LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
NO DOMÍNIO DO AMBIENTE EM 2022
GENERALIDADES
- 2022/C 15/05 - Resolução do Parlamento Europeu sobre uma estratégia europeia de integração dos sistemas
energéticos.
JO C15 2021-1-12
- 2022/C 15/06 - Resolução do Parlamento Europeu sobre uma Estratégia Europeia para o Hidrogénio.
JO C15 2021-1-12
- 2022/C 17/20 - Resolução do Parlamento Europeu sobre a responsabilidade das empresas por danos ambientais.
JO C15 2021-1-12
- Regulamento Delegado (UE) 2022/125 da Comissão que altera os anexos I a V do Regulamento (UE) n. 69/2011
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às contas económicas europeias do ambiente.
JO L20 2022-01-31
- 2022/C 80/01 - Comunicação da Comissão - Orientações relativas a auxílios estatais à proteção do clima e do
ambiente e à energia 2022.
JO C80 2022-2-18
- 2022/C 105/22 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Caminho para um planeta
saudável para todos — Plano de ação da UE: «Rumo à poluição zero no ar, na água e no solo» [COM(2021) 400 final].
JO C105 2022-3-07
- Decisão (UE) 2022/591 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um Programa Geral de Ação da União para
2030 em Matéria de Ambiente.
JO L114 2022-4-12
- Recomendação (UE) 2022/822 da Comissão relativa à aceleração dos procedimentos de concessão de licenças
para projetos no domínio da energia renovável e à facilitação dos contratos de aquisição de energia.
JO L146 2022-5-25
- 2022/C 243/01 - Recomendação do Conselho sobre a aprendizagem em prol da transição ecológica e do
desenvolvimento sustentável.
JO C243 2022-6-27
- Retificação da Comunicação C (2021) 5430 da Comissão — Orientações técnicas sobre a resistência às alterações
climáticas das infraestruturas no período 2021-2027.
JO C246 2022-6-29
- Regulamento Delegado (UE) 2022/1288 da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2019/2088 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam com
maior detalhe o conteúdo e a apresentação das informações relacionadas com o princípio de «não prejudicar
significativamente». o teor, as metodologias e a apresentação das informações relacionadas com os indicadores de
sustentabilidade e os impactos negativos para a sustentabilidade, e o teor e a apresentação das informações
relacionadas com a promoção das características ambientais ou sociais e com os objetivos de investimento
sustentável nos documentos pré-contratuais, nos sítios Web e nos relatórios periódicos.
JO L196 2022-7-25

ÁGUA
- Decisão de Execução (UE) 2022/679 da Comissão que estabelece uma lista de vigilância das substâncias e dos
compostos que suscitam preocupação para a água destinada ao consumo humano tal como previsto na Diretiva (UE)
2020/2184 do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L124 2022-4-27
- Decisão de Execução (UE) 2022/1307 da Comissão que estabelece uma lista de vigilância das substâncias a
monitorizar a nível da União no domínio da política da água, nos termos da Diretiva 2008/105/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho.
JO L197 2022-7-26
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AR
- Retificação do Regulamento (UE) 2019/1010 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à harmonização das
obrigações de comunicação de informações no âmbito da legislação no domínio do ambiente e que altera os
Regulamentos (CE) n.o 166/2006 e (UE) n.o 995/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, os Regulamentos (CE) n. o
338/97 e (CE) n.o 173/2005 do Conselho, e a Diretiva 86/278/CEE do Conselho.
JO L43 2022-2-24
- Regulamento de Execução (UE) 2022/388 da Comissão, que altera o Regulamento de Execução (UE) 2018/2066
relativo à monitorização e comunicação de informações relativas às emissões de gases com efeito de estufa nos
termos da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L79 2022-3-09

