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LEGISLAÇÃO  COMUNITÁRIA 

NO  DOMÍNIO  DO  AMBIENTE 
 

Principais diplomas legais em 2013 

 
 
 

 GENERALIDADES / PROGRAMAS 
 
- 2013/C  47/10 - Convite à apresentação de propostas LIFE+ 2013. 
 JO  C47  2013-02-19 
 
- 2013/408/Euratom - Decisão da Comissão, de 31 de julho de 2012, relativa à conclusão de um Acordo de 
Cooperação entre a Comunidade Europeia da Energia Atómica e o Governo da República da África do Sul no domínio 
das utilizações pacíficas da energia nuclear. 
 JO  L204  2013-7-31 
 
 

ÁGUA
 
3013/5/UE - Decisão do Conselho, relativa à adesão da União Europeia ao Protocolo relativo à Proteção do Mar 
Mediterrâneo contra a poluição resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e 
do seu subsolo. 
 JO  L4  2013-01-09 
 
- Informação sobre a entrada em vigor do Protocolo relativo à Proteção do Mar Mediterrâneo contra a poluição 
resultante da prospeção e da exploração da plataforma continental, do fundo do mar e do seu subsolo, à Convenção 
sobre a Proteção do Meio Marinho e do Litoral do Mediterrâneo. 
 JO  L187  2013-7-06 
 
- 2013/39/UE - Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, que altera as Diretivas 
2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às substâncias prioritárias no domínio da política da água. 
 JO  L226  2013-8-24 
 
- 2013/51/Euratom - Diretiva do Conselho, de 22 de outubro de 2013, que estabelece requisitos para a proteção da 
saúde do público em geral no que diz respeito às substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo 
humano. 
 JO  L296  2013-11-07 
 
 

QUALIDADE DO AR 
 
- 2013/162/UE – Decisão da Comissão, que estabelece as dotações anuais de emissões dos Estados-Membros para o 
período de 2013 a 2020, em conformidade com a Decisão n  406/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
 JO  L90  2013-3-28 
 
- 377/2013/UE - Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que derroga temporariamente a Diretiva 2003/87/CE 
relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade.  
 JO  L113  2013-4-25 
 
- Regulamento (UE) nº 397/2013 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) n  443/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho no que respeita à vigilância das emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros. 
 JO  L120  2013- 5-01 
 
- 2013/256/UE - Decisão de Execução da Comissão, relativa ao reconhecimento do «instrumento de cálculo das 
emissões de gases com efeito de estufa Biograce» para fins de demonstração do cumprimento dos critérios de 
sustentabilidade nos termos das Diretivas 98/70/CE e 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
 JO  L147  2013.6.01 
 
- 2013/17/UE - Diretiva do Conselho, que adapta determinadas diretivas no domínio do ambiente, devido à adesão da 
República da Croácia. 
 JO  L158  2013-6-10 
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- Regulamento (UE) nº 525/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à criação de um mecanismo de 
monitorização e de comunicação de informações sobre emissões de gases com efeito de estufa e de comunicação a 
nível nacional e da União de outras informações relevantes no que se refere às alterações climáticas 

Revoga a Decisão nº 280/2004/CE. 
 JO  L165  2013-6-18 
 
- 529/2013/UE - Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a regras contabilísticas aplicáveis às 
emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo, a 
alteração do uso do solo e as florestas e relativa à informação respeitante às ações relacionadas com tais atividades.  
 JO  L165  2013-6-18 
 
- 2013/C 241/01 - Parecer da comissão, sobre a aplicação, no que se refere aos contentores intermodais, da proibição 
de importação e exportação de equipamentos que contenham ou dependam de substâncias regulamentadas pelo 
Regulamento (CE) n 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às substâncias que empobrecem a 
camada de ozono. 
 JO  C241  2013-8-22 
 
- 2013/448/UE - Decisão da Comissão, relativa às medidas nacionais de execução para a atribuição transitória a título 
gratuito de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, em conformidade com o artigo 11.

o
, n

o
 3, da Diretiva 

2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
 JO  L2400  2013-9-07 
 
- 2013/C  289/01 - Comunicação da Comissão — Orientações relativas à aplicação da Decisão n.

o
 377/2013/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, que derroga temporariamente a Diretiva 2003/87/CE relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade. 
 JO  C289  2013-10-04 
 
- 2013/362UE - Decisão de Execução da Comissão, de 30 de outubro de 2013, que confirma as emissões médias 
específicas de CO2 e os objetivos de emissões específicas dos fabricantes de automóveis de passageiros, no que 
respeita ao ano de 2012, nos termos do Regulamento (CE) n.

o
 443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 JO  L289  2013-10-30 
 
- 2013/C 341/19 - 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 relativa ao futuro da captura 
e armazenamento de carbono na Europa. 
 JO  C 341  2013-11-21 
 
- 1359/2013/UE - Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2003/87/CE a fim de clarificar 
as disposições relativas ao calendário dos leilões de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. 
 
