notificações
lista mensal ▪ janeiro 2021
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 projeto, 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

EE
E
FIN
F
UK
GR

es
fi
fr
en
el
hu

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
HR
IRL
IS
I
FL

en
is
it
en
lt

LT
L
LV
MT
NL
N
PL
P
RO
S
SI
SK
T

Lb ou Fr
lv
mt
nl
no
pl
pt
ro
sv
sl
sk
tr
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Aditivos, vitaminas, minerais e
aromas
2020/0711/D
Decreto relativo à restruturação de
disposições da legislação alimentar
relativas aos aditivos alimentares.
Data Limite: 18/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2020/0651/I
Decreto ministerial relativo à
alteração dos anexos 13 e 14 do
Decreto Legislativo n.º 75, de 29 de
abril de 2010, intitulado
«Reclassificação e revisão da
regulamentação em matéria de
fertilizantes, nos termos do artigo
13.º da Lei n.º 88, de 7 de julho de
2009».
Data Limite: 18/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Adubos químicos
2020/0715/B
Projeto de decisão do Governo da
Flandres que altera o Regulamento
da Flandres relativo às licenças
ambientais (VLAREME), de 28 de
outubro de 2016, no que se refere
à declaração e ao registo de
fertilizantes e fertilização.
Data Limite: 22/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Adubos químicos
2020/0816/F
Portaria que aprova um caderno de
encargos para a colocação no
mercado e a utilização de
preparações naturais pouco
preocupantes compostas por
substâncias naturais para
utilização como bioestimulante
provenientes de partes
consumíveis de plantas utilizadas

na alimentação animal ou humana
e que autoriza as referidas
substâncias.
Data Limite: 18/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0481/BG
Projeto de regulamento relativo à
produção integrada de plantas e
produtos vegetais e ao controlo da
produção integrada.
Data Limite: 28/01/2021
1ª Publicação: 2020/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0516/DK
Despacho relativo ao licenciamento
e registo de empresas do setor
alimentar, etc.
Data Limite: 25/02/2021
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0581/E
Decreto Real que aprova a norma
de qualidade do azeite e do óleo
de bagaço de azeitona.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0591/BG
Projeto de lei relativa ao vinho e às
bebidas espirituosas.
Data Limite: 25/03/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0616/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 152/2009 do ministro
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da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, de 12 de
novembro de 2009, relativo aos
requisitos obrigatórios do Codex
Alimentarius Hungaricus.
Data Limite: 02/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0624/F
Portaria relativa à extensão das
regras de comercialização e que
torna obrigatórias as quotizações
fixadas pela associação de
organizações de produtores «Fruits
de Corse».
Data Limite: 07/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0625/F
Portaria relativa à extensão das
regras de comercialização e que
torna obrigatórias as quotizações
fixadas pela associação de
organizações de produtores «Fruits
de Corse».
Data Limite: 07/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0637/BG
Projeto de regulamento relativo aos
requisitos específicos aplicáveis à
produção de géneros alimentícios
de origem animal em matadouros.
Data Limite: 12/04/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0662/RO
Projeto de despacho relativo ao
registo de receitas comprovadas e

