notificações
lista mensal ▪ fevereiro 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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Agricultura, caça
2018/0551/LT
Projeto de despacho do diretor do
Serviço Nacional Alimentar e
Veterinário que altera o Despacho
n.º B1-725 do diretor do Serviço
Nacional Alimentar e Veterinário,
de 29 de dezembro de 2005,
relativo à aprovação dos requisitos
veterinários para a colocação de
carne de caça selvagem em
pequenas quantidades no
mercado.
Data Limite: 03/05/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Agricultura, caça
2019/0014/PL
Projeto de lei relativa à
organização da produção e
reprodução pecuária.
Data Limite: 19/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Agricultura, caça
2019/0021/A
Lei, de ............., que altera a lei da
Caríntia relativa ao setor apícola.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0190/BG
Regulamento que complementa o
Regulamento n.º 1, de 2013,
relativo à aplicação das regras
para a produção biológica vegetal,
animal e da aquicultura, produtos
de origem vegetal, animal e da
aquicultura e géneros alimentícios,
respetiva rotulagem e controlo da
produção e rotulagem.
Data Limite: 03/05/2019
1ª Publicação: 2018/abril

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0219/E
Projeto de portaria da Secretaria
do Meio Rural que aprova a
Instrução Técnica de produção
biológica de coelhos.
Data Limite: 20/05/2019
1ª Publicação: 2018/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0501/E
Projeto de portaria da Secretaria
da Agricultura, do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento Rural que
publica o regulamento relativo à
utilização da marca «Campo y
Alma» e que estabelece o modelo
de pedido de autorização da
utilização da marca em questão.
Data Limite: 02/04/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0596/A
Lei relativa à produção animal no
Tirol (Lei do Tirol relativa à
produção animal, de 2019).
Data Limite: 06/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0605/BG
Regulamento que altera o
Regulamento n.º 26, de 2010,
relativo aos requisitos específicos
aplicáveis ao fornecimento direto
de pequenas quantidades de
matérias-primas e géneros
alimentícios de origem animal.
Data Limite: 11/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0609/I
Caderno de especificações para a
concessão de licenças da marca
coletiva de qualidade denominada
«Restaurante típico de Abruzo».
Data Limite: 12/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0622/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
«Carne de suíno para culinária».
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0623/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
«Carcaças, cortes e carne de
frango, peru e gansos polacos
jovens engordados com aveia».
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0624/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
«Carne seca, salgada ou fumada».
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0625/PL
Regime de qualidade alimentar
«Tradição de Qualidade» (Jakość
Tradycja).
Data Limite: 18/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

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: 29/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0008/NL
Alteração da decisão relativa ao
tabaco e aos produtos para fumar
que regulamenta uma isenção para
os pontos de venda no que
concerne à proibição da exposição
de tabaco e produtos afins para
venda, a proibição da venda de
tabaco e produtos afins sem
entrega por parte de uma pessoa
responsável pela distribuição, bem
como serviços em zonas
específicas para fumadores.
Data Limite: 11/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0037/CZ
Projeto de lei de iniciativa do
Governo que altera a Lei n.º
91/1996 Colet. relativa aos
alimentos para animais, com a
redação que lhe foi dada pela
legislação posterior, e a Lei n.º
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634/2004 Colet. relativa às taxas
administrativas, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2019/0048/F
Portaria ministerial relativa às
medidas de prevenção da
propagação de perigos sanitários
mediante o transporte em veículos
rodoviários de suídeos vivos.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/janeiro
Ambiente
2018/0607/DK
Lei que altera a lei relativa à
proteção ambiental.
Data Limite: 12/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Ambiente
2018/0615/L
Projeto de regulamento grão-ducal
relativo à prevenção e à gestão de
materiais e resíduos rodoviários.
Data Limite: 14/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Ambiente
2018/0618/E
Projeto de decreto que estabelece
o regime jurídico aplicável à
valorização de escórias
provenientes do fabrico de aço em
fornos de arco elétrico e à sua
consequente utilização como
agregado siderúrgico.
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Ambiente
2019/0003/NL
Despacho da secretária de Estado
das Infraestruturas e da Gestão
dos Recursos Hídricos que altera o
despacho relativo à gestão
ambiental (atividades) e o
despacho relativo à lei ambiental,
no que respeita a alterações de
determinadas regulamentações
técnicas e a atualizações de
determinados anexos.
Data Limite: 09/04/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Ambiente
2019/0047/NL
Decisão que altera a decisão
relativa à gestão ambiental
(atividades) e a decisão relativa à
lei ambiental, no que se refere à
manutenção periódica necessária e
à correção de determinados
defeitos de natureza
essencialmente subordinada.
Data Limite: 07/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2019/0023/A
Lei regional que altera a Lei da Alta
Áustria relativa ao controlo da
poluição atmosférica e à tecnologia
energética, de 2002. (Revisão da
lei da Alta Áustria relativa ao
controlo da poluição atmosférica e
à tecnologia energética, de 2019).
Data Limite: 24/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Assinatura eletrónica
2019/0004/I
Orientações que contêm as regras
técnicas e recomendações
relativas à geração de certificados
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eletrónicos qualificados,
assinaturas e selos eletrónicos
qualificados e selos temporais
qualificados.
Data Limite: 09/04/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Bem-estar dos animais e animais
de companhia
2019/0011/D
Lei relativa à introdução e
utilização de uma marca de bemestar animal (Lei relativa à marca
de bem-estar animal – TierWKG).
Data Limite: 16/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2018/0466/CZ
Projeto de lei relativa aos produtos
de construção e à sua utilização
em edifícios e que altera
determinadas leis.
Data Limite: 18/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Construção
2018/0564/A
RVS 06.01.21 Planos de serviços,
planeamento - Novas construções,
estradas, descrição do objetivo e
do trabalho.
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0565/A
RVS 06.01.22 Planos de serviços,
planeamento – Novas construções,
estradas, estimativa de encargos e
custos – Estradas federais
(autoestradas, vias rápidas).
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro

