notificações
lista mensal ▪ janeiro 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 orgânicos, lamas de
depuração
2018/0531/NL
Despacho n.º WJZ / 18090520 da
ministra da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, de [data a confirmar],
que altera o despacho de
execução da lei relativa aos
adubos, no que concerne a várias
alterações das disposições
referentes à pesagem, à
amostragem independente, ao
certificado de transporte para
adubos de origem animal, ao
aditamento de várias substâncias
ao anexo Aa e ao ajuste de
diversos valores fixos e à utilização
do mapa de base AAN.
Data Limite: 21/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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: 04/02/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
2018/0400/F
Projeto de decreto que enumera as
substâncias ativas contidas nos
produtos fitofarmacêuticos e que
apresentam um modo de atuação
idêntico aos da família dos
neonicotinoides.
Data Limite: 04/02/2019
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0408/RO
Projeto de despacho que altera e
complementa o Despacho conjunto
n.º 724/1082/360/2013 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, do ministro
da Saúde e do presidente da
Autoridade Nacional para a
Proteção do Consumidor relativo à
certificação de produtos
tradicionais.
Data Limite: 14/02/2019
1ª Publicação: 2018/agosto
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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: 04/02/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0537/PL
Regulamento do ministro da
Agricultura e do Desenvolvimento
Rural que altera o regulamento
relativo à rotulagem de tubérculos
de batatas com exceção das
batatas de semente.
Data Limite: 25/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0543/F
Portaria relativa à homologação do
caderno de encargos da
denominação de origem controlada
«Bois du Jura».
Data Limite: 30/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0549/CZ
Lei n.º 255/2017 Colet. que altera a
Lei n.º 246/1992 Colet. relativa à
proteção dos animais contra os
maus-tratos, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 04/02/2019
1ª Publicação: 2018/outubro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0550/CZ
Portaria relativa às contribuições
compensatórias para os criadores
de animais destinados à produção
de peles com pelo.
Data Limite: 04/02/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0562/PL
Projeto de regulamento do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural que altera
o regulamento relativo à rotulagem
de determinados géneros
alimentícios.
Data Limite: 15/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
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
Ambiente
2018/0535/B
Projeto de decreto que altera
diversas disposições do título X do
Decreto, de 5 de abril de 1995,
relativo às disposições gerais
aplicáveis à política ambiental e o
Decreto, de 23 de dezembro de
2011, relativo à gestão sustentável
dos ciclos de materiais e dos
resíduos.
Data Limite: 25/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Ambiente
2018/0558/D
Projeto de décima terceira lei de
alteração da lei federal relativa ao
controlo das imissões.
Data Limite: 13/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Ambiente
2018/0607/DK
Lei que altera a lei relativa à
proteção ambiental.
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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
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2018/0524/A
Projeto de lei que altera a lei de
Burgenland relativa à segurança do
gás.
Data Limite: 16/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro

Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2018/0527/PL
Regulamento da ministra do
Empreendedorismo e da
Tecnologia que altera o
regulamento relativo aos requisitos
aplicáveis a caldeiras de
combustível sólido.
Data Limite: 17/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2018/0533/I
Projeto de decreto interministerial
que estabelece alterações e
aditamentos ao Decreto do ministro
da Administração Interna, de 24 de
maio de 2002, que estabelece
«Normas de prevenção de
incêndios e de conceção,
construção e exploração dos
postos de abastecimento rodoviário
de gás natural para veículos a
motor».
Data Limite: 21/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Assinatura eletrónica
2019/0004/I
Orientações que contêm as regras
técnicas e recomendações
relativas à geração de certificados
eletrónicos qualificados,
assinaturas e selos eletrónicos
qualificados e selos temporais
qualificados.
Data Limite: 09/04/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Construção
2018/0466/CZ
Projeto de lei relativa aos produtos
de construção e à sua utilização
em edifícios e que altera
determinadas leis.
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Data Limite: 18/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro

Data Limite: 01/02/2019
1ª Publicação: 2018/outubro

Construção
2018/0532/D
Condições contratuais técnicas
adicionais aplicáveis a obras de
engenharia (ZTV-ING), parte 6
«Métodos de construção», secção
1 «Cimbres».
Data Limite: 21/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro

Construção
2018/0548/BG
Projeto de regulamento que altera
o Regulamento n.º 18, de 2001,
relativo à sinalização rodoviária
utilizando sinais rodoviários
(publicado no Diário Oficial n.º 73,
de 2001; alterado pelos n.os 18 e
109, de 2004, e pelo n.º 54, de
2009; alterado e complementado
no n.º 35, de 2015).
Data Limite: 01/02/2019
1ª Publicação: 2018/outubro

Construção
2018/0536/S
Regulamentos da Administração
Nacional da Habitação, da
Construção e do Planeamento da
Suécia que alteram os
Regulamentos e recomendações
gerais da Administração (2011:10)
relativos à aplicação das normas
de construção europeias
(Eurocódigos).
Data Limite: 25/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Construção
2018/0547/BG
Projeto de regulamento que altera
e complementa o Regulamento n.º
2, de 2001, relativo à sinalização
rodoviária utilizando marcações
rodoviárias (publicado no Diário
Oficial n.º 13, de 2001; alterado e
complementado no n.º 18, de 2004,
n.º 54, de 2009, n.º 34, de 2015, e
n.º 74, de 2016) (Regulamento n.º
2 de 2001).
Abreviaturas:
* Marcações rodoviárias (MR)
* Travessias de peões (TP)
* Acidente rodoviário (AR)
* Locais com concentração de
acidentes rodoviários (LCAR)
* Disposições transitórias e finais
(DTF).

Construção
2018/0553/A
RVS 08.06.01 Condições
contratuais técnicas, trabalhos em
betão, betão armado e alvenaria,
betão e betão armado.
Data Limite: 07/02/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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

10 /33

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 19

notificações
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 –
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
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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

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
2018/0626/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
2018/0642/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
2018/0639/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

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
2018/0640/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação dos
conetores mecânicos de tubos de
cobre destinados aos sistemas de

Construção
2018/0644/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação dos
conetores de tubos de PEX
destinados aos sistemas de
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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
2018/0646/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
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
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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
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
2018/0637/DK
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao imposto sobre a
eletricidade.
Data Limite: 20/12/2018
1ª Publicação: 2018/dezembro
Embalagens
2018/0372/SI
Normas aplicáveis à embalagem
uniformizada de produtos do
tabaco.
Data Limite: 21/01/2019
1ª Publicação: 2018/julho
Embalagens
2018/0542/B
Projeto de portaria do Governo da
Valónia que promove a prevenção
de determinados resíduos e a
limpeza pública.
Data Limite: 30/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
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
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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
2018/0525/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 107/2011 do ministro
do Desenvolvimento Rural, de 10
de novembro de 2011, relativo à
apanha, à transformação e à
comercialização de cogumelos
selvagens colocados no mercado
para uso culinário e o Decreto n.º
24/2012 do ministro do
Desenvolvimento Rural, de 19 de
março de 2012, relativo à apanha
de cogumelos subterrâneos.
Data Limite: 16/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Géneros alimentícios
2018/0529/BG
Projeto de lei relativa aos géneros
alimentícios.
Data Limite: 21/01/2019
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: 31/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Géneros alimentícios
2018/0552/DK
Projeto de despacho relativo à
adição de iodo ao sal para uso
doméstico e ao sal no pão e em

produtos gerais de panificação, etc.
Data Limite: 06/02/2019
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
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
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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
2018/0523/HU
Decreto da Autoridade Nacional
dos Média e das
Telecomunicações que altera o
Decreto n.º 7/2015 da Autoridade
Nacional dos Média e das
Telecomunicações, de 13 de
novembro de 2015, relativo à
atribuição nacional de frequências
e às regras de utilização de faixas
de frequências.
Data Limite: 16/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Interfaces de rádio
2018/0540/D
SSB FS 015 - Especificação de
interfaces para estações terrenas
transportáveis para recolha de
notícias via satélite (SNG TES) na