- 2013/808/UE - Decisão de Execução da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, 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 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2014. 
 JO  L353  2013-12-28 
 
 
 

 IMPACTE AMBIENTAL 
 
- 2013/C 218/07 - Parecer do Comité das Regiões sobre a revisão da Diretiva AIA (avaliação do impacto ambiental). 
 JO C 218  2013-7-30 
 
- 2013/C 218/08 - Parecer do Comité das Regiões sobre o Sétimo programa de ação da União Europeia em matéria de 
ambiente. 
 JO C 218  2013-7-30 
 
 

 RESÍDUOS  
 

- Regulamento (CE) nº 57/2013 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) nº 1418/2007 relativo à exportação de 
determinados resíduos, para fins de valorização, para certos países não membros da OCDE. 
 JO  L21  2013-01-24 
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- 2013/2/UE – Diretiva da Comissão, que altera o anexo I da Diretiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativa a embalagens e resíduos de embalagens. 
 JO  L37  2013-2-08 

 Transposta pelo Decreto-Lei nº 110/2012, de 2 de agosto. 
 
- Regulamento (UE) n  255/2013 da Comissão, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso científico e técnico, 
os anexos I-C, VII e VIII do Regulamento (CE) n  1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 
transferências de resíduos. 
 JO  L79  2013-3-21 
 
- 2013/28/UE- Diretiva 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  L135  2013-5-22 
 Altera a Diretiva 2000/53/CE 
 Transposta pelo Decreto-Lei nº 114/2013, de 7 de agosto. 
 
- 2013/C  280/09 - Parecer do Comité das Regiões – Revisão dos principais objetivos da União Europeia em matéria 
de resíduos. 
 JO  C  2013-9-27 
 
- 2013/C 341/14 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o Livro Verde sobre uma estratégia europeia 
para os resíduos de plástico no ambiente. 
 JO  L341  2013-11-21 
 
- 2013/56/UE - Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2006/66/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, no que respeita à colocação no 
mercado de pilhas e acumuladores portáteis que contenham cádmio, destinados à utilização em ferramentas elétricas 
sem fios, e de pilhas-botão com baixo teor de mercúrio, e que revoga a Decisão 2009/603/CE da Comissão. 
 JO  L329  2013-12-10 
 
- 2013/72/UE - Decisão de Execução da Comissão, de 6 de dezembro de 2013, que estabelece um formato para a 
notificação das informações relativas à aprovação e às revisões substanciais dos planos de gestão de resíduos e dos 
programas de prevenção de resíduos. 
 JO  L329  2013-12-10 
 
- Retificação do Regulamento (CE) n

o
 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2006, 

relativo a transferências de resíduos. 
 JO  L334  2013-12-13 
 
 

 SUBSTÂNCIAS  PERIGOSAS
 

- Regulamento (UE) n  126/2013 da Comissão, que altera o anexo XVII do Regulamento (CE) n  1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH). 
 JO  L43  2013-02-14 
 
- 2013/10/UE - Diretiva da Comissão, que altera a Diretiva 75/324/CEE do Conselho relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes às embalagens aerossóis, a fim de adaptar as suas disposições de 
rotulagem ao Regulamento (CE) n 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. 
 JO  L77 2013-3-20 
 Retificação.  JO  L91  2013-4-03 
 
- Regulamento de Execução (UE) nº 254/2013 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) nº 340/2008 da 
Comissão relativo a taxas e emolumentos a pagar à Agência Europeia dos Produtos Químicos nos termos do 
Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH). 
 JO  L79  2013-3-21 
 
- Regulamento (UE) n  348/2013 da Comissão, que altera o anexo XIV do Regulamento (CE) n 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH). 
 JO  L108  2013-4-18 
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- 2013/218/UE - Decisão de Execução da Comissão, que autoriza os Estados-Membros a adotar certas derrogações 
nos termos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre de 
mercadorias perigosas. 
 JO  L130  2013-5-15 
 
- Regulamento (UE) n 487/2013 da Comissão, que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, 
o Regulamento (CE) n 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas. 
 JO  L149  2013-6-01 
 
- 2013/21/UE - Diretiva do Conselho, que adapta a Diretiva 67/548/CEE do Conselho e a Diretiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no domínio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia. 
 JO  L158  2013-5-10 
 Transposta, parcialmente, pelo Decreto-Lei nº 155/2013, de 5 de novembro. 
 
