamata
sobre o Mercúrio.
JO L142 2017-6-02
- Regulamento (UE) 2017/999 da Comissão que altera o anexo XIV 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 L150 2017-6-14
- Regulamento (UE) 2017/1000 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 ao ácido perfluorooctanoico (PFOA), aos seus sais e às substâncias relacionadas com o
PFOA.
JO L150 2017-6-14
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- Decisão (UE) 2017/1138 do Conselho sobre a posição a tomar, em nome da União Europeia, na primeira sessão da
Conferência das Partes da Convenção de Minamata sobre o mercúrio, relativamente à adoção do teor da certificação a
que se refere o artigo 3 º, n.º 2, da Convenção e das orientações a que se refere o artigo 8.º, n.os 8 e 9 da Convenção.
JO L164 2017-6-27
- Diretiva (UE) 2017/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição
do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.
JO L305 2017-11-21
- Decisão de Execução (UE) 2017/2117 da Comissão, que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas
disponíveis (MTD) para a produção de grandes volumes de produtos químicos orgânicos, nos termos da Diretiva
2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L323 2017-12-07

PROTECÇÃO DA SAÚDE / AMBIENTE
- Retificação da Decisão de Execução 2014/687/UE da Comissão que estabelece as conclusões sobre as melhores
técnicas disponíveis (MTD) para a produção de pasta de papel, papel e cartão, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L3 2017-1-06
- Decisão (UE) 2017/175 da Comissão que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE para o alojamento
turístico.
JO L28 2017-2-02
- Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas
disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L43 2017-2-21
Retificação. JO L105 2017-4-21
- Decisão de Execução (UE) 2017/499 da Comissão relativa à criação da Infraestrutura Europeia de Ciberciência e
Tecnologia para a Investigação sobre Biodiversidade e Ecossistemas — Consórcio para uma Infraestrutura Europeia
de Investigação (LifeWatch-ERIC).
JO L76 2017-3-22
- Decisão de Execução (UE) 2017/1207 da Comissão que renova a autorização para a colocação no mercado de
produtos de milho geneticamente modificado MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) nos termos do Regulamento (CE) n.º
1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L173 2017-7-03
- Decisão (UE) 2017/1214 da Comissão que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes
para lavagem manual de louça. Revoga a Decisão 2011/382/UE.
JO L180 2017-7-12
- Decisão (UE) 2017/1215 da Comissão que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes
para máquinas de lavar louça destinados a uso industrial e em instituições. Revoga a Decisão 2012/720/UE.
JO L180 2017-7-12
- Decisão (UE) 2017/1216 da Comissão, que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes
para máquinas de lavar louça. Revoga a Decisão 2011/236/UE.
JO L180 2017-7-12
- Decisão (UE) 2017/1217 da Comissão que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a produtos
para limpeza de superfícies duras. Revoga a Decisão 2011/383/UE.
JO L180 2017-7-12
- Decisão (UE) 2017/1218 da Comissão que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes
para roupa. Revoga a Decisão 2011/264//UE.
JO L180 2017-7-12
- Decisão (UE) 2017/1219 da Comissão, que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a detergentes
para lavagem de roupa destinados a uso industrial e em instituições. Revoga a Decisão 2012/721/UE.
JO L180 2017-7-12
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- Decisão (UE) 2017/1346 do Conselho relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia, na sexta sessão de
reunião das Partes na Convenção de Aarhus, no que diz respeito ao processo de cumprimento ACCC/C/2008/32.
JO L186 2017-7-19
- Decisão (UE) 2017/1392 da Comissão, que altera a Decisão 2014/350/UE que estabelece os critérios ecológicos
para a atribuição do rótulo ecológico da UE aos produtos têxteis.
JO L195 2017-7-27
- Regulamento (UE) 2017/1505 da Comissão que altera os anexos I, II e III do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de
ecogestão e auditoria (EMAS).
JO L222 2017-8-29
- Decisão (UE) 2017/1508 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 fabrico de
produtos alimentares e bebidas, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria
(EMAS).
JO L223 2017-8-30
- Decisão (UE) 2017/1525 da Comissão que altera a Decisão 2014/256/UE para prorrogar o período de validade dos
critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico da EU aos artigos de papel.
JO L230 2017-9-06
- Regulamento (UE) 2017/1941 da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 66/2010 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo a um sistema de rótulo ecológico da UE.
JO L275 2017-10-25
- Decisão (UE) 2017/2285 da Comissão, que altera o guia do utilizador que indica os passos necessários para
participar no EMAS, ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) [notificada com o
número C(2017) 8072] (Texto relevante para efeitos do EEE.
JO L328 2017-12-12
- Decisão de Execução (UE) 2017/2286 da Comissão, relativa ao reconhecimento dos requisitos do sistema de
gestão ambiental «Ecofarol» (Miljøfyrtårn) como obedecendo aos requisitos correspondentes do Sistema de Ecogestão
e Auditoria (EMAS), em conformidade com o artigo 45.° do Regulamento (CE) n.° 1221/2009 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria
(EMAS) [notificada com o número C(2017) 8082] (Texto relevante para efeitos do EEE.).
JO L328 2017-12-12

FAUNA E FLORA
- Retificação do Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Conselho relativo à proteção dos animais durante o transporte e
operações afins e que altera as Diretivas 64/432/CEE e 93/119/CE e o Regulamento (CE) n.º 1255/97.
JO L226 2017-9-01
- Regulamento de Execução (UE) 2017/1915 da Comissão, que proíbe a introdução na União de espécimes de
determinadas espécies da fauna e da flora selvagens.
JO L271 2017-10-20

Atualizada em 2017-12-27
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