notificações
lista mensal ▪ agosto 2019

A Diretiva 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro, enquadra o procedimento
de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade
de informação, revoga a Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho e
codifica num único ato legislativo todas as alterações que lhe são subsequentes.
Esta Diretiva estabelece um sistema de permuta de informação, para os projetos de regras técnicas e de
normas em preparação nos países da UE (União Europeia) e da EFTA (Associação Europeia do Comércio
Livre), de modo a promover a sua harmonização e, assim, evitar obstáculos técnicos ao comércio.
A assinatura do Acordo sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio, no âmbito da OMC (Organização
Mundial do Comércio), foi ratificado pela Resolução da Assembleia da República nº 75-B/94, de 27 de
Dezembro e pelo Decreto do Presidente da República nº 82-B/94, da mesma data.
Portugal dá cumprimento à troca de informação, sobre normas e regras técnicas, conforme o disposto no nº
2.9.2. do artigo 2º do referido Acordo, através da divulgação das notificações elaboradas neste âmbito.
Pela Resolução do Conselho de Ministros nº 154/99 (2ª Série), de 18 de Novembro, o IPQ é indicado como
ponto de notificação para esta matéria.
Neste enquadramento, o IPQ é o organismo competente para, centralizar, coordenar e difundir toda a
informação sobre as notificações referidas nos diplomas acima mencionados.
A presente Lista tem como objetivo divulgar e tornar públicas as notificações efetuadas e ainda em período
de inquérito público.
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1. Procedimento de informação, para os projetos de Regras Técnicas
dos Estados-membros da UE e da EFTA
O procedimento de informação estabelecido pela Diretiva 2015/1535, de 9 de Setembro do Parlamento
Europeu e do Conselho, pretende dar a oportunidade aos agentes económicos de um Estado-membro,
através dos Organismos Regulamentadores dos setores respetivos, de reagir criticamente aos projetos de
Regras Técnicas em vias de adoção por outro Estado-membro da UE e que, segundo a sua visão, possam
vir a causar entraves à livre circulação de bens ou serviços.
Nas listas apresentadas, cada referência compreende:
- A área onde se enquadra o projeto de Regra Técnica – Setor;
- A codificação atribuída ao projeto de Regra Técnica pela CE (Comissão Europeia) – Ano/Número
sequencial de chegada à CE/País autor do projeto de Regra Técnica;
- O título do projeto de Regra Técnica;
- A data limite de inquérito público, prazo de recolha de comentários - três meses, a contar da
receção pela CE do texto de projeto de Regra Técnica em apreço;
- Lista na qual o projeto de Regra Técnica foi anunciado pela primeira vez.
De notar que, o Estado-membro autor da notificação deverá sempre responder às reações emitidas, quer
pela CE, quer por qualquer Estado-membro, através da Comissão, via Ponto Focal do Estado-membro.
No caso da reação, emitida por parte de um ou vários Estados-membros e/ou pela CE, durante o período de
inquérito público, revestir a forma de um parecer circunstanciado, a data de adoção do projeto de Regra
Técnica, por parte do Estado autor prolonga-se, a fim de que, o Estado-membro visado o possa analisar e
tomar em devida conta.
Se a CE tiver apresentado, ao Conselho, a intenção de propor ou adotar um Regulamento, uma Diretiva ou
uma Decisão, sobre a matéria que abranja, no seu todo ou em parte, o conteúdo do projeto de Regra
Técnica proposto, este deverá ficar suspenso por 12 meses, a contar da data da apresentação à Comissão,
da referida proposta.
Este mesmo período deverá ser respeitado se, a Comissão nos três meses subsequentes, verificar que o
projeto de regra técnica é abrangido por uma proposta de Regulamento, de uma Diretiva ou de uma
Decisão apresentada ao Conselho.
No caso de o Conselho adotar uma posição comum às situações verificadas para o prazo de 12 meses
atrás mencionado, a publicação da Regra Técnica deverá ficar suspensa por 18 meses, a contar da data da
apresentação à Comissão da proposta inicial.

Nota:
A CE disponibiliza informação sobre este assunto nas onze línguas oficiais da UE e encontra-se no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pt/.
Nota: Para fazer uma pesquisa deverá seguir os seguintes passos: Pesquisa na base de dados 98/34 / Pesquisa por número, país,
data, ... etc. / Preencher os campos em Pesquisa de dados e escolher a opção Pesquisa. Após obter a notificação pretendida,
poderá aceder a várias informações sobre a mesma, tal como, o Texto do projecto, em várias línguas, o Texto da mensagem de
notificação, as reações ao referido projeto, a data-limite de inquérito público, entre outras.
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As Regras Técnicas, são codificadas pela Comissão e classificadas consoante os códigos das áreas
temáticas, nas quais se enquadram.
A lista de classificação e respetivos códigos dos Produtos ou Serviços abrangidos pelas Notificações, ao
abrigo da Diretiva 2015/1535, bem como, a tabela com a descrição dos Países de origem das notificações,
são os que se apresentam a seguir.
B00
B10
B20
B30

CONSTRUÇÃO
Materiais de construção
Segurança
Ambiente

S00S
S10S
S20S
S30S

SAÚDE, EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Dispositivos médicos
Termalismo
Terapia genética

C00A

AGRICULTURA, PESCA E
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
Pesca
Agricultura, caça
Serviços veterinários
Pesticidas e resíduos de pesticidas
Géneros alimentícios
Rotulagem
Contaminantes
Aditivos, vitaminas, minerais e aromas
Bem-estar dos animais e animais de
companhia
Organismos geneticamente
modificados (OGM)

S00E
S10E
S20E
S30E
S40E

AMBIENTE
Embalagens
Resíduos
Poluição
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
Medidas de defesa do ambiente
Fauna e flora
Substâncias perigosas
Gases com efeito de estufa ou que
empobrecem a camada de ozono

C10A
C20A
C30A
C40A
C50A
C60A
C70A
C80A
C90A
CA0A

C00C
C10C
C20C
C30C
C40C
C50C
C00P
C10P
C20P
C30P
H00
H10
H20
H30
I00
I10
I20

PRODUTOS QUÍMICOS
Substâncias e preparações perigosas
Gases com efeito de estufa ou que
empobrecem a camada de ozono
Metais pesados
Adubos químicos
Detergentes, produtos de limpeza
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
COSMÉTICOS
Produtos farmacêuticos
Produtos cosméticos
Farmacopeias
EQUIPAMENTOS PARA USO
DOMÉSTICOS E DE LAZER
Jogos de azar
Equipamentos desportivos
Brinquedos

I30
I40

MECÂNICA
Metrologia
Aparelhos sob pressão, aparelhos a
gás e caldeiras
Máquinas e aparelhos de elevação
Contentores e cisternas

N00E
N10E
N20E
N30E
N40E

ENERGIA, MINERAIS, MADEIRA
Minerais, madeira, papel
Eletricidade
Gás
Produtos petrolíferos

S50E
S60E
S70E
S80E

T00T
T10T
T20T
T30T
T40T
T50T

TRANSPORTES
Transporte aéreo
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
Transporte ferroviário
Transporte urbano e rodoviário
Transporte de matérias perigosas

V00T
V10T
V20T

TELECOMUNICAÇÕES
Interfaces de rádio
Equipamentos terminais

X00M
X10M
X20M
X30M
X40M
X50M

MERCADORIAS E PRODUTOS
DIVERSOS
Metais preciosos
Armas e munições
Têxteis e mobiliário
Rotulagem e publicidade
Aço

SERV
SERV10
SERV20
SERV30
SERV40
SERV50
SERV60

SERVIÇOS 98/48/CE
Assinatura eletrónica
Comércio eletrónico
Meios de comunicação social
Nomes de domínio
Proteção da vida privada
Serviços ligados à Internet
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Código
País
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU

País
[PT]
Áustria
Bélgica
Bulgária
Suíça
Chipre
República
Checa
Alemanha
Dinamarca
Estónia
Espanha
Finlândia
França
Reino Unido
Grécia
Hungria

País
Língua
original
Österreich
België/Belgique

Kypros-Kibris
Cêská Republika
Deutschland
Danmark
Eesti
España
Suomi
France
United Kingdom
Ellas
Magyarország

País
[EN]

Código
língua

Código
Notificações

Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Cyprus
Czech Republic

de
fr ou nl
bg
fr
el e tr
cs

A
B
BG
CH
CY
CZ

Germany
Denmark
Estonia

de
da
et

D
DK

Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Hungary

es
fi
fr
en
el
hu

EE
E
FIN
F
UK
GR
HU

HR
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR

Croácia
Irlanda
Islândia
Itália
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Letónia
Malta
Países Baixos
Noruega
Polónia
Portugal
Roménia
Suécia
Eslovénia
Eslováquia
Turquia

Croácia
Ireland
Italia
Lietuva
Luxembourg
Latvija
Malta
Nederlands
Polska
Portugal
Sverige
Slovenija
Slovensko
Türkiye

Ireland
Iceland
Italy
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Slovenia
Slovakia
Turkey

hr
en
is
it
en
lt
Lb ou Fr
lv
mt
nl
no
pl
pt
ro
sv
sl
sk
tr

HR
IRL
IS
I
FL
LT
L
LV
MT
NL
N
PL
P
RO
S
SI
SK
T
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Adubos químicos
2019/0355/E
Portaria APA n.º /2019, de [ ]
de [ ], [
], que altera os
anexos I, III e VI do Decreto Real
n.º 506/2013, de 28 de junho,
relativo aos produtos fertilizantes.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0666/F
Portaria relativa à homologação da
adenda n.º 5 ao caderno de
encargos referente ao modo de
produção biológica de animais de
criação e que aplica o
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do
Conselho, com a redação que lhe
foi dada, e o Regulamento (CE) n.º
889/2008 da Comissão, com a
redação que lhe foi dada, e os
complementa (regras
pormenorizadas relativas à
produção biológica de codornizes
de carne).
Data Limite: 30/12/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0073/UK
Regulamentos relativos à saúde
pública (preço mínimo para o
álcool) (preço unitário mínimo)
(País de Gales), de 2019
(PROJETO).
Data Limite: 21/08/2019
1ª Publicação: 2019/fevereiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0105/I
Projeto de caderno de
especificações «Borrego e cordeiro
de cadeia de produção local».

Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/março
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0108/I
Regulamento para o
enquadramento e o exercício das
pequenas produções locais de
produtos à base de carne em
aplicação do artigo 8.º, n.os 40 e
41, da Lei Regional n.º 22, de 29
de dezembro de 2010 (Lei
orçamental de 2011), e do artigo
13.º, n.º 2, do Regulamento (CE)
n.º 852/2004.
Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/março
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0217/NL
Alteração da lei relativa aos
produtos fitofarmacêuticos e aos
biocidas nas regras relativas às
medidas de proteção contra
organismos prejudiciais para as
plantas (a lei relativa à
fitossanidade).
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0223/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de groselhasespinhosas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0224/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de arónias.
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Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0225/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de airelaamericana.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0226/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de brócolos.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0227/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de beterrabas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0228/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de cebolas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0229/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de cerejas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0230/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de alho.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0231/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de peras.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0232/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de maçãs.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0233/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de amorassilvestres.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0234/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de couve-flor.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0235/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de repolhos.
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Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0236/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de couvechinesa.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0237/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de milho.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0238/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de framboesas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0239/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de cenouras.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0240/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de pêssegos e
alperces.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0241/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de pepinos ao
ar livre.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0242/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de pepino
cultivado sob abrigo.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0243/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de pimentos.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0244/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de tomate ao
ar livre.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0245/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de tomate
cultivado sob abrigo.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0246/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de groselhas
negras e vermelhas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0247/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de trigo de
inverno e de primavera.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0248/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de colza de
inverno e de primavera.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0249/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de alface
cultivada sob abrigo.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0250/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de ameixas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0251/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de espargos.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0252/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de espinafres.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0253/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de morangos.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0254/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de ginjas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0255/PL
Projeto de metodologia da
produção integrada de batatas.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0262/UK
Despacho relativo à diarreia viral
bovina (Escócia) (2019).
Data Limite: 05/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0265/A
Diretriz relativa ao selo de
produção biológica AMA.
Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0278/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA - Ovos frescos.
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0281/E
Projeto de decreto real que
estabelece normas de base de
ordenamento das explorações
suinícolas intensivas e que altera a
legislação de base de
ordenamento das explorações
suinícolas extensivas.
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0296/P
Projeto de Decreto-Lei relativo às
matérias fertilizantes.
Data Limite: 20/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0297/P
Projeto de Portaria que aplica o
Decreto-Lei relativo às matérias
fertilizantes.
Data Limite: 20/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0314/CZ
Portaria que altera a Portaria n.º
397/2016 Colet. que estabelece os
requisitos aplicáveis ao leite e aos
produtos lácteos, aos gelados e às
gorduras e óleos alimentares.
Data Limite: 30/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0319/B
Portaria real relativa ao controlo da
qualidade do leite cru e à
acreditação dos organismos
interprofissionais.
Data Limite: 03/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0323/CZ
Portaria relativa aos requisitos
aplicáveis aos produtos à base de
cereais moídos, às massas, aos
produtos de panificação e às
massas e aos produtos de
confeitaria.
Data Limite: 03/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0340/PL
Projeto de lei que altera a lei
relativa à organização de
determinados mercados agrícolas
e a lei relativa ao combate do uso
fraudulento da vantagem contratual
na comercialização de produtos
agrícolas e alimentares.
Data Limite: 16/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0347/F
Decreto que altera o Decreto n.º
2003-587, de 30 de junho de 2003,
adotado para a aplicação do artigo
L. 214-1 do Código do Consumo
no que diz respeito ao mel.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0356/E
Decreto real que altera o Decreto
Real n.º 1049/2003, de 1 de
agosto, que aprova a norma de
qualidade relativa ao mel.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0357/E
Projeto de decreto real que
regulamenta e torna mais flexíveis
determinadas condições de
aplicação das disposições da
União Europeia em matéria de
higiene, produção e
comercialização de géneros
alimentícios e regulamenta
atividades excluídas do respetivo
âmbito de aplicação.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0362/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Frutas, legumes
e batatas.
Data Limite: 23/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0363/B
Decreto Real relativo ao controlo
de salmonela zoonótica em aves
de capoeira.
Data Limite: 23/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0364/I
Memorando de entendimento para
a identificação de formas de defesa
do consumidor contra os riscos
decorrentes de um eventual uso
indevido das tampas com um
mecanismo de esfera presentes
nas garrafas de azeite virgem.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0365/NL
Projeto de despacho n.º
WJZ/18205482 do ministro da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar, de [data], que
altera o despacho relativo à
prevenção, ao controlo e à
vigilância de doenças animais
infecciosas, zoonoses e EET e o
despacho relativo ao comércio de
animais vivos e produtos vivos, no
que se refere ao segundo
agrupamento de bovinos com
menos de 12 semanas e à
introdução da opção de envio de
bovinos para uma unidade de
engorda.
Data Limite: 24/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0369/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA «Criação de
vacas» – Módulo «Leite alpino» e
módulo «Vaca Qplus».
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0370/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Leite e produtos
lácteos.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0373/HR
Projeto de regras sobre o sistema
nacional de qualidade para
produtos agrícolas e alimentares
«Naše domaće - dokazana
kvaliteta» [Da nossa produção
nacional – qualidade comprovada].
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0382/LV
Requisitos aplicáveis a
estabelecimentos de comércio
retalhista que fornecem ovos de
aves de capoeira ou doam géneros
alimentícios de origem animal.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Ambiente
2019/0222/B
Portaria do Governo da Região de
Bruxelas-Capital que fixa

condições de exploração aplicáveis
às instalações de cogeração.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Ambiente
2019/0256/B
Acordo de cooperação que altera o
Acordo de Cooperação, de 4 de
novembro de 2008, relativo à
prevenção e gestão de resíduos de
embalagens.
Data Limite: 28/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Ambiente
2019/0274/DK
Despacho relativo à prevenção da
poluição do solo, das águas
subterrâneas e das águas
superficiais proveniente de
instalações de venda de gasolina e
gasóleo.
Data Limite: 13/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Ambiente
2019/0283/NL
Pacto dos Países Baixos sobre o
Plástico.
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Ambiente
2019/0309/HU
Projeto de decreto do ministro da
Agricultura que altera o Decreto n.º
53/2017 do ministro da Agricultura,
de 18 de outubro de 2017, relativo
às condições de funcionamento de
instalações de combustão com
uma potência térmica nominal total
igual ou superior a 140 KWt, mas
inferior a 50 MWt, e relativo aos
valores-limite aplicáveis a
poluentes atmosféricos por elas
emitidos.
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Data Limite: 27/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Ambiente
2019/0325/A
Decreto do chefe do Governo
Regional da Alta Áustria, que
define normas mínimas de emissão
para a operação de veículos de
táxi em zonas urbanas da cidade
de Linz.
Data Limite: 07/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Ambiente
2019/0335/NL
Projeto de decisão que estabelece
regulamentações temporárias para
a adoção antecipada do
Regulamento (UE) 2015/1185 da
Comissão, de 24 de abril de 2015,
que dá execução à Diretiva
2009/125/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que
respeita aos requisitos de
conceção ecológica para os
aquecedores de ambiente local a
combustível sólido (JO L 193,
2015).
Data Limite: 14/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Ambiente
2019/0389/D
Nono decreto de alteração do
decreto relativo às águas residuais
- Anexo 1 - Pequenas instalações
de tratamento de águas residuais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Aparelhos sob
pressão,aparelhos a gás e
caldeiras
2019/0257/PL
Projeto de lei que altera a lei
relativa à proteção ambiental e a lei
relativa à Inspeção do Comércio.
Data Limite: 28/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Aparelhos sob
pressão,aparelhos a gás e
caldeiras
2019/0263/I
Aprovação da regra técnica relativa
à prevenção de incêndios para a
conceção, construção e exploração
das instalações de produção de
calor que utilizam combustíveis
gasosos.
Data Limite: 05/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Armas e munições
2019/0348/A
Revisão do Decreto relativo à
prova de armas de fogo, de 2013.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Armas e munições
2019/0350/A
Revisão do Decreto relativo ao
teste de cartuchos, de 2013.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Armas e munições
2019/0352/A
Revisão do Decreto relativo às
punções de teste, de 2013.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Construção
2019/0085/A
Decreto do Governo Regional de
Burgenland, de ......................, que
dá execução à lei de Burgenland
relativa aos sistemas de
aquecimento e de ar condicionado
(Decreto de Burgenland relativo
aos sistemas de aquecimento e de
ar condicionado, de 2019).
Data Limite: 28/08/2019
1ª Publicação: 2019/fevereiro

