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Ordre ARM/3145/2009, de 19 de novembre, per la qual es regula la implantació del registre i transmissió electrònics de les dades de l'activitat dels vaixells 
pesquers espanyols. Veure  
Ordre ARM/3085/2009, de 13 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Orden Civil del Mèrit Mediambiental. Veure 
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al mateix a partir de l'any 2010. Veure  
Catalunya   
Decret  176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. Veure 
Correcció d'errors de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la 
protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4 / 2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. Veure 
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Unió Europea 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 15 d'octubre de 2009. La petició de decisió prejudicial versa sobre la validesa de la Directiva 
2004/73/CE de la Comissió, de 29 d'abril de 2004, per la qual s'adapta, per vintena novena vegada, al progrés tècnic la Directiva 67/548/CEE del Consell 
relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàncies 
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Cassació no. 3908/2009, contra la sentència de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, de 
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l’aprovació de les zones perifèriques de protecció del sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant. Veure 
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interposat per l'Ajuntament de Liérganes contra l'acord del Consell de Ministres de 25-05-2007, pel qual es declara la utilitat pública i s'aprova el projecte 
d'execució de la línia elèctrica àrea a 400 kv, doble circuit, "Penagos-Güeñes", a les províncies de Cantàbria i Biscaia. Veure 
Sentència del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 5 ª), de 1 d'octubre de 2009. Recurs de Cassació no. 2163/200, interposat per la 
Comunitat de Propietaris contra la Sentència de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 09-
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