- 2022/C 195/02 - Comunicação da Comissão — Publicação do número total de licenças de emissão em
circulação em 2021 para efeitos da reserva de estabilização do mercado no âmbito do Sistema de Comércio
de Licenças de Emissão da UE estabelecido pela Diretiva 2003/87/CE, bem como do número de licenças de
emissão não atribuídas no período 2013-2020.
JO C195 2022-5-13
Retificação. JO C272 2022-7-15
- Decisão de Execução (UE) 2022/919 da Comissão que altera a Decisão 2005/381/CE no respeitante ao questionário
para comunicação de informações sobre a aplicação da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L159 2022-6-14
- Regulamento de Execução (UE) 2022/996 da Comissão que estabelece regras de verificação dos critérios de
sustentabilidade e de redução das emissões de gases com efeito de estufa e dos critérios de baixo risco de alteração
indireta do uso do solo.
JO L168 2022-6-27
- Decisão (UE) 2022/997 do Conselho relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia, na décima reunião da
Conferência das Partes na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, no que diz respeito à
proposta de alteração do anexo A dessa Convenção.
JO L168 2022-6-27
- 2022/C 243/04 - Recomendação do Conselho que visa assegurar uma transição justa para a neutralidade climática.
JO C243 2022-6-27
- 2022/C 275/15 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu - Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Objetivo 55: alcançar a
meta climática da UE para 2030 rumo à neutralidade climática.
JO C275 2022-7-18

RESÍDUOS
- Retificação do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a transferências de
resíduos.
JO L2 2022-1-06
- Regulamento de Execução (UE) 2022/91 da Comissão que define os critérios para determinar que um navio produz
quantidades reduzidas de resíduos e gere os seus resíduos de forma sustentável e respeitadora do ambiente em
conformidade com a Diretiva (UE) 2019/883 do Parlamento Europeu e do Conselho.
JO L15 2022-01-24
- Decisão de Execução (UE) 2022/162 da Comissão que estabelece regras de execução da Diretiva (UE) 2019/904 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao cálculo, verificação e comunicação da redução do consumo de
determinados produtos de plástico de utilização única e das medidas tomadas pelos Estados-Membros para atingir
essa redução.
JO L26 2022-2-07
- Regulamento (UE) 2022/520 da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.o 1418/2007 da Comissão relativo à
exportação de determinados resíduos, para fins de valorização, enumerados no anexo III ou no anexo III-A do
Regulamento (CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho para certos países não abrangidos pela
Decisão da OCDE sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos.
JO L104 2022-4-01
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- 2022/C 275/15 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu — Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às transferências de resíduos e que altera os Regulamentos (UE) n. o 1257/2013 e (UE)
2020/1056.
JO C275 2022-7-18

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
- Regulamento (UE) 2022/477 da Comissão que altera os anexos VI a X do Regulamento (CE) n. 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH).
JO L98 2022-3-25
- Decisão (UE) 2022/549 do Conselho relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia, no segundo segmento
da quarta reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, no que respeita à adoção
de uma decisão de alteração dos anexos A e B dessa Convenção.
JO L107 2022-4-06
- Decisão (UE) 2022/550 do Conselho relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia, no segundo segmento
da quarta reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, no respeitante à adoção
de uma decisão que estabelece limiares para os resíduos de mercúrio, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, da
referida Convenção.
JO L107 2022-4-06
- Regulamento (UE) 2022/586 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 L112 2022-4-11
- Regulamento Delegado (UE) 2022/643 da Comissão que altera o Regulamento (UE) n. o 649/2012 do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante às listas de pesticidas, produtos químicos industriais, poluentes orgânic os
persistentes e mercúrio e à atualização dos códigos aduaneiros.
JO L118 2022-4-20
- Regulamento Delegado (UE) 2022/692 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 L129 2022-5-03
Rectificação. JO L146 2022-5-25
- Retificação da Diretiva 95/50/CE do Conselho relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte rodoviário
de mercadorias perigosasJO L187 2022-7-14

PROTECÇÃO DA SAÚDE / AMBIENTE
- Retificação da Recomendação (UE) 2021/2279 da Comissão sobre a utilização dos métodos da pegada ambiental
para a medição e comunicação do desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida de produtos e organizações.
JO L144 2022-5-23
- Retificação do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020,
relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do investimento sustentável, e que altera o Regulamento
(UE) 2019/2088.
JO L156 2022-6-09
- Decisão (UE) 2022/1229 da Comissão que altera as Decisões 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE)
2016/1332 e (UE) 2017/176 no respeitante ao período de validade dos critérios de atribuição do rótulo ecológico da UE
e dos requisitos de avaliação e verificação correspondentes.
JO L189 2022-7-18

- Decisão (UE) 2022/1244 da Comissão que estabelece os critérios de atribuição do rótulo ecológico da UE
aos suportes de cultura e aos corretivos dos solos.
JO L190 2022-7-19
Revoga a Decisão (UE) 2015/2099. JO L303 2015-11-20

Atualizada em 26-7-2022
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