Construção
2019/0303/GR
Projeto de especificações e
requisitos para o equipamento de
tratamento da água (aparelhos ou
dispositivos) para água destinada
ao consumo humano abastecida
em redes internas de
abastecimento de água em
edifícios.
Data Limite: 23/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Construção
2019/0173/D
Condições técnicas de
fornecimento e normas técnicas de
ensaio aplicáveis a obras de
engenharia (TL/TP-ING); Parte 4;
Secção 3 – Condições técnicas de
fornecimento aplicáveis a tintas e
vernizes para a proteção contra a
corrosão de construções metálicas
(TL KOR) – Construções metálicas.
Data Limite: 14/10/2019
1ª Publicação: 2019/abril

Construção
2019/0306/D
Projeto de maio de 2019 - Norma
administrativa modelo sobre as
disposições técnicas de construção
- Edição 2019/1.
Data Limite: 27/12/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Construção
2019/0221/A
RVS 08.17.03 Condições
contratuais técnicas, pavimentos
em betão, rotundas com
pavimentos rodoviários em betão.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Construção
2019/0261/D
Diretriz-modelo relativa à proteção
estrutural contra incêndios em
edifícios industriais (diretriz-modelo
relativa aos edifícios industriais MIndBauRL) - Versão de maio de
2019 (projeto).
Data Limite: 04/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Construção
2019/0322/IRL
Projeto de orientações adicionais,
de 2019, do «Documento de
Orientação Técnica B, de 2006».
Data Limite: 03/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Construção
2019/0327/NL
Despacho do ministro do Interior e
das Relações do Reino que
estabelece regras relativas à
proteção e à utilização do ambiente
físico de vida (despacho relativo ao
ambiente).
Data Limite: 09/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Construção
2019/0329/NL
Decisão que altera a Decisão
relativa à construção civil, de 2012,
no que concerne à construção com
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necessidades quase nulas de
energia.
Data Limite: 09/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Construção
2019/0341/NL
Decisão que altera a decisão
relativa ao fogo de artifício no que
concerne à obrigatoriedade de
óculos de proteção, rastilhos de
fogo de artifício e instruções
aquando da venda de fogo de
artifício destinado ao mercado de
consumo, bem como à opção de
adoção de uma proibição municipal
de fogo de artifício.
Data Limite: 17/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0349/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de
engenharia (ZTV-ING). Parte 4 –
Construções metálicas,
construções compósitas de aço;
Secção 2 – Construções
compósitas de aço.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0360/IRL
Projeto de lei relativa às
microesferas (proibição), de 2019.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0366/HR
Regulamento técnico que altera o
regulamento técnico relativo aos
produtos de construção.
Data Limite: 24/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Construção
2019/0375/UK
Alterações ao Manual dos
cadernos de encargos para obras
em vias rápidas. Série 1700 Aço de
construção. Especificação.
Cláusula 1704 NG. Cláusula 1710.
Cláusula 1710 NG.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0384/UK
Regulamentos (alteração)
referentes aos regulamentos
relativos à construção (País de
Gales), de 2019, e alterações às
orientações constantes do
Documento aprovado B e do
Documento aprovado 7 para proibir
a utilização de materiais
combustíveis em edifícios
residenciais de altura elevada com
vista a abordar a segurança contra
incêndios.
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Construção
2019/0385/UK
Alterações às orientações
estatutárias sobre avaliações em
substituição dos ensaios, no
Documento aprovado B
(Segurança contra incêndios).
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Dispositivos médicos
2019/0259/F
Portaria adotada em aplicação do
artigo R. 5211-24 do Código da
Saúde Pública e que especifica os
requisitos essenciais aplicáveis aos
dispositivos médicos que emitem
radiação ionizante.
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Data Limite: 29/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Eletricidade
2019/0351/SI
Instruções de funcionamento da
rede para a rede de distribuição de
eletricidade.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2018/0665/B
Projeto de decreto do Governo da
Valónia relativo à proibição da
utilização de determinados
utensílios descartáveis de plástico
nos estabelecimentos abertos ao
público.
Data Limite: 23/12/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Embalagens
2019/0268/SK
Projeto de portaria do Ministério do
Ambiente da República Eslovaca
que aplica determinadas
disposições da lei relativa ao
sistema de depósito de
embalagens de bebidas
descartáveis.
Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Embalagens
2019/0342/NL
Decisão, de [data ainda por
preencher], que altera a Decisão
relativa à gestão de embalagens,
de 2014, no que concerne à
inclusão de uma meta para a
recolha separada de garrafas de
plástico para bebidas e a
alterações às disposições em
matéria de depósitos para
embalagens de bebidas (decisão

relativa a medidas para garrafas de
plástico para bebidas).
Data Limite: 18/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2019/0345/SK
Projeto de lei que altera a Lei n.º
79/2015 Colet. relativa aos
resíduos e que altera outras leis,
com a redação que lhe foi dada
pela legislação posterior, bem
como outras leis.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2019/0346/F
Decreto relativo à proibição de
determinados produtos de plástico
de utilização única.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2019/0371/HR
Proposta de regras de alteração
das regras relativas às embalagens
e aos resíduos de embalagens.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Embalagens
2019/0372/HR
Proposta de portaria de alteração
da portaria relativa à gestão de
resíduos de embalagens.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Farmacopeias
2019/0305/D
Farmacopeia homeopática - HAB
2019.
Data Limite: 25/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
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Géneros alimentícios
2019/0059/LT
Projeto de despacho do diretor do
Serviço Nacional Alimentar e
Veterinário relativo à aprovação
dos requisitos de higiene para o
manuseamento de produtos
produzidos em pequenas
quantidades e géneros alimentícios
de origem vegetal.
Data Limite: 14/08/2019
1ª Publicação: 2019/fevereiro
Géneros alimentícios
2019/0103/SI
Regras que alteram as regras
aplicáveis à qualidade do hidromel
e do hidromel espumante.
Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/fevereiro
Géneros alimentícios
2019/0211/LT
Projeto de despacho do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia relativo à adoção da
regulamentação técnica para
cereais destinados à alimentação e
da regulamentação técnica para
produtos à base de cereais
destinados à alimentação
(doravante, «projeto»).
Data Limite: 16/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Géneros alimentícios
2019/0264/FIN
Proposta de decreto do Ministério
da Agricultura e das Florestas que
altera o Decreto n.º 590/2014 do
Ministério da Agricultura e das
Florestas relativo às inspeções de
carnes.
Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Géneros alimentícios
2019/0271/FIN
Proposta de decreto do Governo
que altera o Decreto n.º 1258/2011
do Governo relativo a
determinadas atividades que
apresentam um baixo risco para a
segurança dos géneros
alimentícios.
Data Limite: 11/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Géneros alimentícios
2019/0324/LT
Projeto de alteração do Despacho
n.º 3D-308 do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia, de 4 de junho de 2008,
relativo às especificações para
produtos produzidos ao abrigo do
regime de qualidade nacional para
os produtos agrícolas e os géneros
alimentícios.
Data Limite: 07/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Géneros alimentícios
2019/0331/NL
Decisão que altera a decisão
relativa à lei das mercadorias no
que se refere a preparações à
base de plantas e a decisão
relativa à lei das mercadorias no
que se refere a sanções
administrativas relativamente à
adição de determinadas
(substâncias prejudiciais em)
preparações à base de plantas
prejudiciais e que aplica
determinadas alterações técnicas.
Data Limite: 10/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Géneros alimentícios
2019/0336/P
O presente decreto-lei procede à
segunda alteração ao Decreto-Lei
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n.º 214/2003, de 18 de setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º
126/2015, de 7 de julho, que
adotou as novas disposições
comunitárias relativas às definições
e características do mel e às
regras a que deve obedecer a sua
produção e comercialização, e que
transpôs para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2001/110, do
Conselho, de 20 de dezembro de
2001, relativa ao mel.
Data Limite: 14/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Géneros alimentícios
2019/0339/NL
Alteração da lei relativa às bebidas
e à hotelaria e restauração,
associada ao Acordo Nacional de
Prevenção e a uma avaliação da
lei.
Data Limite: 16/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Géneros alimentícios
2019/0354/LT
Projeto de despacho do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia que altera o Despacho n.º
487 do ministro da Agricultura, de
11 de dezembro de 2002, que
aprova a regulamentação técnica
aplicável à descrição, produção e
apresentação comercial de cerveja
e coquetéis de cerveja (doravante,
o «projeto»).
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Géneros alimentícios
2019/0391/LT
Projeto de despacho que altera os
requisitos de manuseamento
aplicáveis a produtos primários,
que não produtos animais,