Regulamento (UE) n

o 
758/2013 da Comissão, que corrige o anexo VI do Regulamento (CE) n.

o
 1272/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. 
 JO  L216  2013-8-10 
 
 

 PROTECÇÃO  DA  SAÚDE / AMBIENTE
 
- 2013/C  44/11 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o tema «Rio+20: Balanço e perspetivas» 
(aditamento a parecer). 
 JO  C44  2013-02-15 
 

- 2013/C  44/11 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a agricultura social: políticas com 
preocupações ambientais, sociais e de saúde (parecer de iniciativa). 
 JO  C44  2013-2-15 
 
- 20013/84/UE - Decisão de Execução da Comissão, que estabelece as conclusões sobre as melhores técnicas 
disponíveis (MTD) para a curtimenta de couros e peles nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa às emissões industriais. 
 JO  L46  2013-02-16 
 Retificação. JO  L169  2013-6-21 
 
2013/105/CE - Recomendação da Comissão, sobre a mobilização das tecnologias da informação e das comunicações 
para facilitar a transição para uma economia assente na eficiência energética e num baixo nível de emissões de 
carbono. 
 JO  L51  2013-2-23 
 
- Regulamento (UE) n  174/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento (CE) n  106/2008 
relativo a um programa comunitário de rotulagem em matéria de eficiência energética para equipamento de escritório.  
 JO  L63  2013-3-06 
 
- Retificação da Decisão 2010/18/CE da Comissão, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo 
ecológico comunitário aos revestimentos em madeira para pavimentos. 
 JO  L70  2013-3-14 
 
- 2013/135/UE - Decisão da Comissão, de 15 de março de 2013, que altera as Decisões 2007/506/CE e 2007/742/CE 
a fim de prolongar a validade dos critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico da UE a determinados 
produtos. 
 JO  L75  2013-3-19 
 
- 2013/131/UE - Decisão da Comissão, relativa à adoção do 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). 
 JO  L76  2013-3-19 
 
- Retificação da Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à eficiência energética, que 
altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE. 
 JO  L113  2013-4-25 
 
- 2013/179/UE - Recomendação da Comissão, sobre a utilização de métodos comuns para a medição e comunicação 
do desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida de produtos e organizações. 
 JO  L124  2013-5-04 
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- Retificação da Decisão 2012/481/UE da Comissão, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do 
rótulo ecológico da UE ao papel impresso. 
 JO  L125  2013-5-07 
 
- 2013/250/UE - Decisão da Comissão, de 21 de maio de 2013, que estabelece os critérios ecológicos para a 
atribuição do rótulo ecológico da UE às torneiras sanitárias. 
 JO  L145  2013-5-31 
 Retificação.  JO  L280  2013-10-22 
 

- 2013/18/UE - Diretiva do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta a Diretiva 2009/28/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, devido à 
adesão da República da Croácia. 
 JO  L158  2013-6-10 
 
- 2013/295/UE - Decisão da Comissão, que altera as Decisões 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 
2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 
2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE, a fim de prorrogar o prazo de validade dos critérios 
ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico da UE a determinados produtos. 
 JO  L167  2013-6-19 
 
- Regulamento (UE) nº 782/2013 da Comissão, que altera o anexo III do Regulamento (UE) n.

o
 66/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um sistema de rótulo ecológico da EU. 
 JO  L219  2013-8-15 
 
- 2013/C  271/03 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «A economia verde: Promover o 
desenvolvimento sustentável na Europa» (parecer de iniciativa). 
 JO  C271  2013-9-19 
 
- 2013/633/UE - Decisão da Comissão, de 30 de outubro de 2013, que altera a Decisão 2007/742/CE com o objetivo de 
prorrogar a validade dos critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico da UE às bombas de calor elétricas, 
a gás ou de absorção a gás. 
 JO  L292  2013-11-01 
 
- 2013/641/UE - Decisão da Comissão, de 7 de novembro de 2013, que estabelece os critérios ecológicos para a 

atribuição do rótulo ecológico da UE a sanitas e urinóis com descarga de água. 
 JO  L299  2013-11-09 
 
- 2013/C 341/03 - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o tema «Estabelecer metas de 
desenvolvimento sustentável – O contributo da sociedade civil europeia para a posição da UE» (parecer exploratório). 
 JO  C341  2013-11-21 
 
- 20137732/UE - Decisão de Execução da Comissão, de 9 de dezembro de 2013, que estabelece as conclusões sobre 
as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a produção de cloro e álcalis nos termos da Diretiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às emissões industriais. 
 JO  L332  2013-12-11 
 
- 2013/806/UE - Decisão da Comissão, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece os critérios ecológicos para a 
atribuição do rótulo ecológico a equipamentos de representação gráfica. 
 JO  L353  2013-12-28 
 
 

 FAUNA E FLORA 
 
- Regulamento (UE) n  750/2013 da Comissão, que altera o Regulamento (CE) n  338/97 do Conselho, relativo à 
proteção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio. 
 JO  L212  2013-8-07 

 
 
 