Construção
2018/0566/A
RVS 06.01.23 Planos de serviços,
planeamento – Novas construções,
estradas, estimativa de encargos e
custos – Estradas regionais e
municipais.
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0568/E
Projeto de decreto real que aprova
o Código Estrutural.
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0575/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis aos tubos de
cobre destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 25/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0576/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de tubos
de cobre destinados aos sistemas
de abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 25/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0597/A
RVS 08.16.06 Condições
contratuais técnicas, camadas de
fundação e camadas de desgaste
betuminosas, requisitos aplicáveis
às camadas betuminosas –
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Abordagem orientada para o
desempenho.
Data Limite: 08/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0598/A
RVS 08.97.06 Condições
contratuais técnicas, materiais de
construção, requisitos aplicáveis às
misturas betuminosas –
Abordagem orientada para o
desempenho.
Data Limite: 08/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0602/A
Projeto de lei que altera a Lei de
Burgenland relativa à construção,
de 1997.
Data Limite: 08/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Construção
2018/0612/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais para juntas hidráulicas
destinadas a equipamentos de
águas residuais.
Data Limite: 14/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0613/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de juntas
hidráulicas destinadas aos
equipamentos de águas residuais
de edifícios.
Data Limite: 14/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0616/NL
Despacho n.º IENW/BSK-2018/
270151 da ministra das
Infraestruturas e da Gestão dos
Recursos Hídricos, de ........, que
altera o despacho relativo aos
semáforos, no que concerne a
atualizações às normas NEN e um
número significativo de outras
pequenas alterações.
Data Limite: 14/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0617/E
Projeto de decreto real que altera o
Decreto Real n.º 314/2006, de 17
de março, que aprova o Código
Técnico da Construção.
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0626/A
RVS 08.17.01 Condições
contratuais técnicas, pavimentos
em betão com camadas de
fundação estabilizadas com
ligantes.
Data Limite: 18/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0639/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis aos
conetores mecânicos de tubos de
cobre destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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Construção
2018/0640/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação dos
conetores mecânicos de tubos de
cobre destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0644/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação dos
conetores de tubos de PEX
destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0641/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis às peças de
ligação de latão e cobre para tubos
destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0645/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis às válvulas
de fecho para instalações de
abastecimento de água no interior
dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0642/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de peças
de ligação de latão e cobre para
tubos destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0643/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis aos
conetores de tubos de PEX
destinados aos sistemas de
abastecimento de água de
edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0646/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de válvulas
de fecho para instalações de
abastecimento de água no interior
dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0647/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis às válvulas
de fecho para instalações de
abastecimento de água no interior
dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0648/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de válvulas
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de controlo para instalações de
abastecimento de água no interior
dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0649/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis aos
acessórios hidráulicos para
instalações de abastecimento de
água no interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0650/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de
acessórios hidráulicos para
instalações de abastecimento de
água no interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0651/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis aos
escoadouros destinados a
instalações de águas residuais no
interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0652/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de
escoadouros destinados a
instalações de águas residuais no
interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Construção
2018/0657/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis às peças de
ligação para tubos e aos tubos de
drenagem de polipropileno
destinados a instalações de águas
residuais no interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0658/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
aplicáveis às peças de ligação para
tubos e aos tubos de esgoto de
polifenileno destinados a
instalações de águas residuais no
interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0659/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis às uniões e
aos tubos multicamadas
destinados a instalações de
abastecimento de água no interior
dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0660/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de uniões e
tubos multicamadas destinados a
instalações de abastecimento de
água no interior dos edifícios.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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Construção
2019/0012/RO
Despacho do vice-primeiroministro, ministro do
Desenvolvimento Regional e da
Administração Pública, que aprova
a regulamentação técnica «Código
de projeto sísmico - Parte I Disposições para projeto de
edifícios», código P100-1/2013.
Data Limite: 16/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2019/0013/A
RVS 08.18.01 Condições
contratuais técnicas, obras de
pavimentação, delimitação de
bordos, coberturas calcetadas e
coberturas de lajes, lancis.
Data Limite: 19/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2019/0040/SK
Especificações Técnicas (ET) 010
– Guardas de segurança para
estradas.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2019/0041/SK
Especificações Técnicas (ET) 037
– Guardas de segurança para
estradas. Guardas de segurança
em betão.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2019/0042/SK
Especificações Técnicas (ET) 108
– Guardas de segurança para
estradas. Guardas de segurança
em aço.

Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2019/0044/SK
Especificações Técnicas (ET) 109
– Guardas de segurança para
estradas. Guardas de segurança
temporárias.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Construção
2019/0045/SK
Especificações Técnicas (ET) 110 Separadores de via.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Eletricidade
2018/0628/S
Projeto de regulamentos do
Conselho Nacional de Segurança
Elétrica relativos a fichas e
tomadas para uso doméstico.
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Eletricidade
2019/0031/UK
Despacho (encerramento, etc.)
relativo às tarifas de aquisição, de
2018.
Data Limite: 31/01/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Embalagens
2018/0586/DK
Despacho relativo ao depósito e à
recolha, etc. de embalagens de
determinadas bebidas.
Data Limite: 01/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
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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: 22/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Energia, minerais, madeira
2019/0024/NL
Despacho n.º WJZ /18319237 do
ministro dos Assuntos Económicos
e da Política Climática, de [data],
relativo à identificação das
categorias das instalações de
produção para o incentivo à
produção de energia sustentável
na primavera de 2019.
Data Limite: 25/01/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Energia, minerais, madeira
2019/0046/NL
Despacho n.º WJZ/ 18327581 do
ministro dos Assuntos Económicos
e da Política Climática, de
,
que altera a portaria de aplicação
geral para a promoção da
produção de energia sustentável,
no que concerne a medições da
produção impostas por decisão em
determinadas instalações de
produção, utilização de lenhina,
disposições transitórias sobre
biomassa sustentável e
manutenção periódica.
Data Limite: 07/02/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Equipamentos terminais
2019/0034/E
Projeto de Decreto Real que
aprova o plano técnico nacional da
televisão digital terrestre e que

regulamenta determinados
aspetospara a libertação do
segundo dividendo digital.
Data Limite: -1ª Publicação: 2019/janeiro
Farmacopeias
2019/0038/D
Farmacopeia alemã de 2019 - DAB
2019.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Fauna e flora
2018/0655/FIN
Decreto do Governo relativo a
espécies exóticas invasoras que
suscitam preocupação nacional.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Géneros alimentícios
2018/0529/BG
Projeto de lei relativa aos géneros
alimentícios.
Data Limite: 19/04/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Géneros alimentícios
2018/0546/I
Projeto de regulamento que
estabelece os teores máximos de
THC (tetrahidrocanabinol) nos
géneros alimentícios.
Data Limite: 30/04/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Géneros alimentícios
2018/0584/HR
Projeto de regras relativas ao sal.
Data Limite: 01/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Géneros alimentícios
2018/0588/S
Regulamentos da Agência
Alimentar da Suécia que alteram
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os seus Regulamentos (LIVSFS
2018:5) relativos ao
enriquecimento de determinados
alimentos.
Data Limite: 04/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Géneros alimentícios
2018/0600/RO
Projeto de decisão do Governo que
estabelece determinadas medidas
para prevenir e limitar os efeitos do
consumo de bebidas energéticas
pelo público.
Data Limite: 08/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Géneros alimentícios
2018/0620/S
Alterações à Lei relativa ao álcool
(2010:1622).
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Géneros alimentícios
2018/0621/S
Alterações à Lei relativa à rádio e à
televisão (2010:696).
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Géneros alimentícios
2018/0629/SI
Especificação «qualidade
selecionada» - leite e produtos
lácteos.
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Géneros alimentícios
2018/0630/SI
Especificação «qualidade
selecionada» - fruta e produtos
transformados à base de fruta.
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Géneros alimentícios
2018/0631/SI
Especificação «qualidade
selecionada» - carne fresca de
bovino, suíno e aves de capoeira
V4.
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Interfaces de rádio
2019/0006/D
SSB FS 017 - Especificação de
interfaces para estações terrenas
de satélite móveis nas faixas de
frequências abaixo de 1 GHz, com
comunicações de dados de baixa
velocidade; edição de outubro de
2018.
Data Limite: 10/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Interfaces de rádio
2019/0026/D
SSB LA-NOE 040 - Especificação
de interfaces para equipamentos
de rádio de chamada de pessoas;
edição de outubro de 2018.
Data Limite: 26/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Interfaces de rádio
2019/0030/SI
Lei geral que altera a lei geral
relativa ao plano de utilização de
radiofrequências (NURF-4a).
Data Limite: 30/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2018/0619/E
Projeto de portaria que atualiza as
condições técnicas de máquinas
de jogo, bem como outros aspetos
relativos às máquinas de jogo da
Comunidade Autónoma da Rioja.
Data Limite: 15/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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Jogos de azar
2019/0015/DK
Despacho relativo aos casinos em
linha.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2019/0016/DK
Despacho relativo às apostas em
linha.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2019/0017/DK
Despacho relativo às apostas em
locais físicos.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2019/0018/DK
Despacho relativo aos casinos
físicos.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2019/0019/DK
Despacho relativo às máquinas de
jogo.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2019/0020/DK
Despacho relativo às lotarias sem
fins lucrativos.
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Jogos de azar
2019/0043/SK
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças da República
Eslovaca, de .................. de 2019,