faixa de frequências de 14,0 - 14,5
GHz; edição de julho de 2018.
Data Limite: 30/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Interfaces de rádio
2018/0541/D
SSB LA-NOE 038 - Especificação
de interfaces para equipamentos
de anúncio; edição de agosto de
2018.
Data Limite: 30/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Jogos de azar
2018/0538/FIN
Projeto de lei do Governo
apresentado ao Parlamento que
altera a lei relativa às lotarias e o
capítulo 1, artigo 3.º, da lei relativa
à deteção e prevenção do
branqueamento de capitais e do
financiamento do terrorismo.
Data Limite: 28/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
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
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Materiais de construção
2018/0530/D
Diretriz DAfStb «Requisitos
aplicáveis a matérias-primas para a
produção de betão nos termos da
norma DIN EN 206-1 em
conjugação com a norma DIN
1045-2», projeto de setembro de
2018.
Data Limite: 21/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Meios de comunicação social
2018/0526/D
Decreto relativo aos serviços de
confiança
(«Vertrauensdiensteverordnung»,
VDV).
Data Limite: 16/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
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
2019/0001/UK
Nova categoria do imposto
especial de consumo para o tabaco
para aquecimento.
Data Limite: 04/01/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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
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Metrologia
2018/0528/EE
Requisitos aplicáveis às marcas de
verificação e ao respetivo
procedimento de encomenda,
utilização e manutenção, bem
como dados obrigatórios para o
certificado de verificação e para o
certificado de não conformidade.
Data Limite: 18/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
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
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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 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:
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«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
(«Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo»)
relativa aos instrumentos de
medição e ao controlo metrológico.

Data Limite: 12/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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
Poluição
2018/0545/I
Projeto de decreto relativo a
alterações e aditamentos ao
Decreto Ministerial n.º 186, de 7 de
novembro de 2017 - Regulamento
que estabelece os requisitos,
procedimentos e competências
para a emissão de uma certificação
de geradores de calor alimentados
a biocombustíveis sólidos.
Data Limite: 31/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
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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
bebidas alcoólicas, com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 21/02/2019
1ª Publicação: 2018/agosto
Produtos petrolíferos
2018/0544/F
Portaria relativa à redução do teor
de enxofre no fuelóleo doméstico.
Data Limite: 31/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
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
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
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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
altura e a sua proteção contra os
riscos de incêndio e pânico.
Data Limite: 21/03/2019
1ª Publicação: 2018/setembro
Segurança
2018/0561/SK
Projeto de portaria da Autoridade
de Supervisão Nuclear da
República Eslovaca («Úrad
jadrového dozoru Slovenskej
republiky») que altera a Portaria n.º
33/2012 Colet. da Autoridade de
Supervisão Nuclear da República
Eslovaca relativa à avaliação
regular, abrangente e sistemática
da segurança nuclear das
instalações nucleares, com a
redação que lhe foi dada pela
Portaria n.º 106/2016 Colet.
Data Limite: 15/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
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
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
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relativa a um debate de interesse
geral.
Data Limite: 08/04/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
Serviços ligados à internet
2018/0574/PL
Regulamento do ministro do
Interior e da Administração relativo
à camada eletrónica do cartão de
identificação.
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
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0633/S
Projeto de portaria de alteração da
Portaria (1999:58) que proíbe
determinados produtos prejudiciais
para a saúde.
Data Limite: 24/12/2018
1ª Publicação: 2018/dezembro
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0634/S
Portaria (1992:1554) relativa ao
controlo de estupefacientes.
Data Limite: 24/12/2018
1ª Publicação: 2018/dezembro
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
2018/0560/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos aos ciclomotores
colocados em serviço e aos
respetivos reboques.
Data Limite: 14/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro

Transporte ferroviário
2018/0559/EE
Regras aplicáveis à utilização
técnica de caminhos de ferro.
Data Limite: 14/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro

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 marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2018/0534/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos aos sinais dos canais
marítimos navegáveis.
Data Limite: 23/01/2019
1ª Publicação: 2018/outubro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0556/S
Portaria que altera a Portaria
(2012:238) relativa à circulação de
táxis.
Data Limite: 11/02/2019
1ª Publicação: 2018/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0557/S
Portaria que altera a Portaria
(2016:623) relativa aos centros de
notificação para circulação de
táxis.
Data Limite: 11/02/2019
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
Transporte urbano e rodoviário
2018/0663/FIN
Transportes rodoviários especiais e
veículos de transporte rodoviário
especial.
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Data Limite: 22/03/2019
1ª Publicação: 2018/dezembro
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
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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/452
Instant Coffee.
Data Limite: 08/02/2019
ARG/353
Proyecto de Resolución Conjunta que
incorpora un Artículo al Capítulo XXI
"Procedimientos" del Código Alimentario
Argentino (CAA) sobre la "Autorización
sanitaria de Envases y Utensilios
Alimentarios en contacto con alimentos".
Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 01/02/2019
AUS/109
Greenhouse and Energy Minimum
Standards (Refrigerated Cabinets)
Determination.
Data Limite: 24/02/2019
BRA/850
Resolution RDC 250, 23 November 2018,
regarding the requirements for
presentation of the Labeling Art Project in
regularization process of hygiene
products, cosmetics and perfumes, and for
the coexistence of more than one art of
labelling for the same product published
by the Brazilian Official Gazette.
Data Limite: N/A
BRA/851
Normative Instruction 29, 27 November
2018 (Instrução Normativa 29, de 27 de
Novembro de 2018) published in section
1, page 133 of the Brazilian Official
Gazette number 228, 28 November 2018.
Data Limite: N/A
BRA/852
Technical Regulation 68, 06 November
2018.
Data Limite: N/A
BRA/853
Technical Regulation 67, 05 November
2018 (Instrução Normativa No. 67, de 05
de Novembro de 2018).
Data Limite: N/A
CAN/571
Proposed regulations to amend the
Fertilizers Regulations.
Data Limite: 21/02/2019

CAN/572
Regulations Amending the Energy
Efficiency Regulations, 2016.
Data Limite: 25/01/2019
CHL/462
Chilean Standard (NCh) No. 3518:2017:
Steel - Cold-formed carbon steel structural
piping with seams - Requirements.
Data Limite: 09/02/2019
CHL/463
Chilean Standard (NCh) No. 3576:2018:
Steel - Open sections of cold-formed
carbon steel - Requirements.
Data Limite: 09/02/2019
CHN/1303
National Standard of the P.R.C, BurglaryResistant Safes.
Data Limite: 16/02/2019
CHN/1304
National Standard of the P.R.C., General
Technical Specifications for Vault Doors.
Data Limite: 16/02/2019
CHN/1305
National Standard of the P.R.C.,
Combustible Gas Detectors－Part 1:
Point-Type Combustible Gas Detectors for
Industrial and Commercial Use.
Data Limite: 16/02/2019
CHN/1306
National Standard of the P.R.C.,
Combustible Gas Detectors－Part 2：
Household Combustible Gas Detectors.
Data Limite: 16/02/2019
CHN/1307
National Standard of the P.R.C.,
Combustible Gas Detectors－Part 3：
Portable Combustible Gas Detectors for
Industrial and Commercial Use.
Data Limite: 16/02/2019
CHN/1308
National Standard of the P.R.C.,
Combustible Gas Detectors－Part 4：
Line-type Optical Beam Combustible Gas
Detectors for Industrial and Commercial
Use.
Data Limite: 16/02/2019
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CHN/1309
National Standards of the P.R.C.,
Minimum Allowable Values of Energy
Efficiency and Energy Efficiency Grades
for Precipitator.
Data Limite: 16/02/2019
CHN/1310
Cosmetics Supervision and Administration
Regulation (Draft).
Data Limite: 16/02/2019
CRI/183
Costa Rican Technical Regulation (RTCR)
No. 495:2018. Biofuels. Anhydrous fuel
ethanol and its mixtures with 91 RON and
95 RON gasoline. Specifications.
Data Limite: 09/02/2019
CZE/227
Draft General Measure number: 0111OOP-C076-16 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 noble gases in
gaseous effluents from nuclear facilities".
Data Limite: 17/02/2019
CZE/228
Draft General Measure number: 0111OOP-C021-17 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: "Tyre pressure gauges for
road motor vehicles".
Data Limite: 17/02/2019