colocados no mercado nacional em
pequenas quantidades, aprovados
pelo Despacho n.º B1-486 do
diretor do Serviço Nacional
Alimentar e Veterinário, de 29 de
junho de 2016, que aprova os
requisitos de manuseamento
aplicáveis a produtos primários,
que não produtos animais,
colocados no mercado nacional em
pequenas quantidades.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0304/D
SSB FS 014 - Especificação de
interfaces para terminais interativos
de comunicações via satélite (SIT)
e terminais de comunicação via
satélite (SUT) na faixa de
frequências de 29,5 a 30,0 GHz;
edição de fevereiro de 2019.
Data Limite: 25/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Interfaces de rádio
2019/0344/UK
IR 2102 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2102
Repetidores de telefonia móvel
fixos para uso em espaços
interiores e repetidores de telefonia
móvel de baixo ganho isentos de
licença.
Data Limite: 18/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0379/UK
IR 2103 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2103
Acesso partilhado - Baixa potência.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Interfaces de rádio
2019/0380/UK
IR 2104 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2104
Acesso partilhado - Média
potência.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Interfaces de rádio
2019/0381/UK
IR 2105 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2105
Acesso partilhado - Interior 26
GHz.
Data Limite: 30/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Jogos de azar
2019/0312/CY
Comissão de Supervisão do Jogo e
dos Casinos de Chipre – Normas
técnicas aplicáveis ao equipamento
de jogo.
Data Limite: 30/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Jogos de azar
2019/0358/E
Projeto de portaria que determina
as percentagens de dedução
aplicáveis às modalidades do jogo
de bingo e que aprova as normas
que regem as modalidades de
bónus e super bónus de bingo.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Jogos de azar
2019/0361/RO
Condições técnicas mínimas para
verificações de equipamento de
jogo.
Data Limite: 23/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

Materiais de construção
2019/0273/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Investimento e do
Desenvolvimento que altera o
regulamento relativo ao método de
elaboração de uma declaração de
desempenho para produtos de
construção e ao método de
aplicação de uma marca de
construção nos produtos de
construção.
Data Limite: 12/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Mecânica
2019/0386/D
Vigésimo oitavo decreto para a
execução da lei federal relativa ao
controlo das imissões (decreto
para a execução do Regulamento
UE sobre os valores-limite de
emissões e a homologação de
motores de combustão interna para
máquinas móveis não rodoviárias –
28.º BImSchV).
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Medidas de defesa do ambiente
2019/0009/UK
Regulamentos relativos à proteção
ambiental (cotonetes) (Escócia), de
2019.
Data Limite: 13/01/2020
1ª Publicação: 2019/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2019/0094/GR
Alterações à Lei n.º 4419/2016
(Diário do Governo 174/A) – Artigo
96.º – Harmonização do direito
grego com a Diretiva 2014/40/UE
do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 3 de abril de 2014,
relativa à aproximação das
disposições legislativas,
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regulamentares e administrativas
dos Estados-Membros no que
respeita ao fabrico, apresentação e
venda de produtos do tabaco e
produtos afins.
Data Limite: 06/09/2019
1ª Publicação: 2019/fevereiro
Mercadorias e produtos diversos
2019/0214/HU
Alteração da Lei XLII, de 1999,
relativa à proteção dos não
fumadores e a determinadas
regulamentações relativas ao
consumo e à distribuição de
produtos do tabaco. Alteração da
Lei CXXXIV, de 2012, relativa à
redução do tabagismo entre os
menores e ao comércio retalhista
de produtos do tabaco.
Data Limite: 19/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Mercadorias e produtos diversos
2019/0216/B
Projeto de lei que altera a Lei, de
24 de janeiro de 1977, relativa à
proteção da saúde dos
consumidores no que concerne
aos géneros alimentícios e a outros
produtos, no que se refere à venda
de produtos do tabaco a partir de
máquinas de distribuição
automática.
Data Limite: 19/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Mercadorias e produtos diversos
2019/0258/CZ
Projeto de lei que altera a Lei n.º
634/1992 Colet. relativa à proteção
dos consumidores, com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 29/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Mercadorias e produtos diversos
2019/0276/S
Orientações gerais da Agência
Sueca dos Consumidores relativas
à comercialização de cigarros
eletrónicos e recargas junto dos
consumidores.
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Mercadorias e produtos diversos
2019/0280/EE
Projeto de alteração da lei do
tabaco.
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Mercadorias e produtos diversos
2019/0337/S
Portaria que altera a Portaria
relativa ao combustível (2011:346).
Data Limite: 14/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Mercadorias e produtos diversos
2019/0359/E
Anteprojeto de lei relativa às
medidas de prevenção e combate
à fraude fiscal, à transposição da
Diretiva (UE) 2016/1164 do
conselho, de 12 de julho, que
estabelece regras contra as
práticas de elisão fiscal que
tenham incidência direta no
funcionamento do mercado interno
e da Diretiva (UE) 2017/1852 do
conselho, de 10 de outubro de
2017, relativa aos mecanismos de
resolução de litígios em matéria
fiscal na União Europeia, e à
alteração de diversos atos
normativos tributários.
Data Limite: 20/07/2019
1ª Publicação: 2019/julho
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Mercadorias e produtos diversos
2019/0383/HU
Alteração de determinadas leis
relativas à redução do tabagismo
entre os menores e à proteção dos
não fumadores.
Data Limite: 31/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho

a controlo legal, incluindo os
métodos de ensaio para a
homologação e a verificação de
instrumentos de medição sujeitos a
controlo legal: «sensores de caudal
de gás de tubo de Venturi».
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Metrologia
2019/0277/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C09618, que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição para
fins do seu reensaio a pedido das
entidades suscetíveis de serem
afetadas pela medição incorreta
desses instrumentos de medição:
«fitas métricas».
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Metrologia
2019/0288/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C09218, que estabelece requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
a instrumentos de medição sujeitos
a controlo legal, incluindo os
métodos de ensaio para a
homologação e a verificação de
instrumentos de medição sujeitos a
controlo legal: «sensores de bocal
para caudal de meio de
transmissão».
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Metrologia
2019/0286/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C09018, que estabelece requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
a instrumentos de medição sujeitos
a controlo legal, incluindo os
métodos de ensaio para a
homologação e a verificação de
instrumentos de medição sujeitos a
controlo legal: «sensores de caudal
de gás de bocal».
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0287/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C09118, que estabelece requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
a instrumentos de medição sujeitos

Metrologia
2019/0289/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C09819, que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
a instrumentos de medição sujeitos
a controlo legal, incluindo métodos
de ensaio para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos a
controlo legal: «butirómetros».
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0290/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C09919, que estabelece requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
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a instrumentos de medição sujeitos
a controlo legal, incluindo métodos
de ensaio para a verificação dos
seguintes instrumentos de medição
sujeitos a controlo legal: «medidas
de capacidade».
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0295/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C09318, que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«sensores de fluxo de meios de
transporte com tubo de Venturi».
Data Limite: 20/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0298/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C088-18
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a verificação dos mesmos:
«transformadores de medição de
corrente».
Data Limite: 23/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0302/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C097-18
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição

sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«medidores das concentrações de
atividade do isótopo Rn-222 de
radão no ar e na água e das
concentrações de atividade
equivalentes do isótopo Rn-222 de
radão no ar, especificamente dos
seus valores imediatos e dos seus
valores médios a curto e a longo
prazo».
Data Limite: 23/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0307/CZ
rojeto de Medida de Caráter Geral
número: 0111-OOP-C042-19 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo legal, para fins
de reensaio a pedido das
entidades suscetíveis de serem
afetadas pela medição incorreta
dos mesmos: «tacógrafos com
sistema de registo das atividades
laborais de condutores de veículos
motorizados equipados
obrigatoriamente com os mesmos
(tacógrafos analógicos)».
Data Limite: 26/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Metrologia
2019/0308/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C062-19
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo legal, para fins
de reensaio a pedido das
entidades suscetíveis de serem
afetadas pela medição incorreta
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dos mesmos: «tacógrafos com
sistema de registo das atividades
laborais de condutores de veículos
motorizados equipados
obrigatoriamente com os mesmos
(tacógrafos digitais)».
Data Limite: 26/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2019/0282/F
Portaria relativa às condições de
autorização de um produto
fitofarmacêutico para a gama de
utilizações «amadora».
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2019/0293/B
Projeto de portaria do Governo da
Região de Bruxelas-Capital que
proíbe a utilização de pesticidas
para a desinfeção de solos por
fumigação.
Data Limite: 19/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Produtos cosméticos
2019/0353/DK
Despacho relativo à proibição de
microplásticos em produtos
cosméticos enxaguáveis.
Data Limite: 21/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Produtos farmacêuticos
2019/0388/B
Projeto de decisão que altera a
Decisão Real, de 21 de julho de
2016, relativa às condições
aplicáveis à utilização de
medicamentos por parte de
veterinários e pessoas
responsáveis por animais.

Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2019/0260/A
Decreto do ministro Federal do
Trabalho, dos Assuntos Sociais, da
Saúde e da Defesa do Consumidor
relativo ao 63.º aditamento à
farmacopeia.
Data Limite: 02/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2019/0387/PL
Regulamento do ministro da Saúde
que altera o regulamento relativo à
lista de psicotrópicos,
estupefacientes e novas
substâncias psicoativas.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/julho
Produtos químicos
2019/0310/LT
Projeto de despacho do ministro da
Saúde da República da Lituânia
relativo à alteração do Despacho
n.º 5 do ministro da Saúde da
República da Lituânia, de 6 de
janeiro de 2000, que adota as listas
de estupefacientes e psicotrópicos.
Data Limite: 27/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Produtos químicos
2019/0326/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à segurança de
determinadas substâncias
biológicas, vetores e materiais
afins.
Data Limite: 09/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
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Produtos químicos
2019/0330/FIN
Projeto de proposta de lei do
Governo apresentada ao
Parlamento para uma lei de
alteração da lei relativa aos
produtos químicos.
Data Limite: 09/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Segurança
2019/0284/UK
Regulamentos relativos à marinha
mercante (Normas de segurança
para navios de passageiros que
efetuam viagens nacionais)
(Alterações diversas), de 2019.
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Segurança
2019/0334/I
Projeto de decreto ministerial de
atualização do Decreto do ministro
da Administração Interna, de 3 de
agosto de 2015, relativo à
«Aprovação de normas técnicas de
prevenção de incêndios, nos
termos do artigo 16.º do Decreto
Legislativo n.º 139, de 8 de março
de 2006».
Data Limite: 11/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Segurança
2019/0343/I
Projeto de decreto interministerial
que estabelece a «Aprovação de
normas técnicas de prevenção de
incêndios em edifícios sujeitos a
proteção ao abrigo do Decreto
Legislativo n.º 42, de 22 de janeiro
de 2004, abertos ao público e
destinados a museus, galerias,
exposições, feiras, bibliotecas e
arquivos na aceção do artigo 16.º

do Decreto Legislativo n.º 139, de 8
de março de 2006».
Data Limite: 18/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Segurança
2019/0390/NL
Despacho do ministro das
Infraestruturas e das Obras
Públicas que altera o despacho
relativo à segurança dos navios de
mar, no que respeita aos navios de
carga para o transporte de mais de
12 trabalhadores industriais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços 98/48/CE
2019/0279/F
Despacho que reforma a regulação
dos jogos de fortuna ou azar.
Data Limite: 16/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Serviços 98/48/CE
2019/0301/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos às
centrais de reserva de serviços de
táxi.
Data Limite: 23/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Serviços 98/48/CE
2019/0313/PL
Projeto de lei de alteração de
determinadas leis com o objetivo
de evitar a usura (UD145).
Data Limite: 30/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Serviços 98/48/CE
2019/0338/CZ
Lei que altera a Lei n.º 159/1999
Colet. relativa a determinadas
condições de atividade económica
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e ao exercício de determinadas
atividades no setor do turismo,
apresentada no âmbito do projeto
de alteração proposto por Petr
Dolínek, com base na proposta da
Câmara Municipal de Praga
relativa à promulgação da lei que
altera a Lei n.º 455/1991 Colet.
relativa à atividade empresarial em
nome individual (lei da atividade
empresarial em nome individual),
com a redação que lhe foi dada
pela legislação posterior
(Documento de Trabalho n.º 247
da Assembleia dos Deputados).
Data Limite: 14/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços 98/48/CE
2019/0367/NL
Despacho que altera o despacho
relativo ao Registo de base do
subsolo, no que concerne ao
aditamento de objetos de registo e
à nomeação de um gestor.
Data Limite: 24/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços 98/48/CE
2019/0374/F
Projeto de lei relativo à
modernização da distribuição de
imprensa.
Data Limite: 28/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços ligados à internet
2019/0266/A
Lei regional que altera a lei da Alta
Áustria relativa às máquinas de
jogo de fortuna ou azar e a lei da
Alta Áustria relativa às apostas.
Data Limite: 09/09/2019
1ª Publicação: 2019/maio

Serviços ligados à internet
2019/0317/UK
Conselho Britânico de
Classificação de Filmes («British
Board of Film Classification»,
BBFC) – Orientações sobre
acordos de verificação da idade.
Data Limite: 02/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Serviços ligados à internet
2019/0368/A
Decreto da ministra federal dos
Assuntos Digitais e Económicos
que altera o decreto relativo aos
serviços de notificação.
Data Limite: 25/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços ligados à internet
2019/0393/I
Orientações sobre o
desenvolvimento e a definição do
modelo nacional de referência das
CERT regionais.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços veterinários
2019/0218/B
Portaria ministerial que designa as
análises em relação às quais os
laboratórios nacionais de
referência devem controlar a
qualidade dos reagentes de
diagnóstico e que estabelece o
procedimento desse controlo.
Data Limite: 26/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Serviços veterinários
2019/0332/SK
Projeto de portaria do Ministério da
Agricultura e do Desenvolvimento
Rural da República Eslovaca que
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altera a Portaria n.º 143/2012
Colet. do Ministério da Agricultura
Rural e do Desenvolvimento Rural
da República Eslovaca relativa à
criação de animais perigosos.
Data Limite: 10/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Serviços veterinários
2019/0333/SK
Projeto de portaria do Ministério da
Agricultura e do Desenvolvimento
Rural da República Eslovaca que
estabelece as especificações
relativas à utilização ou treino de
animais para efeitos de
apresentações públicas e a lista de
animais para efeitos de
apresentações públicas.
Data Limite: 10/10/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Telecomunicações
2019/0213/PL
Projeto de regulamento do ministro
da Digitalização relativo aos
requisitos técnicos e operacionais
para recetores digitais.
Data Limite: 16/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Telecomunicações
2019/0376/F
Proposta de lei que visa preservar
os interesses da defesa e da
segurança nacional da França no
quadro da exploração de redes
radioelétricas móveis.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/julho
Telecomunicações
2019/0377/F
Decreto relativo às modalidades da
autorização prévia para a
exploração dos equipamentos de

redes radioelétricas prevista no
artigo L. 34-11 do Código dos
Correios e das Comunicações
Eletrónicas.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/julho
Telecomunicações
2019/0378/F
Portaria que fixa a lista de
aparelhos prevista no artigo L. 3411 do Código dos Correios e das
Comunicações Eletrónicas.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/julho
Têxteis e mobiliário
2019/0275/GR
Projeto de decisão relativa às
condições de comercialização de
mobiliário para dormir de criança e
equipamentos complementares
pertinentes.
Data Limite: 13/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transporte ferroviário
2019/0285/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
aplicáveis a veículos ferroviários
(normas nacionais).
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transporte ferroviário
2019/0292/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos à
autorização de veículos ferroviários
de acordo com a lei relativa às
tecnologias ferroviárias (xx).
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
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Transporte ferroviário
2019/0294/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos à
autorização de veículos ferroviários
para sistemas ferroviários
nacionais.
Data Limite: 19/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transporte urbano e rodoviário
2019/0144/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que altera a
Portaria n.º 134/2018 do Ministério
dos Transportes e da Construção
da República Eslovaca que
estabelece as especificações
relativas à operação de veículos
em circulação rodoviária.
Data Limite: 30/09/2019
1ª Publicação: 2019/março
Transporte urbano e rodoviário
2019/0215/E
Projeto de decreto real que
estabelece os requisitos para a
comercialização e colocação em
serviço de chapas de matrícula
para veículos motorizados e
reboques e que altera o
regulamento geral dos veículos,
aprovado pelo Decreto Real n.º
2822/1998, de 23 de dezembro.
Data Limite: 19/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
Transporte urbano e rodoviário
2019/0272/FIN
Instalações e equipamento de um
centro de inspeção de veículos.
Data Limite: 12/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Transporte urbano e rodoviário
2019/0320/HU
Projeto de alteração do Decreto n.º
58/2015 do Ministério da
Administração Interna, de 27 de
outubro de 2015, relativo às regras
específicas aplicáveis aos veículos
de serviço operados por agências
de execução da lei sob a alçada do
ministro da Administração Interna,
à respetiva colocação em serviço e
à inspeção periódica.
Data Limite: 03/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transporte urbano e rodoviário
2019/0328/NL
Despacho da secretária de Estado
das Infraestruturas e das Obras
Públicas, de ......, n.º IENW/BSK2019/*, que altera o despacho
relativo aos veículos para permitir a
inspeção de filtros de partículas
com um contador de partículas e
para aplicar determinadas outras
alterações técnicas.
Data Limite: 09/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transporte urbano e rodoviário
2019/0392/D
Artigo 18.º-A da lei rodoviária da
Saxónia. Utilização especial pela
autopartilha baseada em estações.
Data Limite: 04/11/2019
1ª Publicação: 2019/julho
Transportes
2019/0212/PL
Regulamento do ministro da
Energia relativo aos requisitos
técnicos aplicáveis às estações de
gás natural.
Data Limite: 16/08/2019
1ª Publicação: 2019/maio
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Transportes
2019/0291/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos à
verificação CE (regras nacionais)
para veículos e instalações fixas.
Data Limite: 18/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Data Limite: 03/10/2019
1ª Publicação: 2019/junho