que estabelece os requisitos
aplicáveis aos equipamentos e
sistemas técnicos utilizados na
operação de determinados jogos
de azar, incluindo as
especificações relativas aos
respetivos depósitos, apostas e
prémios.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Máquinas e aparelhos de
elevação
2018/0636/SI
Regras aplicáveis à segurança de
elevadores em serviço.
Data Limite: 20/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Medidas de defesa do ambiente
2019/0009/UK
Regulamentos relativos à proteção
ambiental (cotonetes) (Escócia), de
2019.
Data Limite: 11/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Meios de comunicação social
2018/0580/LT
Projeto de despacho da ministra da
Cultura da República da Lituânia
que aprova a descrição do
procedimento aplicável à
classificação dos meios de
comunicação social como tipos de
informação de natureza erótica
e/ou violenta.
Data Limite: 28/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Meios de comunicação social
2019/0029/HU
Alteração da Lei C, de 2003,
relativa às comunicações
eletrónicas.
Data Limite: 30/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
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Mercadorias e produtos diversos
2018/0572/NL
Despacho n.º ... do ministro da
Justiça e da Segurança, de [data],
que altera o despacho relativo às
organizações de segurança
privada e às agências de detetives,
em virtude da adoção de novas
regras aplicáveis aos centros de
videovigilância que tenham sido
licenciados, bem como dos
requisitos de formação para as
pessoas que empregam.
Data Limite: 20/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0585/BG
Projeto de regulamento que altera
o Regulamento N-18, de 2006,
relativo ao registo e à comunicação
das vendas em pontos de comércio
retalhista através de dispositivos
fiscais, aos requisitos aplicáveis ao
«software» de gestão empresarial
e aos requisitos aplicáveis às
pessoas que procedem a vendas
através de uma loja eletrónica.
Data Limite: 01/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0608/LT
Projeto de lei da República da
Lituânia que altera o artigo 28.º da
Lei n.º I-857 relativa ao controlo do
álcool.
Data Limite: 12/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2019/0005/A
Lei, de ......, que altera a lei da
Caríntia relativa aos funerais.
Data Limite: 10/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro

Mercadorias e produtos diversos
2019/0033/LT
Projeto de lei da República da
Lituânia que altera o artigo 18.º da
Lei n.º I-857 relativa ao controlo do
álcool.
Data Limite: 02/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Meteriais de construção
2018/0581/I
Projeto de decreto relativo a
«Dispositivos rodoviários de
proteção para motociclistas
(DPM)».
Data Limite: 28/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0569/PL
Projeto de regulamento da ministra
do Empreendedorismo e da
Tecnologia relativo ao controlo
metrológico legal dos instrumentos
de medição.
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0577/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C087-18
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:
«sonómetros da classe 1 e 2, filtros
de passagem de banda,
microfones de medição».
Data Limite: 25/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
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Metrologia
2018/0578/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C074-16
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:
«instrumentos de medição
utilizados para o controlo dos
limites de atividade e da atividade
volumétrica das descargas de
instalações nucleares, de
instalações de extração ou
tratamento de matérias-primas
radioativas, de instalações de
transformação ou aplicação de
materiais radioativos, e de
instalações de tratamento de
resíduos radioativos, bem como
para a determinação da carga de
radiação para o ambiente na
sequência das descargas instrumentos de medição para a
monitorização contínua de
aerossóis radioativos, incluindo
aerossóis transurânicos, em
descargas gasosas de instalações
nucleares».
Data Limite: 25/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0579/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C073-16
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:
«instrumentos de medição

utilizados para o controlo dos
limites de atividade e da atividade
volumétrica das descargas de
instalações nucleares, de
instalações de extração ou
tratamento de matérias-primas
radioativas, de instalações de
transformação ou aplicação de
materiais radioativos, e de
instalações de tratamento de
resíduos radioativos, bem como
para a determinação da carga de
radiação para o ambiente na
sequência das descargas instrumentos de medição para a
monitorização contínua de iodo
radioativo em descargas gasosas
de instalações nucleares».
Data Limite: 25/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0589/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C075-16
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:
«instrumentos de medição
utilizados para o controlo dos
limites de atividade e da atividade
volumétrica das descargas de
instalações nucleares, de
instalações de extração ou
tratamento de matérias-primas
radioativas, de instalações de
transformação ou aplicação de
materiais radioativos, e de
instalações de tratamento de
resíduos radioativos, bem como
para a determinação da carga de
radiação para o ambiente na
sequência das descargas –
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instrumentos de medição para a
monitorização contínua de
radioisótopos gama em descargas
líquidas de instalações nucleares».
Data Limite: 04/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0590/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C076-16
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:
«instrumentos de medição
utilizados para o controlo dos
limites de atividade e da atividade
volumétrica das descargas de
instalações nucleares, de
instalações de extração ou
tratamento de matérias-primas
radioativas, de instalações de
transformação ou aplicação de
materiais radioativos, e de
instalações de tratamento de
resíduos radioativos, bem como
para a determinação da carga de
radiação para o ambiente na
sequência das descargas instrumentos de medição para a
monitorização contínua de gases
raros radioativos em descargas
gasosas de instalações
nucleares».
Data Limite: 04/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0591/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C021-17
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:
«manómetros para pneumáticos de
veículos motorizados rodoviários».
Data Limite: 04/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0592/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C02218
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:
«contadores de eletricidade».
Data Limite: 04/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0593/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral número: 0111-OOP-C031-18
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:
«caudalímetros de pistões rotativos
ou de velocidade para a medição
do caudal de gás».
Data Limite: 04/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Metrologia
2018/0610/SK
Projeto de portaria do Instituto da
Normalização, da Metrologia e do
Ensaio da República Eslovaca
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(«Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo»)
relativa aos instrumentos de
medição e ao controlo metrológico.
Data Limite: 12/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Metrologia
2019/0007/NL
Despacho n.º WJZ/18268713 da
secretária de Estado dos Assuntos
Económicos e do Clima, de [data],
que altera o despacho relativo aos
instrumentos de medição de
regulamentação nacional
autónoma e o despacho relativo à
utilização e instalação de
instrumentos de medição da UE.
Data Limite: 11/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2018/0573/MT
Regulamentos relativos à utilização
sustentável dos pesticidas
(alteração n.º 2), de 2011.
Data Limite: 20/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Pesticidas e resíduos de
pesticidas
2019/0035/B
Portaria Real que altera a Portaria
Real, de 13 de março de 2011,
relativa à inspeção obrigatória dos
pulverizadores e que altera a
Portaria Real, de 10 de novembro
de 2005, relativa às retribuições
visadas no artigo 5.º da Lei, de 9
de dezembro de 2004, relativa ao
financiamento da Agência Federal
para a Segurança da Cadeia
Alimentar.
Data Limite: 02/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro

Produtos farmacêuticos
2018/0567/E
Projeto de decreto real que
regulamenta os produtos
zoossanitários.
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2018/0595/FIN
A Agência Finlandesa do
Medicamento (Fimea) elaborou
uma nova decisão relativa à lista
de medicamentos e aos respetivos
anexos. A Fimea ratifica a lista de
medicamentos, no mínimo, de três
em três anos nos termos do
disposto no artigo 83.º da Lei
(395/1987) relativa aos
medicamentos. Novo projeto de
decisão da Finlândia: Decisão
(2019/xx) da Agência Finlandesa
do Medicamento relativa à lista de
medicamentos.
Data Limite: 06/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2018/0611/F
Notas técnicas Pro Farmacopeia
n.os 1273, 1274 e 1275.
Data Limite: 13/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Produtos petrolíferos
2018/0413/SK
Projeto de lei que altera a Lei n.º
98/2004 Colet. relativa ao imposto
especial de consumo sobre os
óleos minerais, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior, e que altera a Lei n.º
530/2011 Colet. relativa ao imposto
especial de consumo sobre as
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bebidas alcoólicas, com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 21/02/2019
1ª Publicação: 2018/agosto
Produtos petrolíferos
2018/0638/D
Decreto que altera o decreto para a
determinação de disposições
adicionais para a redução dos
gases com efeito de estufa nos
combustíveis.
Data Limite: 20/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Resíduos
2018/0662/EE
Estabelecimento de critérios de fim
do estatuto de resíduo para
resíduos contendo óleo.
Data Limite: 22/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Resíduos
2018/0664/NL
Primeira alteração do terceiro
Plano nacional de gestão de
resíduos 2017-2029 (LAP 20172029).
Data Limite: 22/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Resíduos
2019/0036/I
Projeto de regulamento relativo à
cessação do estatuto de resíduo
dos produtos absorventes para uso
pessoal (PAP) nos termos do artigo
184.º-B, n.º 2, do Decreto
Legislativo n.º 152, de 3 de abril de
2006.
Data Limite: 02/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro

Rotulagem
2018/0496/B
Decreto real relativo à utilização do
logótipo «Nutri-Score».
Data Limite: 29/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Rotulagem e publicidade
2018/0446/B
Decreto real relativo à embalagem
normalizada dos cigarros, do
tabaco de enrolar e do tabaco para
cachimbo de água.
Data Limite: 11/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Rotulagem e publicidade
2018/0447/B
Decreto ministerial relativo às
condições de neutralidade e
uniformização das embalagens
individuais e das embalagens
exteriores dos cigarros, do tabaco
de enrolar e do tabaco para
cachimbo de água.
Data Limite: 11/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Segurança
2018/0467/F
Portaria que altera a Portaria, de
25 de junho de 1980, que aprova
as disposições gerais do
regulamento de segurança contra
os riscos de incêndio e de pânico
nos estabelecimentos que recebem
público (ERP).
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Segurança
2018/0469/F
Portaria que altera a Portaria, de
30 de dezembro de 2011, que
regulamenta a segurança na
construção de edifícios de grande
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altura e a sua proteção contra os
riscos de incêndio e pânico.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Segurança
2018/0594/B
Decreto real relativo ao número
mínimo de funcionários e aos
meios organizacionais, técnicos e
de infraestrutura de empresas de
vigilância, de serviços internos de
vigilância e de serviços de
segurança.
Data Limite: 06/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Segurança
2018/0603/B
Projeto de portaria do Governo da
Região de Bruxelas-Capital que
fixa as condições de exploração
relativas às salas de espetáculos,
aos complexos cinematográficos,
aos teatros, às óperas, às salas de
música, aos salões de festas, às
discotecas e às salas de concertos.
Data Limite: 08/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Segurança
2018/0654/B
Projeto de portaria real que define
a forma de sinalizar a utilização de
câmaras fixas e de câmaras fixas
temporárias pelos serviços de
polícia.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Segurança
2019/0032/PL
Projeto de lei que altera a lei
atómica e a lei relativa à proteção
contra incêndios.
Data Limite: 02/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro

Serviços 98/48/CE
2018/0571/B
Portaria real que determina os
números de referência das normas
aplicáveis ao serviço de
arquivamento eletrónico
qualificado.
Data Limite: 20/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Serviços 98/48/CE
2019/0002/F
Decreto relativo às obrigações de
informação aplicáveis aos
operadores de plataformas em
linha, que asseguram a promoção
dos conteúdos de informação
relativa a um debate de interesse
geral.
Data Limite: 08/04/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Serviços 98/48/CE
2019/0010/E
Anteprojeto de Lei n.º XX/2019, de
XX de XX, relativa ao imposto
sobre determinados serviços
digitais.
Data Limite: 16/01/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Serviços 98/48/CE
2019/0028/A
Projeto de lei relativa à atividade
dos agentes de apostas (lei do
Tirol relativa aos agentes de
apostas).
Data Limite: 30/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Serviços ligados à internet
2018/0574/PL
Regulamento do ministro do
Interior e da Administração relativo
à camada eletrónica do cartão de
identificação.
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Data Limite: 22/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Serviços ligados à internet
2018/0582/I
Diretrizes do índice dos
alojamentos digitais das
Administrações Públicas e dos
gestores de serviços públicos
(IPA).
Data Limite: 28/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Serviços ligados à internet
2018/0604/D
Projeto de lei para a introdução de
um cartão com função de
identificação eletrónica para os
cidadãos da União e para os
nacionais do Espaço Económico
Europeu, bem como para alteração
da lei relativa aos documentos de
identificação e disposições
adicionais.
Data Limite: 11/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Serviços ligados à internet
2018/0632/SI
Regras que alteram as regras
relativas ao sistema de informação
para a monitorização de
dispositivos de jogo.
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Serviços ligados à internet
2018/0635/I
Diretrizes sobre a aquisição e
reutilização de «software» para as
administrações públicas.
Data Limite: 19/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Serviços veterinários
2018/0599/SK
Projeto de lei relativa ao
melhoramento e à reprodução de
animais e que altera outras leis.
Data Limite: 08/03/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Telecomunicações
2019/0025/B
Anteprojeto de portaria que altera a
Portaria, de 1 de março de 2007,
relativa à proteção do ambiente
contra eventuais efeitos nocivos e
impactos adversos provocados
pelas radiações não ionizantes.
Data Limite: 25/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Telecomunicações
2019/0027/B
Projeto de portaria do Governo da
Região de Bruxelas-Capital que
altera a Portaria, de 30 de outubro
de 2009, relativa a determinadas
antenas emissoras de ondas
eletromagnéticas e a Portaria do
Governo da Região de BruxelasCapital, de 4 de março de 1999,
que fixa a lista de instalações das
classes IB, IC, ID, II e III, em
execução do artigo 4.º do
Despacho, de 5 de junho de 1997,
relativo às licenças ambientais.
Data Limite: 26/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Transporte aéreo
2018/0653/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos a
operações especializadas de voo
com determinadas aeronaves e
helicópteros.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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Transporte aéreo
2018/0656/S
Regulamentos da Agência Sueca
dos Transportes relativos a
operações não comerciais com
determinadas aeronaves e
helicópteros.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0570/PL
Projeto de regulamento do ministro
das Infraestruturas relativo à
matrícula profissional de veículos,
às marcações e às taxas
associadas à matrícula profissional
de veículos.
Data Limite: 18/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0614/FIN
Projeto de decreto do Governo
relativo ao controlo técnico dos
veículos.
Data Limite: 14/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0661/S
Proposta de alteração dos
Regulamentos e diretrizes gerais
da Agência Sueca dos Transportes
(TSFS 2009:19) relativos à
utilização de pneus, etc.
destinados a automóveis e
respetivos reboques.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro

Data Limite: 22/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2019/0022/I
Projeto de decreto ministerial
relativo aos «sistemas
antiabandono».
Data Limite: 22/04/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro
Transportes
2018/0606/A
Decreto do chefe do Governo
Regional de Salzburgo que altera o
regime de Salzburgo de exploração
de táxis, veículos automóveis de
aluguer e veículos de transporte de
hóspedes.
Data Limite: 12/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Transportes
2018/0627/DK
Despacho relativo à utilização de
veículos puxados por cães.
Data Limite: 18/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Transportes
2019/0039/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos ao ambiente de trabalho
em navios.
Data Limite: 06/05/2019
1ª Publicação: 2019/janeiro

Transporte urbano e rodoviário
2018/0663/FIN
Transportes rodoviários especiais e
veículos de transporte rodoviário
especial.
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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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ARE/453
Motor Vehicles - Safety Requirements for
School Buses.
Data Limite: 05/03/2019
ARE/454
Additives permitted for use in food stuffs.
Data Limite: 09/03/2019
ARE/455
Infants Formula, Follow on Formula and
Formulas for special medical purposes.
Data Limite: 17/03/2019
ARE/456
Infants and Young Children Food.
Data Limite: 17/03/2019
ARG/354
Draft Resolution on technical quality and
safety requirements for products identified
as frames and mountings for spectacles or
goggles.
Data Limite: 11/03/2019
ARG/355
Quality requirements for sunglasses.
Data Limite: N/A
BDI/014
DEAS 351:2018 Toffee - Specification.
Data Limite: 17/03/2019
BDI/015
DEAS 352:2018 Chewing gum Specification.
Data Limite: 17/03/2019
BEL/042
Ministerial order on the requirements of
plain, standardized unit packs and outer
packaging for cigarettes, rolling tobacco,
water pipe tobacco and paper for
cigarettes and rolling tobacco.
Data Limite: 19/05/2019
BEL/043
Royal order on standardized packaging for
cigarettes, rolling tobacco and water pipe
tobacco.
Data Limite: 19/03/2019
BHR/557
Motor Vehicles - Safety Requirements for
School Buses. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 05/03/2019

BOL/013
Draft Andean Technical Regulation on
Good Manufacturing Practices (GMP) for
Cosmetic Products.
Data Limite: 16/03/2019
BRA/854
Resolution - RDC 257, 20 December
2018.
Data Limite: N/A
BRA/855
Draft Resolution 584, 21 December 2018,
published by Brazilian Official Gazette.
Data Limite: 04/03/2019
BRA/856
Ordinance 607, 27 December 2018.
(Portaria Inmetro/Dimel nº 607, de 27 de
Dezembro de 2018).
Data Limite: 29/01/2019
BRA/857
Resolution of The Collegiate Board of
Directors RDC 260, 28 December 2018
published by Brazilian Official Gazette.
Data Limite: N/A
BRA/858
Draft Resolution 587, 27 December 2018,
published by Brazilian Official Gazette.
Data Limite: 03/02/2019
BRA/859
Ordinance 190, 26 December 2018
(Portaria N° 190, de 26 de Dezembro de
2018).
Data Limite: 28/03/2019
BRA/860
Ordinance 191, 26 December 2018
(Portaria N° 191, de 26 de Dezembro de
2018).
Data Limite: 28/03/2019
BRA/861
Draft Resolution 599, 22 January 2019,
published by Brazilian Official Gazette.
Data Limite: 01/04/2019
CAN/573
Notice to interested parties - Proposed
Governor in Council Order amending
schedules I and VI to the Controlled Drugs
and Substances Act and proposed
regulations amending the schedules to the
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Narcotic Control Regulations and the
Precursor Control Regulations to capture
additional substances used in the
production of fentanyls and
amphetamines.
Data Limite: 02/02/2019

CHL/465
Amendment to Resolution No. 1.557 of
2014 of the Agriculture and Livestock
Service (SAG) establishing requirements
for the authorization of pesticides.
Data Limite: 31/01/2019

CAN/574
Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Flavoured Purified Alcohol).
Data Limite: 05/02/2019

CRI/184
Costa Rican Technical Regulation (RTCR)
No. 497:2018: Electrical Accessories.
Panel boards and thermal-magnetic circuit
breakers, general-use switches, sockets,
plugs and cord connectors for use up to
1000 V; specifications.
Data Limite: 29/03/2019