metrological and technical requirements
for legally controlled measuring
instruments, including test methods for
type approval and verification of the
following legally controlled measuring
instruments: "rotary-piston and velocity
gas flow meters".
Data Limite: 17/02/2019
CZE/230
Draft General Measure number: 0111OOP-C075-16 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 adioactive materials, and
also used to determine environmental
radiation exposure due to effluents.
Measuring instruments for continuous
monitoring of gamma radioisotopes in
liquid effluents from nuclear facilities.
Data Limite: 18/02/2019
EU/625
Draft Commission Implementing
Regulation concerning the non-renewal of
the approval of the active substance
chlorothalonil, 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
Commission Implementing Regulation
(EU) No 540/2011.
Data Limite: 02/02/2019
EU/626
Draft Commission Directive amending, for
the purposes of adaptation to technical
and scientific developments, point 13 of
part III of Annex II to Directive 2009/48/EC
of the European Parliament and of the
Council on the safety of toys, as regards
aluminium.
Data Limite: 08/02/2019

CZE/229
Draft General Measure number: 0111OOP-C031-18 laying down the
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EU/627
Draft Commission Implementing
Regulation approving cholecalciferol as an
active substance for use in biocidal
products of product-type 14.
Data Limite: 08/02/2019
EU/628
Draft Commission Delegated Regulation
on unmanned aircraft intended for use in
the ‘open’ category, and on third-country
operators of unmanned aircraft systems.
Data Limite: 09/01/2019
EU/629
Draft Commission Regulation amending,
for the purposes of its adaptation to
technical and scientific progress,
Regulation (EC) No 1272/2008 of the
European Parliament and of the Council
on classification, labelling and packaging
of substances and mixtures and correcting
Commission Regulation (EU) 2018/669.
Data Limite: 10/02/2019
EU/630
Draft Commission Regulation (EU)
amending Annex V to Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament
and of the Council concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals (REACH).
Data Limite: 10/02/2019
EU/631
Draft Commission Directive amending, for
the purpose of its adaptation to technical
progress, the Annex to Council Directive
80/181/EEC as regards the definitions of
SI base units.
Data Limite: 11/02/2019
EU/632
Draft Commission Delegated Regulation
amending Regulation (EU) No 540/2014 of
the European Parliament and of the
Council on the sound level of motor
vehicles and of replacement silencing
systems.
Data Limite: 11/02/2019
EU/633
Draft Commission Implementing
Regulation amending Implementing
Regulations (EU) No 22/2013 and (EU) No
540/2011 as regards the conditions of

approval of the active substance
cyflumetofen.
Data Limite: 12/02/2019
EU/634
Draft Commission Delegated Decision
supplementing Regulation (EU) No
305/2011 of the European Parliament and
of the Council with regard to the applicable
systems to assess and verify constancy of
performance of balustrade kits and railing
kits intended to be used in construction
works solely to prevent falls and not
submitted to vertical loads from the
structure.
Data Limite: 16/02/2019
EU/635
Draft Commission Directive amending
Appendix C to Annex II to Directive
2009/48/EC of the European Parliament
and of the Council for the purpose of
adopting specific limit values for chemicals
used in certain toys, as regards
formaldehyde.
Data Limite: 16/02/2019
EU/636
Draft Commission Delegated Regulation
amending Commission Delegated
Regulation (EU) 2016/127 with regard to
vitamin D requirements for infant formula
and erucic acid requirements for infant
formula and follow-on formula.
Data Limite: 17/02/2019
EU/637
Draft Commission Decision establishing a
glossary of common ingredient names for
use in the labelling of cosmetic products.
Data Limite: 18/02/2019
IND/086
Air conditioner and its related Parts
(Quality Control) Order, 2018.
Data Limite: 16/02/2019
JPN/614
Amendment of the Official Standards for
Normal Fertilizers.
Data Limite: 01/02/2019
JPN/615
Partial revision of the Standards for
Cosmetics.
Data Limite: 08/02/2019
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JPN/616
Designation of "Shitei Yakubutsu"
(designated substances), based on the
provision of the Act on Securing Quality,
Efficacy and Safety of Products Including
Pharmaceuticals and Medical (hereinafter
referred to as the "Act") (1960, Law
No.145).
Data Limite: N/A