Transportes
2019/0299/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos ao
equipamento técnico das centrais
de reserva de serviços de táxi.
Data Limite: 23/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transportes
2019/0300/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos ao equipamento especial
para veículos de prestação de
serviços de táxi.
Data Limite: 23/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transportes
2019/0311/D
XX. Decreto de alteração do
regime de registo para efeitos de
circulação rodoviária de ………..
Data Limite: 30/09/2019
1ª Publicação: 2019/junho
Transportes
2019/0318/EE
Alteração do Regulamento n.º 42
do ministro dos Assuntos
Económicos e das Comunicações,
de 13 de junho de 2011, relativo
aos requisitos técnicos aplicáveis
aos veículos a motor e seus
reboques e aos requisitos
aplicáveis aos equipamentos.
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2. Procedimento de informação, para as Notificações no âmbito da
Organização Mundial do Comércio
O presente capítulo pretende divulgar as notificações elaboradas no âmbito da Organização Mundial do
Comércio (OMC), dando assim cumprimento ao estipulado no artigo 2º, do Acordo sobre os Obstáculos
Técnicos ao Comércio, o qual especifica no seu ponto 2.9 o seguinte:
Sempre que não exista uma norma internacional pertinente ou que o conteúdo de um projeto de
regulamento técnico não esteja em conformidade com o conteúdo das normas internacionais pertinentes, e
se o regulamento técnico puder ter um efeito significativo no comércio de outros Estados, estes:
- Publicarão um aviso, segundo o qual projetam adoptar um determinado regulamento técnico, com
antecedência suficiente, para que as partes interessadas de outros membros, dele tomem conhecimento;
- Notificarão aos outros Estados, através do seu Secretariado, os produtos que serão abrangidos pelo
projeto de regulamento técnico, indicando resumidamente o seu objetivo e fundamento. Tais notificações,
devem ser efetuadas com a antecedência suficiente para que possam ainda ser introduzidas alterações ou
para que as observações possam ser tomadas em consideração;
- Fornecerão, quando solicitado, aos demais membros, pormenores ou cópias do projeto de regulamento
técnico e, sempre que possível, identificarão os elementos que divirjam, em substância, das normas
internacionais pertinentes;
- Concederão aos outros membros, sem discriminação, um prazo razoável para que, apresentem as suas
observações por escrito, discutam essas observações, se tal lhes for pedido, e tomem em consideração
essas observações escritas e os resultados dessas discussões.
A lista apresentada, inclui normas, projetos de norma e regras técnicas, sendo a informação disponibilizada
em várias línguas.

Notas:
1. As notificações a seguir mencionadas são listadas da seguinte forma:
- Referência da Notificação
- País de origem
- Título da Notificação
- Data Limite – data-limite para comentários
2. A OMC disponibiliza, esta informação, no seguinte endereço URL: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ em
francês, inglês e alemão.
Para fazer uma pesquisa, deverá seguir os seguintes passos: SEARCH THE DATABASE / Standard | By keywords | By fields of
activity and objectives/ / Preencher os campos em Standard e escolher a opção Search.
Após obter a notificação pretendida, poderá obter várias informações sobre a mesma, tal como a data de chegada à OMC, a datalimite para comentários, o conteúdo da notificação e o texto do projeto em várias línguas.
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ARG/370
Draft MERCOSUR Technical Regulation
on the identity and quality of garlic.
Data Limite: 13/09/2019
ARG/371
Draft MERCOSUR Technical Regulation
on the identity and quality of casein.
Data Limite: 13/09/2019
AUS/110
Changes to Australia's Export Certificates
and Container Seals.
Data Limite: 26/07/2019
AUS/111
Consumer Goods (Quad Bikes) Safety
Standard 2019.
Data Limite: 07/08/2019
BOL/016
Technical Regulation on cylinders
subjected to high pressure, of iron or steel.
Data Limite: 02/09/2019
BRA/885
Draft resolution (Consulta Pública) 657, 24
June 2019.
Data Limite: 16/08/2019
BRA/886
Ordinance 2.911, 2 June 2019 (Portaria Nº
2.911, de 2 de Junho de 2019).
Data Limite: 16/08/2019
BRA/887
Ordinance 2.911, 2 June 2019 (Portaria Nº
2.911, de 2 de Junho de 2019).
Data Limite: 16/08/2019
BRA/888
Ordinance 165, 24 June 2019 (Portaria
165, 24 de junho de 2019).
Data Limite: N/A
BRA/889
Draft resolution (Consulta Pública) 313, 27
June 2019.
Data Limite: 09/09/2019
BRA/890
Ordinance 322, 03 July 2019.
Data Limite: 10/09/2019
CAN/593
Proposed Formaldehyde Emissions from
Composite Wood Products Regulations.

Data Limite: 12/09/2019
CAN/594
Proposed Volatile Organic Compound
Concentration Limits for Certain Products
Regulations.
Data Limite: 19/09/2019
CAN/595
Proposed Regulations Amending the
Ozone-depleting Substances and
Halocarbon Alternatives Regulations.
Data Limite: 29/08/2019
CHL/482
PC No. 36/1: 2019, Draft safety analysis
and/or test protocol for gas products; Nonmetallic (elastomeric) flexible hoses.
Data Limite: 31/08/2019
CHL/483
Proposed regulations on technical
specifications for cycle occupant safety
features and accessories under the law on
the coexistence of the various means of
transport.
Data Limite: 03/09/2019
CHL/484
Safety analysis and/or test protocol for
electrical products: Socket-outlet mounted
nightlights (PE No. 5/26: 2019).
Data Limite: 06/09/2019
CHL/485
Safety analysis and/or test protocol (PE
No. 1/35:2019) for surface-cleaning
appliances for household use employing
steam.
Data Limite: 09/09/2019
CHL/486
Safety analysis and/or test protocol (PE
No. 5/27:2019) for child-appealing portable
luminaires.
Data Limite: 09/09/2019
CHL/487
Safety analysis and/or test protocol (PE
No. 8/9:2019) for electronic audio/video,
information technology and
communication technology equipment.
External power supplies for computers and
tablet chargers (switch mode units).
Data Limite: 13/09/2019
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CHL/488
Draft safety analysis and/or test protocol
for electrical products: Vertical steam irons
(PE No.1/36: 2019).
Data Limite: 22/09/2019

CHN/1336
National Standard of the P.R.C., Road
Vehicles–World Manufacturer Identifier
(WMI) Code.
Data Limite: 14/09/2019

CHL/489
Public consultation on updating Articles
494, 496 and 497 and incorporating new
Articles 497ter, quater and quinquies on
follow-on infant formula and formula for
infants over 12 months old.
Data Limite: 23/09/2019

CHN/1337
National Standard of the P.R.C., Intrusion
and Hold-up Systems - Control and
Indicating Equipment.
Data Limite: 14/09/2019

CHL/490
PC No. 27/1:2019, Draft safety analysis
and/or test protocol for gas products Gas-fired domestic cooking appliances.
Data Limite: 23/09/2019
CHL/491
PC No. 11/1: 2019 Draft safety analysis
and/or test protocol for gas
products,Transportable refillable welded
steel cylinders for LPG.
Data Limite: 23/09/2019
CHL/492
PC No. 81/2: 2019 Draft safety analysis
and/or test protocol for gas products,
natural gas pressure regulators, for
pressures of 5 bar or more but not
exceeding 100 bar.
Data Limite: 23/09/2019
CHN/1332
National Standard of the P.R.C. Sterile
Syringes for Single Use.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1333
Amendment 1: National Standard of the
P.R.C., Restraining Devices for Child
Occupants of Power-Driven Vehicles.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1334
National Standard of the P.R.C.,
Requirement and Test Methods of Speed
Limitation System for Motor Vehicles.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1335
National Standard of the P.R.C., Road
Vehicles–Vehicle Identification Number
(VIN).
Data Limite: 14/09/2019

CHN/1338
National Standard of the P.R.C., Road
Tanker for Dangerous Liquid Goods
Transportation — Part1:Technical
Requirements of Atmospheric Pressure
Metal Tank.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1339
National Standard of the P.R.C.,
Flammability of Interior Materials for
Buses.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1340
National Standard of the P.R.C., Strength
Requirement and Test Method of
Automobile Seats, Their Anchorages and
any Head Restraints.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1341
National Standard of the P.R.C., Detergent
Additive for Motor Gasoline.
Data Limite: 14/09/2019
CHN/1342
Amendment to Passenger Cars Corporate
Average Fuel Consumption And New
Energy Vehicles Credits Regulation.
Data Limite: 14/09/2019
CIV/001
Decree No. 2017-792 of 6 December 2017
limiting the age of second-hand vehicles
imported into Côte d'Ivoire.
Data Limite: N/A
CIV/002
Decree No. 2017-793 of 6 December 2017
setting the number of years vehicles used
for the public or private transport of
passengers or freight in Côte d'Ivoire may
remain in operation - Specifications.
Data Limite: N/A
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CIV/003
Decree No. 2013-327 of 22 May 2013
prohibiting the production, importation,
marketing, possession and use of plastic
bags.
Data Limite: N/A

may be affected by incorrect
measurement: "tachographs recording the
work activities of drivers of motor vehicles
compulsorily equipped with these
tachographs – analogue tachographs".
Data Limite: 26/09/2019