CAN/575
Notice of Intent to amend the Food and
Drug Regulations to update the vodka
standard.
Data Limite: 15/03/2019
CAN/576
Notice No. SMSE-17-18 - Release of
ICES-005, Issue 5, Lighting Equipment.
Data Limite: 24/04/2019
CAN/577
Consultation of Interference-Causing
Equipment Standard, ICES-003, Issue 6
(Amendment 2).
Data Limite: 05/04/2019
CHE/233
Draft revision of the Ordinance of the
Swiss Federal Office of Communications
on telecommunications installations
(OOIT) (to be amended); Radio Interface
Regulation (RIR) RIR0501-23, RIR050128, RIR0501-29, RIR0501-30, RIR050131, RIR0504-04, RIR0504-05, RIR050406, RIR0504-07, RIR0703-02, RIR070303, RIR0808-18, RIR0808-19, RIR100419, RIR1004-20 (new); Radio Interface
Regulation (RIR) RIR1006-05 (to be
abrogated); Radio Interface Regulation
(RIR) RIR0101-02, RIR0201-71, RIR020172, RIR0203-11, RIR1009-10, RIR100911, RIR1013-20 (to be amended);
Technical and administrative regulations
PTA5.2 and PTA5.3 (to be amended).
Data Limite: 21/03/2019
CHL/464
Preliminary draft revision of Supreme
Decree No. 7 of 2015 of the Ministry of the
Environment, approving the noise
emission standard for light and mediumsized vehicles and motorcycles.
Data Limite: 05/03/2019

CZE/231
Draft General Measure number: 0111OOP-C074-16 laying down the
metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including test methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: 'measuring instruments used
to monitor activity limits and concentration
of effluents from nuclear facilities, nuclear
raw material mining or processing
facilities, radioactive waste processing
plants and from the processing or
application of radioactive materials, and
also used to determine environmental
radiation exposure due to effluents measuring instruments for continuous
monitoring of radioactive aerosols,
including transuranic aerosols in gaseous
effluents from nuclear facilities'.
Data Limite: 25/02/2019
CZE/232
Draft General Measure number: 0111OOP-C073-16 laying down the
metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including test methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: 'measuring instruments used
to monitor activity limits and concentration
of effluents from nuclear facilities, nuclear
raw material mining or processing
facilities, radioactive waste processing
plants and from the processing or
application of radioactive materials, and
also used to determine environmental
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radiation exposure due to effluents measuring instruments for continuous
monitoring of radioactive iodine in gaseous
effluents from nuclear facilities'.
Data Limite: 25/02/2019
CZE/233
Draft General Measure number: 0111OOP-C022-18 laying down the
metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including test methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: 'electricity meters'.
Data Limite: 25/02/2019
CZE/234
Draft General Measure number: 0111OOP-C087-18 laying down the
metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including test methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: 'class 1 and 2 sound level
meters, bandwidth filters, measurement
microphones'.
Data Limite: 25/02/2019
EGY/202
Draft of Egyptian Standard ES 1654 for
"glass liquid cleaner".
Data Limite: 10/03/2019
EGY/203
Draft of Egyptian Standard ES 1869 for
"Glass Tableware".
Data Limite: 10/03/2019
EGY/204
Draft of Egyptian Standards for "diapers
for children and adult".
Data Limite: 10/03/2019
EGY/205
Draft of Egyptian Standard ES 6374 "Fat
Spreads And Blended Spreads".
Data Limite: 10/03/2019
EGY/206
Draft of Egyptian Standard for "Fish Oils".
Data Limite: 10/03/2019
EGY/207
Draft of Egyptian Standard "General
requirements for traditional cigarette

alternatives - Part: One - Electronic
Cigarettes - Electronic Liquid".
Data Limite: 10/03/2019
EGY/208
Draft of Egyptian Standard for "Thermally
toughened glass panels for use in
domestic appliance".
Data Limite: 10/03/2019
EU/638
Draft Commission Implementing
Regulation laying down rules for the
application of Regulation (EU) No
1308/2013 of the European Parliament
and of the Council as regards analysis
methods for determining the physical,
chemical and organoleptic characteristics
of grapevine products and notifications of
Member States decisions concerning
increases in natural alcoholic strength.
Data Limite: 04/03/2019
EU/639
Draft Commission Delegated Regulation
supplementing Regulation (EU) No
1308/2013 of the European Parliament
and of the Council as regards winegrowing areas where the alcoholic
strength may be increased, authorised
oenological practices and restrictions
applicable to the production and
conservation of grapevine products, the
minimum percentage of alcohol for byproducts and their disposal, and
publication of OIV files, and amending
Commission Delegated Regulation (EU)
2018/273 as regards the importation of
wine originating in Canada and exempting
retailers of holding an inward and outward
register.
Data Limite: 04/03/2019
EU/640
Draft Commission Regulation amending
Regulation (EU) No 1230/2012 as regards
type-approval requirements for certain
motor vehicles fitted with elongated cabs
and for aerodynamic devices and
equipment for motor vehicles and their
trailers.
Data Limite: 29/03/2019
FIN/055
Ministry of the Environment Decree on
essential technical requirements for the
mechanical connectors of copper pipes
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intended for the water supply systems of
buildings, 2018/639/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/056
Ministry of the Environment Decree on the
type-approval of the mechanical
connectors of copper pipes intended for
the water supply systems of buildings,
2018/640/FIN.
Data Limite: 11/03/2019
FIN/057
Ministry of the Environment Decree on
essential technical requirements for brass
and copper pipe fittings intended for the
water supply systems of buildings,
2018/641/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/058
Ministry of the Environment Decree on the
type-approval of brass and copper pipe
fittings intended for the water supply
systems of buildings, 2018/642/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/059
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for water
seals intended for waste water equipment
of buildings, 2018/612/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/060
Ministry of the Environment Decree on
type approval of water seals intended for
the waste water equipment of buildings,
2018/613/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/061
Ministry of the Environment Decree on
essential technical requirements for the
connectors of PEX pipes intended for the
water supply systems of buildings,
2018/643/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/062
Ministry of the Environment Decree on the
type-approval of the connectors of PEX
pipes intended for the water supply
systems of buildings, 2018/644/FIN.
Data Limite: 12/03/2019

FIN/063
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for shutoff valves for water installations of
buildings, 2018/645/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/064
Ministry of the Environment Decree on the
type approval of shut-off valves for water
installations of buildings, 2018/646/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/065
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for check
valves for water installations of buildings,
2018/647/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/066
Ministry of the Environment Decree on the
type approval of check valves for water
installations of buildings, 2018/648/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/067
Ministry of the Environment Decree on
essential technical requirements for
copper pipes intended for the water supply
systems of buildings, 2018/575/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/068
Ministry of the Environment Decree on
type approval of copper pipes intended for
the water supply systems of buildings,
2018/576/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/069
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for water
fittings for water installations of buildings,
2018/649/FIN.
Data Limite: 12/03/2019
FIN/070
Ministry of the Environment Decree on the
type approval of water fittings for water
installations of buildings, 2018/650/FIN.
Data Limite: 15/03/2019
FIN/071
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for floor
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drains intended for waste water
installations of buildings, 2018/651/FIN.
Data Limite: 15/02/2019

