R
L
E
X

D
E
Z

RESÍDUOS
AMBIENTE
ENERGIA

1
8

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 dezembro destacamos a seguinte:

Decreto-Lei n.º 108/2018

As alterações introduzidas pelo presente diploma constam da

2018-12- 03

descrição de requisitos do Decreto-Lei n.º 23/2012.

Decreto-Lei n.º 109-A/2018

Altera o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor

2018-12-07

Energético.

Diretiva n.º 15/2018

Procedimentos de mudança de comercializador no setor elétrico

2018-12-10

e no setor do gás natural.

Decisão de Execução (UE)

Relativa à determinação dos limites quantitativos e à atribuição

2018/2029 da Comissão

das quotas de substâncias regulamentadas ao abrigo do

2018-12-18

Regulamento (CE) n.°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 2019
[notificada com o número C(2018) 8655], de 20 de dezembro de
2018.

Decisão de execução (UE)

Relativa à aprovação da função de movimento por inércia em

2018/2079 da comissão

marcha lenta sem carga como tecnologia inovadora para reduzir

2018-12-19

as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros, em
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 443/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho.

Parecer

do

Comité

das

Regiões sobre a Comunicação

«Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia
Circular».

2018-12-21

Parecer

do

Comité

das

Proposta de regulamento que estabelece um Programa para o

Regiões Europeu

Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga o Regulamento

2018-12-21

(UE) n.°1293/2013.

Resolução

legislativa

do

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que

Parlamento Europeu

altera a Diretiva 2003/87/CE para reforçar a relação custo-

2018-12-21

eficácia das reduções de emissões e o investimento nas
tecnologias hipocarbónicas (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 —
2015/0148(COD)).

Portaria n.º 332/2018

Sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da

2018-12-24

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, aprovado em
anexo à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro.

Lei n.º 69/2018

Sistema de incentivo à devolução e depósito de embalagens de

2018-12-26

bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio (Primeira
alteração ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro,
relativo ao Regime Unificado dos Fluxos Específicos de
Resíduos).

Decreto-Lei n.º 123/2018

Define o modelo de governação para a implementação da

2018-12-28

faturação eletrónica nos contratos públicos.

Lei n.º 71/2018

Orçamento do Estado para 2019.

2018-12-31