CIV/004
Decree No. 2017-567 of 6 September
2017 approving public service concession
agreements on product conformity
verification.
Data Limite: N/A

CZE/240
Draft General Measure number: 0111OOP-C092-18 laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including the testing methods for type
approval and verification of legally
controlled measuring instruments: "nozzle
sensors for transmission medium flow".
Data Limite: 18/09/2019

COL/238
Proyecto de Reglamento Técnico "Por la
cual se establece el reglamento técnico
que define los contenidos máximos de
sodio de los alimentos priorizados en el
marco de la Estrategia Nacional de
Reducción del Consumo de Sodio y se
dictan otras disposiciones".
Data Limite: 18/10/2019
CZE/237
Draft General Measure number: 0111OOP-C062-19, laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments for the
purposes of examining measuring
instruments at the request of a person who
may be affected by incorrect
measurement: "tachographs recording the
work activities of drivers of motor vehicles
compulsorily equipped with these
tachographs – digital tachographs".
Data Limite: 26/09/2019
CZE/238
Draft General Measure number: 0111OOP-C098-19 laying down the
metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including testing methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: "butyrometers".
Data Limite: 18/09/2019
CZE/239
Draft General Measure number: 0111OOP-C042-19, laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments for the
purposes of examining measuring
instruments at the request of a person who

CZE/241
Draft General Measure number: 0111OOP-C097-18 laying down the
metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including testing methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: "instruments for measuring
the instantaneous values and short- and
long-term averages of the 222Rn activity
concentration in air and water and the
222Rn equivalent activity concentration".
Data Limite: 23/09/2019
CZE/242
Draft General Measure number: 0111OOP-C088-18 laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for verification of
the following legally controlled measuring
instruments: "current measuring
transformers".
Data Limite: 23/09/2019
CZE/243
Draft General Measure number: 0111OOP-C093-18 laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including the testing methods for type
approval and verification of legally
controlled measuring instruments: "Venturi
tube sensors for transmission medium
flow".
Data Limite: 20/09/2019
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CZE/244
Draft General Measure number: 0111OOP-C090-18, laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including the testing methods for type
approval and verification of legally
controlled measuring instruments: "nozzle
gas flow sensors".
Data Limite: 18/09/2019
CZE/245
Draft General Measure number: 0111OOP-C091-18 laying down metrological
and technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including the testing methods for type
approval and verification of legally
controlled measuring instruments: "Venturi
tube gas flow sensors".
Data Limite: 18/09/2019

of the Council as regards certain detailed
production rules for organic products.
Data Limite: 22/09/2019
EU/672
Draft Commission Implementing
Regulation concerning the non-renewal of
the approval of the active substance
thiacloprid, in accordance with Regulation
(EC) No 1107/2009 of the European
Parliament and of the Council concerning
the placing of plant protection products on
the market, and amending the Annex to
Commission Implementing Regulation
(EU) No 540/2011.
Data Limite: N/A
GHA/011
Administrative Process for Homologation
of Model of Motor Vehicle and its Variants.
Data Limite: 14/09/2019

EU/668
Draft Commission Regulation amending
Annex XVII to Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament
and of the Council on the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH) as regards lead
and its compounds.
Data Limite: 10/09/2019

GHA/012
Compulsory specification for motor
vehicles of category M1.
Data Limite: 14/09/2019

EU/669
Draft Commission Delegated Regulation
(EU) amending Regulation (EC) No
1272/2008 of the European Parliament
and of the Council on classification,
labelling and packaging of substances and
mixtures as regards information relating to
emergency health response.
Data Limite: 17/09/2019

GHA/014
Compulsory specification for motor
vehicles of category M2.
Data Limite: 14/09/2019

EU/670
Draft Commission implementing
Regulation amending Regulation (EC) No
889/2008 laying down detailed rules for
the implementation of Council Regulation
(EC) No 834/2007 on organic production
and labelling of organic products with
regard to organic production, labelling and
control.
Data Limite: 21/09/2019

IND/103
Draft Food Safety and Standards
(Laboratory and sample Analysis)
Amendment Regulations, 2019.
Data Limite: 24/09/2019

EU/671
Draft Commission Delegated Regulation
amending Annex II to Regulation (EU)
2018/848 of the European Parliament and

GHA/013
Specification for motor vehicles of
category N1.
Data Limite: 14/09/2019

IND/102
Draft Food Safety and Standards
(Labelling and Display) Regulations, 2019.
Data Limite: 09/09/2019

IND/104
Food Safety and Standards (Alcoholic
Beverages) Amendment Regulations,
2019.
Data Limite: 24/09/2019
ISR/1052
SI 900 part 2.8 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
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requirements for shavers, hair clippers and
similar appliances.
Data Limite: 09/09/2019
ISR/1053
SI 900 part 2.29 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for battery chargers.
Data Limite: 09/09/2019
ISR/1054
SI 900 part 2.32 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for massage appliances.
Data Limite: 09/09/2019
ISR/1055
SI 900 part 2.55 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for electrical appliances for
use with aquariums and garden ponds.
Data Limite: 09/09/2019
ISR/1056
SI 900 part 2.76 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for Electric fence energizers.
Data Limite: 09/09/2019
ISR/1057
SI 900 part 2.77 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for pedestrian controlled
mains-operated lawnmowers.
Data Limite: 10/09/2019
ISR/1058
SI 900 part 2.91 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for walk- behind and handheld lawn trimmers and lawn edge
trimmers.
Data Limite: 10/09/2019
ISR/1059
SI 900 part 2.97 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for drives for shutters,
awnings, blinds and similar equipment.
Data Limite: 10/09/2019
ISR/1060
SI 900 part 2.98 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for humidifiers.
Data Limite: 10/09/2019

ISR/1061
SI 562 part 14 - Safety of toys:
Trampolines for domestic use.
Data Limite: 14/09/2019
ISR/1062
SI 12159 - Temporary building hoists for
persons and materials.
Data Limite: 14/09/2019
ISR/1063
SI 13209 part 1: Child use and care
articles - Baby carriers - Safety
requirements and test methods: Framed
back carriers.
Data Limite: 15/09/2019
ISR/1064
SI 13209 part 2: Child use and care
articles - Baby carriers - Safety
requirements and test methods: Soft
carrier.
Data Limite: 15/09/2019
ISR/1065
SI 13209 part 3: Child use and care
articles - Baby carriers - Safety
requirements and test methods: Sling
carriers.
Data Limite: 15/09/2019
ISR/1066
SI 61643 part 11- Surge protective devices
connected to low-voltage power systems:
Performance equirements and test
methods.
Data Limite: 21/09/2019
ISR/1067
SI 62196 part 1: Plugs, socket-outlets,
vehicle connectors and vehicle inlets Conductive charging of electric vehicles:
General requirements.
Data Limite: 21/09/2019
ISR/1068
SI 62196 part 2: Plugs, socket-outlets,
vehicle connectors and vehicle inlets Conductive charging of electric vehicles:
Dimensional compatibility and
interchangeability requirements for a.c. pin
and contact-tube accessories.
Data Limite: 21/09/2019
ISR/1069
SI 62196 part 3: Plugs, socket-outlets,
vehicle connectors and vehicle inlets –
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Conductive charging of electric vehicles:
Dimensional compatibility and
interchangeability requirements for d.c.
and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle
couplers.
Data Limite: 21/09/2019
ISR/1070
SI 562 part 3 - Safety of toys: Migration of
certain chemical elements.
Data Limite: 27/09/2019
ISR/1071
SI 562 part 7 - Safety of toys: Finger
paints - Requirements and test methods.
Data Limite: 27/09/2019
ISR/1072
SI 562 part 8 - Safety of toys: Swings,
slides and similar activity toys for indoor
and outdoor family domestic use.
Data Limite: 27/09/2019
ISR/1073
SI 760 part 1 - Sweet fat-based spreads:
Peanut butter (6 pages in Hebrew; 6
pages in English); SI 760 part 2 - Sweet
fat-based spreads: Spreads other than
peanut butter.
Data Limite: 29/09/2019
ISR/1074
SI 191 - Olive oil.
Data Limite: 29/09/2019

KOR/840
Draft of Standard and Specification of
Wood Products.
Data Limite: 01/09/2019
KOR/841
Laboratory Animal Act.
Data Limite: 01/09/2019
KOR/842
Proposed amendments to the "Standards
and Specifications for Hygiene Products".
Data Limite: 01/09/2019
KOR/843
Draft partial amendment of the
Enforcement Decree of the Act on the
Promotion of Saving and Recycling of
Resources.
Data Limite: 01/09/2019
KOR/844
Draft partial amendment of the
Enforcement Rule of the Act on Standards
for Packing Materials and Packing
Methods of Products.
Data Limite: 01/09/2019
KOR/845
A draft revision for safety verification
criteria for Electric personal mobility.
Data Limite: 10/09/2019

ISR/1075
SI 389 - Canned meat products.
Data Limite: 29/09/2019

KOR/846
Draft partial amendment of the Technical
Requirements for the Telecommunication
Terminal Equipment.
Data Limite: 14/09/2019

JPN/627
Partial revision of Regulations for
Enforcement of the Radio Act etc.
Data Limite: 17/09/2019