"Manufacturing Quality and Quality Control
of Veterinary Pharmaceutical Products".
Data Limite: 19/03/2019

FIN/072
Ministry of the Environment Decree on the
type approval of floor drains intended for
waste water installations of buildings,
2018/652/FIN.
Data Limite: 15/03/2019

JPN/619
Revision to Notifications of the Ministry of
Economy, Trade and Industry (METI) for
the Act on the Rational Use of Energy.
Data Limite: 01/04/2019

FIN/073
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for
polypropylene drainage pipes and pipe
fittings intended for waste water
installations of buildings, 2018/657/FIN.
Data Limite: 15/03/2019
FIN/074
Ministry of the Environment Decree on the
type approval of polypropylene drainage
pipes and pipe fittings intended for
wastewater installations of buildings,
2018/658/FIN.
Data Limite: 15/03/2019
FIN/075
Ministry of the Environment Decree on the
essential technical requirements for
multilayer pipes and couplings intended for
water supply installations of buildings,
2018/659/FIN.
Data Limite: 15/03/2019
FIN/076
Ministry of the Environment Decree on the
type approval of multilayer pipes and
couplings intended for water supply
installations of buildings, 2018/660/FIN.
Data Limite: 15/03/2019
GBR/033
The Environmental Protection (Cotton
Buds) (Scotland) Regulations 2019.
Data Limite: 18/04/2019
JPN/617
Partial amendment of Regulations for
Radio Equipment.
Data Limite: 02/03/2019
JPN/618
Draft Amendment of the Ministerial
Ordinances "Regulatory Rules for
Veterinary Medicinal Products" and

KAZ/022
Amendments to the Technical Regulation
of the Customs Union "On Safety of
Products Intended for Children and
Teenagers" (TR CU 007/2011).
Data Limite: 31/03/2019
KAZ/023
Draft amendments No. 2 to the Technical
Regulation of the Customs Union "Safety
Requirements for Food Additives, Flavors
and Technological Aids" (TR CU
029/2012).
Data Limite: 31/03/2019
KEN/774
DEAS 935:2018 Packaging - Code of
practice - Part 1: Glass containers.
Data Limite: 03/03/2019
KEN/775
DEAS 930:2018 Paper and Board food
contact packaging material - Specification.
Data Limite: 03/03/2019
KEN/776
DEAS 931:2018 Packaging ancillary
materials - Code of practice Part 1:
Desiccants.
Data Limite: 03/02/2019
KEN/777
Legal Notice No. 127. Notice to Importers
of used/second hand road vehicles.
Data Limite: N/A
KEN/778
DEAS 932:2018 Paper plates and cups for
food packaging - Specification.
Data Limite: 03/03/2019
KEN/779
DEAS 933:2018 Paper and board
intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of formaldehyde
in an aqueous extract.
Data Limite: 03/03/2019
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KEN/780
DEAS 941:2018 Packaged flavoured
drinking water - Specification.
Data Limite: 27/02/2019
KEN/781
DKS 2858:2018 Sisal Industry - Code of
Practice.
Data Limite: 28/02/2019
KEN/782
DKS 2857:2018 Cotton Industry - Code of
Practice.
Data Limite: 28/02/2019
KEN/783
DEAS 177:2018 Automotive gas oil
(automotive diesel) - Specification.
Data Limite: 25/03/2019
KEN/784
DKS 2238:2019 Baby shawls Specification.
Data Limite: 11/03/2019
KEN/785
DKS 629:2018 Sweaters - Specification.
Data Limite: 11/03/2019
KEN/786
DKS 559-:2019 Men’s and boys’ trousers Specification Part 1: Making up
requirements.
Data Limite: 11/03/2019
KEN/787
DKS 2861:2018 Production and handling
of sweet potato- code of practice.
Data Limite: 09/03/2019
KEN/788
DKS 2860:2018 Sweet potato puree Specification.
Data Limite: 09/03/2019
KEN/789
DKS 2859:2018 Sweet potato Bread Specification.
Data Limite: 09/03/2019
KEN/790
DKS 998:2019 Chocolates - specification.
Data Limite: 04/03/2019
KEN/791
DKS 2862-2018 Cocoa butter Specification.

Data Limite: 04/03/2019
KEN/792
DKS 436-2: 2019 Cocoa Powder Specification Cocoa-sugar mixtures.
Data Limite: 04/03/2019
KEN/793
DEAS 158:2018 Automotive gasoline
(premium motor spirit) - Specification.
Data Limite: 25/03/2019
KEN/794
DEAS 934:2018 Packaging - Flexible
laminate tubes - Test methods to assess
the strength of the side seam.
Data Limite: 03/02/2019
KEN/795
DKS 1267-2 Pillows for domestic use Specification Part 2: Synthetic-fibre filled.
Data Limite: 11/03/2019
KOR/807
Proposed Revision of the "Labelling
standard and method for relative
comparison of Sodium content".
Data Limite: 09/03/2019
KOR/808
Amendment of "Regulations on standard
specification of medical devices”.
Data Limite: 24/03/2019
KWT/449
Discharge lamps (excluding fluorescent
lamps) - Safety specifications.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/450
Audio, video and similar electronic
apparatus - Safety requirements.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/451
Plugs, socket- outlets and couplers for
industrial purposes - Part 1: General
requirements.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/452
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 1 - General
Requirements.
Data Limite: 01/04/2019
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KWT/453
Plugs, socket- outlets and couplers for
industrial purposes - Part 4: Switched
socket-outlets and connectors with or
without interlock.
Data Limite: 01/04/2019

KWT/463
Electrical accessories - Circuit-breakers
for overcurrent protection for household
and similar installations - Part 2: Circuitbreakers for AC and DC operation.
Data Limite: 01/04/2019

KWT/454
Switches for appliances - Part 2-1:
Particular requirements for cord switches.
Data Limite: 01/04/2019

KWT/464
Electrical accessories - Circuit-breakers
for overcurrent protection for household
and similar installations - Part 1: Circuitbreakers for a.c. operation.
Data Limite: 01/04/2019

KWT/455
Powertrack systems - Part 21: Particular
requirements for powertrack systems
intended for wall and ceiling mounting.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/456
LED modules for general lighting - Safety
specifications.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/457
Arc welding equipment - Part 6: Limited
duty equipment.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/458
Rotating electrical machines - Part 1:
Rating and performance.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/459
Arc welding equipment - Part 1: Welding
power sources.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/460
Safety of transportable motor-operated
electric tools - Part 2: Particular
requirements for circular saws.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/461
Safety of transportable motor-operated
electric tools - Part 1: General
requirements.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/462
Information technology equipment - Safety
- Part 1: General requirements.
Data Limite: 01/04/2019

