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A “RLex”, uma publicação, exclusivamente digital, da iniciativa da Resíduos do Nordeste,
pretende divulgar e sistematizar a legislação mais relevante no domínio da gestão de
resíduos, ambiente, água e energia, entre outros temas diretamente relacionados.
Da legislação publicada no mês de junho destacamos a seguinte:

Aviso n.º 7563/2018 - Diário da

Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Apoio a projetos no

República n.º 108/2018, Série II

âmbito da conservação da natureza.

2018-06-06

Decisão

de

Execução

(UE)

Decisão de Execução (UE) 2018/840 da Comissão, de 5 de junho de

2018/840 da Comissão, de 5 de

2018, que estabelece uma lista de vigilância das substâncias a

junho de 2018

monitorizar a nível da União no domínio da política da água, nos
termos da Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do

07-06-2018

Conselho, e que revoga a Decisão de Execução (UE) 2015/495 da
Comissão [notificada com o número C(2018) 3362]

Decisão

(UE)

Comissão,

2018/813

de

da

Decisão (UE) 2018/813 da Comissão, de 14 de maio de 2018,

14 de maio

relativa ao documento de referência setorial sobre melhores práticas

de 2018

de gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental setorial
e indicadores de excelência para o setor da agricultura, 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)Texto relevante
para efeitos do EEE. (1 )

08-06-2018

Decreto-Lei n.º 39/2018 - Diário

Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de

da

poluentes para o ar, e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2193

República

Série I
11-06-2018

n.º

111/2018,

Diretiva (UE) 2018/849 do
Parlamento

Europeu

e

Diretiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

do

30 de maio de 2018, que altera as Diretivas 2000/53/CE relativa aos

Conselho, de 30 de maio de

veículos em fim de vida, 2006/66/CE relativa às pilhas e

2018

acumuladores e respetivos resíduos, e 2012/19/UE relativa aos
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

14-06-2018

Diretiva (UE) 2018/850 do
Parlamento

Europeu

e

do

Conselho, de 30 de maio de

Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30
de maio de 2018, que altera a Diretiva 1999/31/CE relativa à
deposição de resíduos em aterros.

2018
14-06-2018

Diretiva

(UE)

Parlamento

2018/851

Europeu

e

do

Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

do

30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos

Conselho, de 30 de maio de

resíduos.

2018
14-06-2018

Diretiva

(UE)

Parlamento

2018/852

Europeu

e

do

Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30

do

de maio de 2018, que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a

Conselho, de 30 de maio de

embalagens e resíduos de embalagens.

2018
14-06-2018

Decisão

(UE)

do

Decisão (UE) 2018/853 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

do

30 de maio de 2018, que altera o Regulamento (UE) n.º 1257/2013 e

Conselho, de 30 de maio de

as Diretivas 94/63/CE e 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do

2018

Conselho e as Diretivas 86/278/CEE e 87/217/CEE do Conselho, no

Parlamento

2018/853

Europeu

e

que se refere a normas processuais no domínio da apresentação de

14-06-2018

relatórios ambientais e que revoga a Diretiva 91/692/CEE do
Conselho.

Regulamento (UE) 2018/841 do

Regulamento (UE) 2018/841 do Parlamento Europeu e do Conselho,

Parlamento

do

de 30 de maio de 2018, relativo à inclusão das emissões e das

Conselho, de 30 de maio de

remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades

2018

relacionadas com o uso do solo, com a alteração do uso do solo e

19-06-2018

Europeu

e

com as florestas no quadro relativo ao clima e à energia para 2030, e
que altera o Regulamento (UE) nº 525/2013 e a Decisão nº
529/2013/UE (1 )
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Decisão de Execução (UE)

Estabelece a metodologia de cálculo do consumo anual de sacos

2018/896 da Comissão, de

de plástico leves e que altera a Decisão 2005/270/CE [notificada

19 de junho de 2018

com o número C (2018) 3736] (1 )

25-06-2018

Aviso n.º 8732/2018 - Diário da

Apoio a projetos de adaptação às alterações climáticas na área dos

República n.º 122/2018, Série II

recursos hídricos

27-06-2018

Declaração de Retificação n.º

Retificação ao Aviso n.º 7563/2018, de 6 de junho, publicado no

473/2018 - Diário da República

Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 6 de junho de 2018

n.º 122/2018, Série II

(Fundo Ambiental)

27-06-2018

Regulamento n.º 395/2018 -

Documento complementar n.º 3 ao Regulamento tarifário do

Diário

serviço de gestão de resíduos urbanos, que estabelece a

da

República

124/2018, Série II

n.º

metodologia de aplicação do sistema de incentivos para efeitos
regulatórios.

29-06-2018