à certificação de géneros
alimentícios obtidos de acordo com
receitas comprovadas.
Data Limite: 22/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0685/BG
Projeto de regulamento relativo aos
requisitos aplicáveis ao
fornecimento direto, pelo produtor,
de pequenas quantidades de
produtos primários e géneros
alimentícios de origem animal.
Data Limite: 05/02/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0695/NL
Decisão, de..., que contém regras
em matéria de prevenção e
controlo de doenças animais e que
altera a decisão relativa aos
produtos animais, a decisão
relativa aos medicamentos
veterinários, a decisão relativa à
execução da lei relativa aos
animais e a outras matérias
relacionadas com a lei, bem como
a decisão relativa aos detentores
de animais (decisão relativa à
saúde animal).
Data Limite: 11/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0707/NL
Despacho da ministra da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar que altera o
despacho que dá execução à lei
relativa aos fertilizantes, no que
concerne ao estabelecimento de
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regras sobre a responsabilização
digital pelo transporte de
fertilizantes de origem animal.
Data Limite: 17/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0714/E
Projeto de decreto real que
estabelece as normas de base de
ordenamento das explorações
avícolas.
Data Limite: 19/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0730/RO
Lei relativa ao leite e aos produtos
lácteos.
Data Limite: 26/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0731/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
Carne de suíno para culinária.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0732/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
Carcaças, cortes e carne de frango
e peru.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0733/PL
Garantia de qualidade para
produtos alimentares (QAFP) –
Carne seca, salgada ou fumada.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0738/BG
Decreto do Conselho de Ministros
relativo à adoção de um
regulamento relativo à prestação
de informação aos consumidores
sobre os géneros alimentícios.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0743/BG
Projeto de decreto do Conselho de
Ministros relativo à adoção de um
regulamento relativo aos requisitos
específicos aplicáveis aos produtos
lácteos.
Data Limite: 02/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0755/S
Regulamentos da Direção-Geral da
Agricultura sueca relativos a
licenças de exploração e à
circulação de animais aquáticos.
Data Limite: 04/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0756/S
Regulamentos que alteram os
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Regulamentos da Direção-Geral da
Agricultura sueca (SJVFS 1992:38)
relativos ao controlo da loque
americana, da varroose e da
acariose das abelhas.
Data Limite: 04/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0779/PL
Projeto de regulamento do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural relativo ao
controlo da infeção por SARS-CoV2 em martas.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0807/HR
Especificação do produto
«Dokazana kvaliteta» – frutos.
Data Limite: 17/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0828/S
Regulamentos e orientações gerais
da Direção-Geral da Agricultura da
Suécia (SJVFS 2018:33) relativos
aos alimentos para animais.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0834/B
Projeto de decisão ministerial que
aprova o compêndio de métodos
de amostragem e análise no
contexto do decreto relativo ao
estrume (BAM).
Data Limite: 23/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0836/B
Projeto de decisão ministerial que
altera o anexo I e o anexo II da
Decisão Ministerial, de 19 de
março de 2004, relativa à
determinação da lista de sistemas
de estabulação com baixas
emissões de amoníaco, em
execução do artigo 1.1.2 e do
artigo 5.9.2.1-A da Decisão do
Governo da Flandres, de 1 de
junho de 1995, que estabelece
disposições setoriais de higiene
ambiental, no que diz respeito à
notificação da colocação em
funcionamento de um sistema
estabulação, ao sistema P-6.4, às
condições para sistemas de
purificação de ar e ao
procedimento de pedido de
inclusão na lista de sistemas de
estabulação com baixas emissões
de amoníaco.
Data Limite: 23/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0840/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 419/2012 Colet. relativa
à proteção dos animais
experimentais, com a redação que
lhe foi dada pela Portaria n.º
299/2014 Colet.
Data Limite: 23/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2021/0001/BG
Projeto de lei que altera a lei
relativa às pescas e à aquicultura.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
9 /36