KWT/465
Miscellaneous lampholders - Part 1:
General requirements and tests.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/466
Hand-held motor-operated electric tools Safety - Part 1: General requirements.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/467
Luminaires - Part 1: General requirements
and tests.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/468
Electrical supply track systems for
luminaires.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/469
Safety of transformers, reactors, power
supply units and combinations thereof Part 1: General requirements and tests.
Data Limite: 01/04/2019
KWT/470
Powertrack systems - Part 1: General
requirements.
Data Limite: 01/04/2019
MEX/445
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-004-SAG/GAN-2018: Production of
honey and specifications.
Data Limite: 18/02/2019
MEX/446
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-001-SEGOB2-2018: Determination,
allocation and fixing of vehicle
identification numbers.
Data Limite: 05/03/2019
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MEX/447
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-017-CRE-2018: Methods for
measuring variables to calculate
percentages of fuel-free energy and
conformity assessment procedure.
Data Limite: 22/03/2019
PAN/101
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 65.05.51:18: Veterinary drugs
and related products, and establishments
engaged in the manufacture, marketing or
fractioning thereof. Sanitary registration
and control requirements.
Data Limite: 31/03/2019
PER/109
Draft Supreme Decree amending
Legislative Decree No. 843.
Data Limite: 03/03/2019
PHL/209
Draft Department Administrative Order No.
___ : The new technical regulations
concerning the mandatory product
certification of flat glass, heatstrengthened and fully tempered flat glass,
laminated glass and laminated safety
glass in building and bent glass.
Data Limite: 24/01/2019
PHL/210
Draft Department Administrative Order No.
___ : Mandatory Philippine National
Standard (PNS) for Speed Limitation
Devices (SLD) and Adjustable Speed
Limitation Devices (ASLD).
Data Limite: 15/02/2019
RUS/089
Draft Amendments to the Customs Union
Technical Regulation "On safety of
products for children and adolescents"
(CU TR 007/2011).
Data Limite: 10/03/2019
RUS/090
Draft Amendments No. 2 to the Technical
Regulation of the Customs Union "Safety
Requirements for Food Additives, Flavors
and Technological Aids".
Data Limite: 01/03/2019
SAU/1097
Saudi Arabia Corporate Average Fuel
Economy Standard (Saudi Cafe) For

Incoming Light Duty Vehicles (20212023).
Data Limite: 05/03/2019
TPKM/346
Draft of the Enforcement Rules for Organic
Agriculture Promotion Act.
Data Limite: 08/03/2019
TPKM/347
Draft of Regulations Governing Imported
Organic Agricultural Product Review and
Inspection Management.
Data Limite: 08/03/2019
TPKM/348
Draft of Regulations Governing the
Labeling and Marks Management of
Organic Agricultural Products and
Agricultural Products in Conversion to
Organic Farming.
Data Limite: 08/03/2019
TPKM/349
Draft of Regulations for Cosmetic Product
Information File Management.
Data Limite: 08/03/2019
TPKM/350
Enforcement Rules of the Act for Control
of Cosmetic Hygiene (Draft).
Data Limite: 08/03/2019
TPKM/351
"The Categories of Cosmetics and the
Enforcement Date that Business Shall
Complete Product Notification (draft)" and
"The Categories of Cosmetics and the
Enforcement Date that Business Shall
Establish Product Information File (draft)".
Data Limite: 08/03/2019
TPKM/352
Proposal for legal inspection requirements
for wireless chargers.
Data Limite: 17/03/2019
TPKM/353
The Partial Amended Provisions for the
Regulations of Inspection of Imported
Foods and Related Products.
Data Limite: 17/03/2019
TPKM/354
Proposal for Amendment to Legal
Inspection of Children's Raincoat.
Data Limite: 17/03/2019
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TUN/027
Draft Joint Order of the Ministers of Trade;
Health; Industry and Small and MediumSized Enterprises; and Agriculture, Water
Resources and Fisheries establishing the
specifications for food products similar to
cheese and the labelling, display and
marketing requirements for such products.
Data Limite: 11/03/2019
TUR/145
Communiqué on TS 1026-91 "Fasteners Hexagon Nuts - Section: 91 - Weld Nuts
With Metric Coarse And Fine Pitch
Threads Coarse - Product Grades A".
Data Limite: 12/03/2019
TUR/146
Turkish Food Codex Regulation on Food
Labelling and Information to Consumers.
Data Limite: 15/03/2019
TZA/230
TBS/CDC 7(5420) P3 Adhesives - Ethyl
and methyl cyanoacrylate - Specification.
Data Limite: 05/03/2019
TZA/231
TBS/CDC7 (5416) P3 Lime (Quick and
Hydrated) for Chemical industries Specification.
Data Limite: 15/03/2019
UGA/1012
DUS DEAS 351:2018, Toffee Specification, First Edition.
Data Limite: 05/03/2019
UGA/1013
DUS DEAS 352:2018, Chewing gum Specification, First Edition.
Data Limite: 05/03/2019
UGA/1014
Packaged flavoured drinking water Specification, First Edition.
Data Limite: 09/03/2019
UGA/1015
DUS DEAS 158:2018, Automotive
gasoline (premium motor spirit) Specification, Third Edition.
Data Limite: 10/03/2019

UGA/1016
DUS DEAS 177:2018, Automotive gas oil
(automotive diesel) - Specification, Third
Edition.
Data Limite: 10/03/2019
UGA/1017
DUS 2111:2018, Umbilical cord clamp specification, First edition.
Data Limite: 11/03/2019
UGA/1018
DUS 2030- 1:2019, Proving Systems Methods of Calibration for Displacement
and Volumetric Tank Provers - Part 1:
Introduction to the Determination of the
Volume of Displacement and Tank
Provers, First Edition.
Data Limite: 11/03/2019
UGA/1019
DUS 2031:2019, Metering Assemblies Lease Automatic Custody Transfer (LACT)
Systems, First Edition.
Data Limite: 11/03/2019
UKR/145
The Draft Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine "On Approval of the
Technical Regulation on cosmetic
products".
Data Limite: 18/03/2019
UKR/146
Draft Order of the Ministry of Agrarian
Policy and Food of Ukraine «On approval
of requirements for fruit juices and certain
similar products».
Data Limite: 24/03/2019
UKR/147
Draft Order of the Ministry of Agrarian
Policy and Food of Ukraine «On approval
of requirements for honey».
Data Limite: 24/03/2019
UKR/148
Draft Order of the Ministry of Agrarian
Policy and Food of Ukraine «On approval
of requirements for coffee extracts and
chicory extracts».
Data Limite: 24/03/2019
UKR/149
The Resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine No 27 of 16 January 2019 "On
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Approval of the Technical Regulation for
Pressure Equipment".
Data Limite: N/A
USA/1435
Uniform Compliance Date for Food
Labeling Regulations.
Data Limite: 19/02/2019
USA/1436
Temporary Exemption From Motor Vehicle
Safety and Bumper Standards.
Data Limite: 11/02/2019
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