KEN/759
DEAS 782: 2018 Composite flour Specification.
Data Limite: 16/12/2018

KEN/750
DEAS 926:2018 Varnishes for Interior
Surfaces - Specification.
Data Limite: 13/12/2018

KEN/761
KS 2791:2018 Painting of Buildings - Code
of practice.
Data Limite: 23/12/2018

KEN/751
DEAS 928- 2:2018 Hot applied
thermoplastic road marking paint - Part 2:
Specification for road performance.
Data Limite: 13/12/2018

KEN/762
KS 2306:2018 Bacon - Specification.
Data Limite: 23/12/2018

KEN/752
DEAS 927: 2018 Road marking paints Specification.
Data Limite: 13/12/2018
KEN/753
DEAS 929: 2018 Solvent-based paint
remover - Specification.
Data Limite: 13/12/2018
KEN/754
DEAS 331: 2018 Green gram Specification.
Data Limite: 16/12/2018
KEN/755
DEAS 758: 2018 Finger millet grains Specification.
Data Limite: 16/12/2018
KEN/756
DEAS 757: 2018 Sorghum grains Specification.
Data Limite: 16/12/2018
KEN/757
DEAS 1: 2018 Wheat flour - Specification.
Data Limite: 16/12/2018
KEN/758
DEAS 44: 2018 Milled maize (corn)
products - Specification.
Data Limite: 23/12/2018

KEN/760
DEAS 799: 2018 Edible full fat soya flour Specification.
Data Limite: 16/12/2018

KEN/763
KS 2844:2018 Fresh coarsely ground
meat products - specification.
Data Limite: 23/12/2018
KEN/764
KS 2845:2018 Fermented sausages
(salami) - specification.
Data Limite: 23/12/2018
KEN/765
KS 2305:2018 Ham - specification.
Data Limite: 23/12/2018
KEN/766
KS 2843:2018 Production and handling of
fresh arrowroots (Taro) - Code of Practice.
Data Limite: 29/12/2018
KEN/767
KS 2842:2018 Fresh Arrowroots (Taro) Specification.
Data Limite: 29/12/2018
KEN/768
KS 2769-8:2018 Admixtures for Concrete,
Mortar And Grout - Test Methods Part 8:
Determination Of The Conventional Dry
Material Content.
Data Limite: 30/12/2018
KEN/769
KS 2769-5:2018 Admixtures for concrete,
mortar and grout - Test methods - Part 5:
Determination of capillary absorption.
Data Limite: 30/12/2018
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KEN/770
KS 2769- 13:2018 Admixtures for
Concrete, Mortar and Grout - Test
Methods Part 13: Reference Masonry
Mortar for Testing Mortar Admixtures.
Data Limite: 30/12/2018
KEN/771
KS 2463: 2018 Non-ducted air
conditioners - Testing and rating
performance.
Data Limite: 15/12/2018
KEN/772
KS 2242-1: 2018 Particleboards Specification Part 1 General requirements
for all board types.
Data Limite: 15/12/2018
KEN/773
KS 2841:2018 Arrowroot (Taro) Crisps specification.
Data Limite: 29/12/2018
KOR/805
Draft proposal of "Regulation on Approval
of Consumer Chemical Products subject to
Safety Check without promulgated Safety
Standard".
Data Limite: 24/12/2018
KOR/806
Amended Safety Standards for Secondary
lithium cells.
Data Limite: 16/02/2019
KWT/444
Ceramic tiles - Definitions, classification,
characteristics and marking.
Data Limite: 11/02/2019
LTU/034
Draft Law on Alcohol Control of the
Republic of Lithuania No. I-857 on
Amendment of Article 28, No. XIIIP1666(2).
Data Limite: 16/02/2019
MEX/440
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-008-ASEA-2018: Industrial safety,
operational safety and environmental
protection technical specifications and
requirements for the design, construction,
pre-start up, operation, maintenance,

