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ENERGIA

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 e energia, entre outros temas diretamente relacionados.
Da legislação publicada no mês de junho destacamos a seguinte:
Decreto-Lei n.º 76/2019

Altera o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de

2019-06-03

produção,

transporte,

distribuição

e

comercialização

de

eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.
Regulamento Delegado (UE)
2019/897

Altera o Regulamento (UE) n.°748/2012 no que respeita à
inclusão no anexo I da verificação da conformidade com base nos

2019-06-03

riscos e à aplicação dos requisitos de proteção ambiental.
Declaração de Retificação n.º
27/2019

Retifica a Portaria n.º 167/2019, da Administração Interna e
Ambiente e Transição Energética, sobre a primeira alteração

2019-06-05

à Portaria n.º 240/2018, de 29 de agosto, que aprova o projetopiloto de aplicação da tarifa solidária de gás de petróleo liquefeito
(GPL) a aplicar a clientes finais economicamente vulneráveis.
Diretiva (UE) 2019/904

Relativa à redução do impacto de determinados produtos de

2019-06-05

plástico no ambiente.

Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma
dos Açores n.º 10/2019/A

Recomenda o estabelecimento de medidas para a redução da

2019-06-06

produção de resíduos de embalagens e a utilização eficiente da
água nos serviços da Administração Pública Regional e na
Assembleia Legislativa.

Comunicado do Conselho de
Ministros

Assinalando o Dia Mundial do Ambiente, que se celebrou ontem,
dia 5 de junho, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de

2019-06-06

diplomas que reforçam a prioridade dada pelo Governo às
questões ambientais, tendo em vista o bem-estar e a qualidade
de vida das pessoas.

Relatório Especial nº 8/2019

Energias eólicas e solar para a produção de eletricidade: é

2019-06-07

necessário tomar medidas significativas para cumprir as metas da
UE (2019/C 192/14).

Regulamento (UE) 2019/941

Relativo à preparação para riscos no setor da eletricidade e que

2019-06-14

revoga a Diretiva 2005/89/CE.

Regulamento (UE) 2019/942

Institui a Agência da União Europeia de Cooperação dos

2019-06-14

Reguladores da Energia.

Regulamento (UE) 2019/943

Relativo ao mercado interno da eletricidade.

2019-06-14

Diretiva (UE) 2019/944

Relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade

2019-06-14

e que altera a Diretiva 2012/27/EU.

Retificação do Regulamento nº
83

Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos no
que respeita à emissão de poluentes em conformidade com as

2019-06-19

exigências do motor em matéria de combustível [2019/253].
Decisão de Execução (UE)
2019/1004
2019-06-20

Estabelece regras para o cálculo, a verificação e a comunicação
de dados sobre resíduos em conformidade com a Diretiva
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga
a Decisão de Execução C(2012) 2384 da Comissão [notificada
com o número C(2019) 4114].

Comunicação da Comissão

Orientações para a comunicação de informações não financeiras:

2019-06-20

documento complementar sobre a comunicação de informações
relacionadas com o clima C/2019/4490.

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 106/2019

Promove a aquisição e a locação de veículos de zero emissões
por parte de setor empresarial do Estado, contribuindo para a

2019-06-27

descarbonização das frotas das empresas públicas.