KOR/847
Draft amendment of "Labelling Standards
for Genetically Modified Foods".
Data Limite: 14/09/2019

JPN/628
Revision of the Cabinet Order under the
Act on Rational Use and Proper
Management of Fluorocarbons.
Data Limite: 21/09/2019

KOR/848
A draft revision of safety criteria for
primary batteries.
Data Limite: 21/09/2019

KAZ/024
Draft amendments № 1 to the Technical
Regulation of the Customs Union "On
Safety of Equipment for Explosive
Environments" (TR CU 012/2011).
Data Limite: 03/09/2019

KOR/849
Proposed amendments to the
"Designation of Scope of Quasi-Drugs".
Data Limite: 23/09/2019
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MAR/027
Proyecto de Decreto relativo a la calidad y
la inocuidad de determinadas bebidas no
alcohólicas comercializadas.
Data Limite: 31/05/2019
MYS/091
Control of Drugs and Cosmetics
Regulations 1984: Senior Director of
Pharmaceutical Services Directive (Series
No.10, 2019): Directive to Limit the Usage
of Colistin in Veterinary Medicines.
Data Limite: 31/08/2019
MYS/092
Private Automatic Branch Exchange
(PABX) System for Connection to Public
Switched Telephone Network (PSTN) and
Internet Protocol (IP) Network (Second
Revision).
Data Limite: 31/08/2019
MYS/093
Digital Terrestrial Television (DTT)
Broadcast Service Receiver - Common
Test Suite (First Revision).
Data Limite: 31/08/2019
MYS/094
Amendment to Regulation 161 of the Food
Regulations 1985. Insertion of new
Regulation 43A to the Food Hygiene
Regulations 2009. Amendment to Fourth
Schedule of the Food Hygiene
Regulations 2009.
Data Limite: 10/09/2019
NPL/007
Technical Regulation on Protective
Helmets for Motorcycle RiderSpecification.
Data Limite: 09/09/2019
NPL/008
Technical Regulation on Galvanized steel
Sheets (Plain and Corrugated) Specification.
Data Limite: 09/09/2019
NPL/009
Technical Regulation on PVC Insulated
Cable for fixed wiring with Copper
Conductor.
Data Limite: 09/09/2019

OMN/398
Draft standard of liquefied Petroleum Gaspropane butane mixture.
Data Limite: 29/09/2019
PRY/111
Draft Common Market Group (GMC)
Resolution: "MERCOSUR Technical
Regulation on the identity and quality of
garlic" (Repeal of GMC Resolution No.
98/94).
Data Limite: 24/09/2019
PRY/112
Draft Common Market Group (GMC)
Resolution: "MERCOSUR Technical
Regulation on the identity and quality of
casein (Repeal of GMC Resolution No.
43/94).
Data Limite: 24/09/2019
SAU/1112
Technical Regulations for Electronic
Smoking Systems.
Data Limite: 09/09/2019
SAU/1113
Technical Regulation of Fire Fighting
Systems and Devices.
Data Limite: 10/09/2019
SGP/051
Updated Fire Code 2018 – Notice will be
published on SCDF's website when
adopted.
Data Limite: 16/09/2019
THA/550
Draft MOPH Notification, B.E. ..., entitled "
Genetically Modified Foods (GMFs)".
Data Limite: 03/09/2019
THA/551
Draft Thai Industrial Standard for
Continuous Hot-dip 55% Aluminium/zinccoated Cold-rolled Flat Carbon Steel of
Commercial, Drawing and Structural
Qualities (TIS 2228-2559 (2016)).
Data Limite: 16/09/2019
THA/552
Draft Thai Industrial Standard for SelfBallasted Lamps for General Lighting
Services by Rated Voltage >50 V: Safety
Requirements (TIS 2780-25XX (20XX)).
Data Limite: 29/09/2019
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TPKM/383
Proposal for amendment to legal
inspection requirements for steel bars for
concrete reinforcement.
Data Limite: 06/09/2019

TZA/299
DEAS 982-2: 2019 Bitumen and
Bituminous binders – Part 2: Cutback
bitumen - Specifications.
Data Limite: 21/09/2019

TPKM/384
Draft Regulations Governing the Labeling
of Prepackaged Food Grade Salt Products
which Added Food Additives Containing
Natural Radioactive Substance
Potassium-40.
Data Limite: 17/09/2019

TZA/300
DEAS 982-3: 2019 Bitumen and
Bituminous binders – Part 3: Anionic
bitumen emulsion - Specifications.
Data Limite: 21/09/2019

TTO/121
Safety of toys - Migration of certain
elements - Compulsory requirements.
Data Limite: 24/09/2019
TUR/150
Communiqué On TS EN ISO 6134 Rubber
Hoses And Hose Assemblies For
Saturated Steam - Specification.
Data Limite: 15/09/2019
TUR/151
Communiqué On TS 1441-1 "Springs Quality Requirements - Cylindrical Helical
Compression Springs - Part 1: Made From
Round Wire And Rods, Hot Formed" and
TS 1441-2 "Cylindrical Coil Compression
Springs Made From Round Rods - Part 2 :
Quality Requirements For Mass
Production".
Data Limite: 15/09/2019
TUR/153
Communiqué on TS 2337-8 Pins - Section
8: Conical Pins With Metric Screw
Threaded And Constant Conical Length
Standard.
Data Limite: 29/09/2019
TZA/297
DEAS 981:2019 Hydraulic road binders ―
Specifications.
Data Limite: 21/09/2019
TZA/298
DEAS 982-1: 2019 Bitumen and
Bituminous binders – Part 1: Penetration
grade bitumen - Specifications.
Data Limite: 21/09/2019

TZA/301
DEAS 982-4: 2019 Bitumen and
Bituminous binders – Part 4: Cationic
bitumen emulsions- Specifications.
Data Limite: 21/09/2019
TZA/302
DEAS 982-5:2019 Bitumen and
Bituminous binders - Part 5: Performance
graded bitumen - Specifications.
Data Limite: 23/09/2019
TZA/303
FDEAS 158: 2019 Automotive gasoline
(premium motor spirit) — Specification.
Data Limite: 23/09/2019
UGA/1096
DUS DEAS 982-1:2019, Bitumen and
Bituminous binders – Part 1: Penetration
grade bitumen - Specifications, First
Edition.
Data Limite: 06/09/2019
UGA/1097
DUS DEAS 982-2:2019, Bitumen and
Bituminous binders – Part 2: Cutback
bitumen - Specifications, First Edition.
Data Limite: 06/09/2019
UGA/1098
DUS DEAS 982-3:2019, Bitumen and
Bituminous binders – Part 3: Anionic
bitumen emulsion - Specifications, First
Edition.
Data Limite: 06/09/2019
UGA/1099
DUS DEAS 982-4:2019, Bitumen and
Bituminous binders – Part 4: Cationic
bitumen emulsions- Specifications, First
Edition.
Data Limite: 06/09/2019
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UGA/1100
DUS DEAS 982-5:2019, Bitumen and
Bituminous binders – Part 5: Performance
graded bitumen - Specifications, First
Edition.
Data Limite: 06/09/2019
UGA/1101
DUS DEAS 981:2019, Hydraulic road
binders ― Composition, specifications and
conformity criteria, First Edition.
Data Limite: 06/09/2019
USA/1499
Standards of Performance for Stationary
Compression Ignition Internal Combustion
Engines.
Data Limite: 05/08/2019
USA/1500
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances (19-3.B).
Data Limite: 07/08/2019
USA/1501
Elimination of Certain Standards of Fill for
Distilled Spirits; Amendment of Malt
Beverage Net Contents Labeling
Regulation.
Data Limite: 30/08/2019
USA/1502
Elimination of Certain Standards of Fill for
Wine.
Data Limite: 30/08/2019
USA/1503
Interior Parts and Components Fire
Protection for Transport Category
Airplanes.
Data Limite: 01/10/2019

USA/1507
Revision to Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast (ADS-B) Out
Equipment and Use Requirements.
Data Limite: 16/09/2019
USA/1508
Energy Conservation Program: Test
Procedure for Clothes Dryers.
Data Limite: 23/09/2019
USA/1509
Locomotive Image and Audio Recording
Devices for Passenger Trains.
Data Limite: 23/09/2019
USA/1510
Renewable Fuel Standard Program:
Standards for 2020 and Biomass-Based
Diesel Volume for 2021, Response to the
Remand of the 2016 Standards, and Other
Changes.
Data Limite: 30/08/2019
USA/1511
Proposed Revocation of Significant New
Use Rule for Fatty Acid Amide.
Data Limite: 23/08/2019
USA/1512
Regulation of Persistent, Bioaccumulative,
and Toxic Chemicals Under TSCA Section
6(h).
Data Limite: 27/09/2019
VNM/148
Draft QCVN …:2019/BKHCN National
technical regulation on safety of secondary
lithium batteries.
Data Limite: 14/09/2019

USA/1504
Safety Standard for Gates and
Enclosures.
Data Limite: 23/09/2019
USA/1505
Energy Conservation Program: Energy
Conservation Standards for Dishwashers,
Grant of Petition for Rulemaking.
Data Limite: 16/09/2019
USA/1506
Promoting Aviation Safety.
Data Limite: 03/09/2019
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