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 2021

notificações
Ambiente
2020/0681/F
Portaria que estabelece os critérios
de fim do estatuto de resíduo para
as terras escavadas e sedimentos
que tenham sido objeto de uma
preparação com vista a uma
utilização em engenharia civil ou
em ordenamento.
Data Limite: 03/02/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Ambiente
2020/0745/D
Primeira lei de alteração da lei
relativa aos equipamentos elétricos
e eletrónicos.
Data Limite: 03/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Ambiente
2020/0747/D
Decreto relativo aos requisitos
aplicáveis ao tratamento de
resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos.
Data Limite: 03/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Armas e munições
2020/0812/HU
Decreto n.º .../2020 do ministro da
Inovação e da Tecnologia, de
[data] de [mês] de 2020, que altera
o Decreto n.º 32/2007 do ministro
da Economia e dos Transportes,
de 19 de março de 2007, relativo à
marcação de produtos militares e
ao registo de produtos e serviços
militares.
Data Limite: 18/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Bem estar dos animais e animais
de companhia
2020/0801/NL
Decisão, de [data], que altera a
decisão relativa aos detentores de
animais para modificar a proibição
da utilização de equipamento de
eletrochoque.
Data Limite: 16/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Comércio electrónico
2020/0677/MT
Regulamentos relativos aos
serviços de intermediação de
turismo, de 2020.
Data Limite: 29/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Comércio electrónico
2020/0746/NL
Artigo 23.º-A, n.º 3, e artigo 23.º-D
da Alteração da lei relativa à
habitação, de 2014, e da lei relativa
aos municípios, no que respeita ao
combate aos efeitos secundários
indesejáveis do alojamento
residencial para fins de
arrendamento de férias e ao
combate aos incómodos
residenciais (lei relativa ao
alojamento residencial para fins de
arrendamento de férias).
Data Limite: 03/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Construção
2020/0660/A
Alteração do Decreto da Baixa
Áustria relativo à engenharia civil,
de 2014 (NÖ BTV 2014).
Data Limite: 21/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
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Construção
2020/0661/A
Alteração do Regime de
construção da Baixa Áustria, de
2014 (NÖ BO 2014).
Data Limite: 21/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Construção
2020/0666/A
Projeto de caderno de encargos
normalizado «Transportes e
infraestruturas» – versão LB-VI 06.
Data Limite: 25/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Construção
2020/0698/S
Regulamentos e orientações gerais
da Administração Nacional da
Habitação, da Construção e do
Planeamento da Suécia (2007:4)
relativos à certificação energética
dos edifícios.
Data Limite: 11/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Construção
2020/0706/B
Projeto de decisão do Governo da
Flandres que altera o Regulamento
da Flandres relativo às licenças
ambientais, de 28 de outubro de
2016, no que se refere à utilização
de medidores de caudal em
unidades de tratamento e
transformação.
Data Limite: 15/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Construção
2020/0726/D
Segunda alteração da base de
avaliação para plásticos e outros
materiais orgânicos em contacto
com água potável (KTW-BWGL).