closure and dismantling of service stations
selling liquefied petroleum gas to the
public in partly or completely filled portable
pressure vessels.
Data Limite: 25/01/2019
MEX/441
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-028-SSA3-2018: Regulation of
health services. Practice of diagnostic
sonography.
Data Limite: 26/01/2019
MEX/442
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-029-SSA3-2018: Regulation of
health services. Practice of eximer laser
ophthalmic surgery.
Data Limite: 29/01/2019
MEX/443
Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-033-ENER-2018, Eficiencia
energética de motores de corriente
alterna, enfriados con aire, en potencia
nominal mayor o igual que 1 W y menor
que 180 W. Límites, método de prueba y
marcado. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 10/02/2019
MEX/444
Proyecto de Norma Oficial Mexicana,
PROY-NOM-031-ENER-2018, Eficiencia
energética para luminarios con led para
iluminación de vialidades y áreas
exteriores públicas. Especificaciones y
métodos de prueba. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 15/02/2019
SGP/047
Annex 1 - Draft Public Utilities (Water
Supply) (Amendment) Regulations 2019 Notice will be published in the Republic of
Singapore's Government Gazette when
adopted.
Data Limite: 04/02/2019
SGP/048
Environmental Protection and
Management Act (in English);
Environmental Protection and
Management (Vehicular Emissions)
Regulations.
Data Limite: 11/02/2019
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SLV/203
Reglamento Técnico Salvadoreño RTS
01.02.01:18 Metrología. Sistema
Internacional de unidades. Add Corr Rev
Supp.
Data Limite: 17/02/2019
SLV/204
Reglamento Técnico Salvadoreño RTS
13.05.01:18 Agua. Aguas Residuales.
Parámetros de Calidad de Aguas
Residuales para Descarga y Manejo de
Lodos Residuales. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 17/02/2019
THA/531
Draft MOPH Notification (No…) B.E… (…)
issued by virtue of the Food Act B.E. 2522,
entitled "Cleaning or sanitizing products for
food production and products".
Data Limite: 08/02/2019
TPKM/342
Proposal for Amendment to Legal
Inspection of Bicycles for Young Children.
Data Limite: 05/02/2018
TPKM/343
Regulations for the Inspection and
Examination of Imported Cosmetics
(Draft).
Data Limite: 09/02/2019
TPKM/344
Draft of Regulations for Issuance of Permit
License of Specific Purpose Cosmetics.
Data Limite: 09/02/2019
TPKM/345
List of Specific Purpose Ingredients in
Cosmetic Products, List of Ingredients
Prohibited in Cosmetic Products, List of
Ingredients Restricted in Cosmetic
Products, List of Preservatives in
Cosmetic Products, List of Colorants in
Cosmetic Products, and List of Microorganisms Limits in Cosmetic Products
(Drafts).
Data Limite: 15/02/2019
TUR/137
Law No: 7151 "Amendments to Certain
Health Related Laws and Decrees Having
the Force of Law".
Data Limite: N/A

TUR/138
Communiqué on TS 224 Leather Semichrommed Vachetta Leather Specifications Standard.
Data Limite: 09/02/2019
TUR/139
Communiqué on TS ISO 3317 "Assembly
tools for screws and nuts - square drive
adaptor with hexagon or cylindrical flat
drive, for power socket wrenches"
standard.
Data Limite: 09/02/2019
TUR/140
Communiqué on TS 1026-50 fasteners hexagon slotted and castle nuts - Part 50:
metric coarse and fine pitch thread product grades A and B standard.
Data Limite: 09/02/2019
TUR/141
Communiqué on TS EN 12449 copper and
copper alloys - seamless round tubes for
general purposes standard.
Data Limite: 09/02/2019
TUR/142
Turkish Food Codex- Communiqué on
Honey.
Data Limite: 31/01/2019
TUR/143
Communiqué on TS ISO 9981 Belt Drive Pulleys and V Belts for Automotive
Industries - PK Profile: Dimensions for the
Assemblies Standard.
Data Limite: 09/02/2019
TUR/144
Communiqué on TS 12432 "Hexagon Fit
Bolts for Steel Structures Supplied with or
without Hexagon Nuts" standard.
Data Limite: 17/02/2019
TZA/226
TBS/AFDC 22 (5270) P3 Goat carcasses
and meat cuts - Specification.
Data Limite: 15/02/2019
TZA/227
AFDC 22 (5267) P3 Chilled and frozen
Ostrich meat - Specification.
Data Limite: 15/02/2019
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TZA/228
TBS/AFDC 22 (5279) P3 Sausages Specification Part 2: Chicken sausages.
Data Limite: 15/02/2019
TZA/229
TBS/AFDC 22 (5269) P3 Lamb and
mutton carcasses and meat cuts Specification.
Data Limite: 15/02/2019
UGA/1001
DUS 1923:2018, Cake - Specification,
First Edition.
Data Limite: 01/02/2019
UGA/1002
DUS 2092:2018, Vegetable juices Specification, First Edition.
Data Limite: 01/02/2019
UGA/1003
DUS DEAS 930:2018, Paper and board
food contact packaging material Specification, First Edition.
Data Limite: 12/02/2019
UGA/1004
DUS DEAS 935: 2018, Packaging - Code
of practice - Part 1: Glass containers, First
Edition.
Data Limite: 12/02/2019
UGA/1005
DUS DEAS 931-1: 2018, Packaging
ancillary materials - Code of practice - Part
1: Desiccants, First Edition.
Data Limite: 12/02/2019
UGA/1006
DUS DEAS 932, Paper plates and cups
for food packaging - Specification, First
Edition.
Data Limite: 15/02/2019
UGA/1007
DUS DEAS 933: 2018, Paper and board
intended to come into contact with
foodstuffs - Determination of formaldehyde
in an aqueous extract.
Data Limite: 15/02/2019
UGA/1008
DUS DEAS 934: 2018, Packaging Flexible laminate tubes - Test methods to

assess the strength of the side seam, First
Edition.
Data Limite: 15/02/2019
UGA/1009
DUS 1930: 2018, Dried meat Specification, First Edition.
Data Limite: 15/02/2019
UGA/1010
DUS 2028: Rabbit meat - (carcasses and
cuts) - Specification, First Edition.
Data Limite: 15/02/2019
UGA/1011
DUS 2035:2018, Steviol glycosides Specification, First Edition.
Data Limite: 17/02/2019
USA/1431
Standards of Performance for New
Residential Wood Heaters, New
Residential Hydronic Heaters and ForcedAir Furnaces.
Data Limite: 13/02/2019
USA/1432
Standards of Performance for New
Residential Wood Heaters, New
Residential Hydronic Heaters and ForcedAir Furnaces.
Data Limite: 14/01/2019
USA/1433
Definition of the Term "Biological Product".
Data Limite: 25/02/2019
USA/1434
Uniform Compliance Date for Food
Labeling Regulations.
Data Limite: 07/01/2019
VNM/137
Draft National technical regulation on
Stainless steel.
Data Limite: 09/02/2019
ZAF/233
Regulations Relating to the Grading,
Packing and Marking of Potatoes intended
for sale in the Republic of South Africa in
terms of section 15 of the Agricultural
Product Standards Act 119 of 1990.
Data Limite: 31/01/2019
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