Data Limite: 25/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Construção
2020/0737/BG
Regulamento relativo às medidas
de controlo para determinadas
substâncias e respetivos resíduos
em animais vivos e géneros
alimentícios de origem animal
destinados ao consumo humano.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Construção
2020/0775/D
Normas técnicas de ensaio para
medições da resistência à
derrapagem na construção
rodoviária. Parte: Método de
medição SRT [TP Griff-StB (SRT)].
Edição de 2021.
Data Limite: 09/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Construção
2020/0780/A
RVS 08.03.01 Condições
contratuais técnicas, trabalhos
preliminares, de escavação e de
terraplenagem, terraplenagem.
Data Limite: 11/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Construção
2020/0781/D
Projeto – Diretriz-modelo relativa
aos requisitos técnicos em matéria
de proteção contra incêndios
aplicáveis a componentes e
revestimentos de paredes
exteriores na construção em
madeira – «MHolzBauRL» –
(versão: outubro de 2020).
Data Limite: 11/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
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Construção
2020/0785/D
Diretriz para o ensaio de
geossintéticos na construção de
vias navegáveis, edição de 2020.
Data Limite: 12/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Construção
2020/0843/A
Projeto de decreto que altera o
Decreto de Burgenland relativo à
construção, de 2008.
Data Limite: 24/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Construção
2020/0790/F
Decreto relativo aos requisitos de
desempenho energético e
ambiental das construções de
edifícios habitacionais, de
escritórios ou do ensino básico ou
secundário na França
metropolitana.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Construção
2020/0844/A
Revisão da lei relativa à
construção, de 2020.
Data Limite: 24/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Construção
2020/0791/F
Portaria relativa à aprovação do
método de cálculo previsto no
artigo R. 111-20-5 do Código da
Construção e da Habitação.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Construção
2020/0792/F
Portaria relativa aos requisitos de
desempenho energético e
ambiental das construções de
edifícios habitacionais, de
escritórios ou do ensino básico ou
secundário na França
metropolitana.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Construção
2020/0799/D
Lei relativa à energia solar de
Berlim.
Data Limite: 16/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Construção
2021/0002/BG
Projeto de regulamento relativo às
condições e ao procedimento para
a utilização de produtos
fitofarmacêuticos.
Data Limite: 05/04/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Contaminantes
2020/0757/S
Regulamentos da Direção-Geral da
Agricultura sueca relativos a
licenças para a entrada de
determinados animais e
determinados produtos germinais
de países terceiros;
(Regulamentação técnica SJVFS).
Data Limite: 04/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Contaminantes
2020/0832/F
Decreto relativo à disponibilização
de informações que permitam
identificar os desreguladores
endócrinos num produto.
Data Limite: 22/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
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Contaminantes
2020/0833/F
Decreto relativo à identificação de
substâncias perigosas nos
produtos geradores de resíduos.
Data Limite: 22/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Dispositivos médicos
2020/0727/B
Portaria Real relativa ás
investigações clínicas de
dispositivos médicos.
Data Limite: 25/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Dispositivos médicos
2020/0776/F
Projeto de Portaria, de 8 de
dezembro de 2020, que altera a
Portaria, de 10 de julho de 2020,
que prescreve as medidas de
organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Dispositivos médicos
2020/0783/DK
Despacho relativo a medidas
especiais no que concerne ao
fornecimento de máscaras para a
gestão da doença do coronavírus
(COVID-19).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Dispositivos médicos
2020/0788/B
Proposta de lei que estabelece
várias medidas relativas aos testes
rápidos de antigénios e referente

ao registo e tratamento de dados
relativos à vacinação no âmbito da
luta contra a pandemia de COVID19.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Dispositivos médicos
2020/0806/F
Projeto de Portaria, de 15 de
dezembro de 2020, que altera a
Portaria, de 10 de julho de 2020,
que prescreve as medidas de
organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Dispositivos médicos
2020/0811/DK
Despacho relativo a medidas
especiais no que concerne ao
fornecimento de dispositivos
médicos e equipamentos de
proteção para a gestão da doença
do coronavírus (COVID-19).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Dispositivos médicos
2020/0845/F
Projeto de Portaria, de 23 de
dezembro de 2020, que altera a
Portaria, de 10 de julho de 2020,
que prescreve as medidas de
organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
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Dispositivos médicos
2020/0854/F
Projeto de Portaria, de 29 de
dezembro de 2020, que altera a
Portaria, de 10 de julho de 2020,
que prescreve as medidas de
organização e de funcionamento
do sistema de saúde necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 no âmbito do estado de
emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Electricidade
2020/0709/S
Regulamentos relativos a
alterações aos Regulamentos e
orientações gerais do Conselho
Nacional Sueco de Segurança
Elétrica (2008:1) relativos à
execução de instalações elétricas.
Data Limite: 17/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Electricidade
2020/0849/D
Projeto de lei relativa à integração
rápida e segura de dispositivos de
consumo controláveis nas redes de
distribuição e à alteração de outras
normas jurídicas em matéria de
energia (doravante, «lei relativa
aos dispositivos de consumo
controláveis»).
Data Limite: 29/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Embalagens
2020/0676/MT
Regulamentos relativos às
restrições à colocação no mercado
de sacos de plástico leves, de
2020.
Data Limite: 29/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro

Embalagens
2020/0680/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que altera o Regulamento GrãoDucal, de 19 de outubro de 1977,
que dá execução à Diretiva do
Conselho das Comunidades
Europeias, de 20 de janeiro de
1976, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros
respeitantes ao préacondicionamento em massa ou
em volume de certos produtos em
pré-embalagens, com a redação
que lhe foi dada.
Data Limite: 03/02/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Embalagens
2020/0699/SI
Decreto relativo a embalagens e
resíduos de embalagens.
Data Limite: 11/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Embalagens
2020/0839/D
Lei de transposição de requisitos
da Diretiva Plásticos de Utilização
Única e da Diretiva-Quadro
Resíduos para a lei relativa às
embalagens e para outras leis.
Data Limite: 23/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Embalagens
2020/0841/NL
Decisão, de [data], que altera a
Decisão relativa à gestão das
embalagens, de 2014, no que diz
respeito à inclusão de uma meta
para a recolha separada de
embalagens metálicas para
bebidas e à introdução de
depósitos aplicáveis a embalagens
metálicas para bebidas (decisão
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relativas a medidas aplicáveis às
embalagens metálicas para
bebidas).
Data Limite: 24/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Energia, minerais, madeira
2020/0592/LV
Requisitos relativos à proteção
contra radiações ionizantes
causadas pelo teor de
radionuclídeos césio-137 em
madeira importada de outro país
para a Letónia.
Data Limite: 25/03/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Energia, minerais, madeira
2020/0815/S
Projeto de lei que altera a Lei
relativa à redução das emissões de
gases com efeito de estufa através
da adição de biocombustíveis a
gasolina e gasóleo (2017:1201).
Data Limite: 18/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Energia, minerais, madeira
2020/0842/S
Projeto de lei que altera a Lei
(2017:1201) relativa à redução das
emissões de gases com efeito de
estufa em determinados
combustíveis fósseis.
Data Limite: 24/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0777/D
O título da nova norma penal a ser
implementada no Código Penal
alemão tem a seguinte redação:
«Colocação no mercado, aquisição
e posse de bonecas sexuais com
aparência de criança».

Data Limite: 10/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Fauna e flora
2020/0686/DK
Alteração ao Despacho n.º 1466,
de 6 de dezembro de 2018, relativo
à conservação de determinadas
espécies animais e vegetais e ao
tratamento de caça ferida
(proibição da captura de
borboletas).
Data Limite: 08/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Gases com efeito de estufa ou
que empobrecem a camada de
ozono
2020/0611/DK
Despacho relativo ao controlo de
determinados gases industriais
com efeito de estufa.
Data Limite: 02/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Géneros alimentícios
2020/0510/D
Vigésimo segundo decreto de
alteração do decreto relativo aos
produtos de consumo.
Data Limite: 18/02/2021
1ª Publicação: 2020/agosto
Géneros alimentícios
2020/0512/LT
Projeto de despacho que altera o
Despacho n.º V-675 do ministro da
Saúde da República da Lituânia,
de 1 de setembro de 2005, que
aprova a norma lituana HN
15:2005 em matéria de higiene
«Higiene alimentar» (doravante, o
«projeto de despacho»).
Data Limite: 19/02/2021
1ª Publicação: 2020/agosto
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Géneros alimentícios
2020/0631/P
Projeto de decreto-lei que
estabelece as características e
regras de produção, denominação
legal, comercialização e regras de
rotulagem das cervejas.
Data Limite: 09/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Géneros alimentícios
2020/0673/EE
Projeto de regulamento da Câmara
Municipal de Taline relativo às
restrições à venda a retalho de
bebidas alcoólicas.
Data Limite: 28/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Géneros alimentícios
2020/0735/NL
Despacho n.º WJZ/20153739 da
ministra da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, de [data], que altera o
despacho relativo aos produtos de
origem animal, no contexto da
alteração do método de controlo do
leite de exploração agrícola.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Géneros alimentícios
2020/0749/SI
Normas aplicáveis à qualidade do
vinagre e do ácido acético diluído.
Data Limite: 03/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Géneros alimentícios
2020/0762/S
Projeto de lei que altera a Lei
relativa aos géneros alimentícios
(2006:804).
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro

Géneros alimentícios
2021/0003/RO
Despacho relativo à prestação de
informações relativamente à
presença de substâncias ou
produtos que possam causar
alergias ou intolerâncias, em
produtos alimentares não
embalados.
Data Limite: 06/04/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Interfaces de rádio
2020/0678/FIN
Projeto de Regulamento n.º
4AA/2021 M da Agência
Finlandesa dos Transportes e das
Comunicações relativo às
radiofrequências e respetivo plano
de utilização de radiofrequências
(quadro de atribuição de
frequências) para o intervalo de
frequências de 100 Hz a 400 GHz,
que inclui ainda as especificações
das interfaces de rádio.
Data Limite: 01/02/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Interfaces de rádio
2020/0688/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
publica os requisitos técnicos das
interfaces de rádio regulamentadas
IR- 264, IR- 265 e IR-266, relativos
aos dispositivos de curto alcance
(SRD), na banda ICM 433 MHz,
tipos a, b e c, respetivamente.
Data Limite: 08/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Interfaces de rádio
2020/0764/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
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publica os requisitos técnicos da
interface de rádio regulamentada
IR-267, relativos aos terminais de
satélite interativos (SIT) e aos
terminais de satélite de utilizador
(SUT), no intervalo de frequências
29,5-30 GHz.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Interfaces de rádio
2020/0765/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
publica os requisitos técnicos das
interfaces de rádio regulamentadas
IR-268, IR-269 e IR-270, relativos
aos dispositivos de rádio para
transmissão de dados de banda
larga no intervalo de frequências
57-71 GHz, tipos a, b e c,
respetivamente.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Interfaces de rádio
2020/0766/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
publica os requisitos técnicos das
interfaces de rádio regulamentadas
IR-271 a IR-282, relativos a vários
dispositivos de rádio de curto
alcance, para as aplicações e nas
bandas de frequência indicadas em
cada uma delas: IR-271
Dispositivos de curto alcance
(SRD) não específicos no intervalo
de frequências 862-863 MHz; IR272 Dispositivos de curto alcance
(SRD) não específicos no intervalo
de frequências 863-865 MHz; IR273 Dispositivos de curto alcance
(SRD) para áudio e multimédia no
intervalo de frequências 863-865

MHz; IR-274 Dispositivos de curto
alcance (SRD) para dados de
banda larga no intervalo de
frequências 863-868 MHz; IR-275
Dispositivos de curto alcance
(SRD) não específicos no intervalo
de frequências 865-868 MHz; IR276 Dispositivos de curto alcance
(SRD) para transmissão de dados
no intervalo de frequências 870874,4 MHz; IR-277 Dispositivos de
curto alcance (SRD) não
específicos no intervalo de
frequências 870-874 MHz; IR-278
Dispositivos de curto alcance
(SRD) para transmissão de dados
no intervalo de frequências 917,3918,9 MHz; IR-279 Dispositivos de
identificação por radiofrequência
(IRF) no intervalo de frequências
916,1-918,9 MHz; IR-280
Dispositivos de curto alcance
(SRD) para dados de banda larga
no intervalo de frequências 915,8919,4 MHz; IR-281 Dispositivos de
curto alcance (SRD) não
específicos no intervalo de
frequências 915-919,4 MHz; IR282 Dispositivos de localização e
seguimento no intervalo de
frequências 442,2-450 kHz.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Interfaces de rádio
2020/0767/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
publica os requisitos técnicos da
interface de rádio regulamentada:
IR-283 Estações terrestres de
satélites no intervalo de
frequências 5850-7075 MHz.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
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Interfaces de rádio
2020/0768/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
publica os requisitos técnicos das
interfaces de rádio regulamentadas
IR-284 e IR-285, relativos aos
sistemas terrestres capazes de
prestar serviços de comunicações
eletrónicas na banda 880-915 MHz
e na banda 925-960 MHz,
respetivamente.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Interfaces de rádio
2020/0769/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado das Telecomunicações
e Infraestruturas Digitais, que
publica os requisitos técnicos das
interfaces de rádio regulamentadas
IR-286 a IR-290 indicadas em
seguida: IR-286 Dispositivos de
curto alcance (SRD) não
específicos no intervalo de
frequências 169,4-169,4875 MHz;
IR-287 Dispositivos de curto
alcance (SRD) não específicos no
intervalo de frequências 169,4875169,5875MHz; IR-288 Dispositivos
de curto alcance (SRD) não
específicos no intervalo de
frequências 169,5875-169,8125
MHz; IR-289 Aparelhos auditivos
na banda de frequências de 169
MHz; IR-290 Dispositivos de curto
alcance (SRD) para transmissão
de dados no intervalo de
frequências 865-868 MHz.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro

Jogos de azar
2020/0667/NL
Registo central de exclusão do
jogo (CRUKS).
Data Limite: 25/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Jogos de azar
2020/0793/BG
Projeto de decreto do Conselho de
Ministros relativo à adoção de um
regulamento relativo aos requisitos
técnicos obrigatórios gerais para os
sistemas para supervisão do jogo e
do equipamento de jogo.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Jogos de azar
2020/0794/BG
Projeto de decreto do Conselho de
Ministros relativo à adoção de um
regulamento relativo às condições
gerais obrigatórias do jogo e às
regras para o jogo com uma
licença.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Jogos de azar
2020/0795/BG
Projeto de decreto do Conselho de
Ministros relativo à adoção de um
regulamento relativo aos requisitos
técnicos e funcionais gerais
aplicáveis a «software» de jogo e
equipamento de comunicações
para apostas em linha e jogos
realizados com recurso a outros
meios de comunicação eletrónica.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Jogos de azar
2020/0796/BG
Projeto de decreto do Conselho de
Ministros relativo à adoção de um
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regulamento relativo às condições
e ao procedimento para registo e
identificação de participantes, o
armazenamento de dados
relacionados com apostas
organizadas em linha no território
da República da Bulgária e para o
envio de informações sobre o jogo
para um servidor da Autoridade
Fiscal Nacional.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Jogos de azar
2020/0850/F
Portaria que define o quadro de
referência para a prevenção do
jogo excessivo ou patológico e a
proteção dos menores.
Data Limite: 29/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Máquinas e aparelhos de
elevação
2020/0770/MT
Regulamentos (alteração) relativos
à inspeção dos ascensores.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Materiais de construção
2020/0724/D
Diretriz DAfStb «Betão com fibras
de aço», projeto de outubro de
2020.
Data Limite: 24/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Medidas de defesa do ambiente
2020/0675/MT
Regulamentos relativos às
restrições à colocação no mercado
de produtos de plástico de
utilização única, de 2020.
Data Limite: 29/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro

Medidas de defesa do ambiente
2020/0708/B
Portaria do Governo da Valónia, de
XXX (data), que estabelece as
condições setoriais relativas aos
parques eólicos com uma potência
total superior ou igual a 0,5 MW e
que altera a Portaria do Governo
da Valónia, de 4 de julho de 2002,
que decreta a lista dos projetos
sujeitos ao estudo de impacto, das
instalações e atividades
classificadas ou das instalações ou
das atividades que apresentam um
risco para o solo.
Data Limite: 17/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Meios de comunicação social
2020/0813/D
Estatutos das autoridades
regionais para a comunicação
social, com vista à concretização
das disposições do tratado sobre a
comunicação social no que se
refere a plataformas de
comunicação social e interfaces de
utilizador.
Data Limite: 18/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Meios de comunicação social
2020/0825/F
Decreto relativo aos serviços de
comunicação social audiovisual a
pedido.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0658/E
Anteprojeto de lei relativa aos
resíduos e solos contaminados.
Data Limite: 21/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
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Mercadorias e produtos diversos
2020/0705/F
Portaria relativa às modalidades de
venda de dispositivos que
permitem a despistagem de
alcoolemia nos estabelecimentos
de venda de bebidas para levar,
em aplicação do artigo L. 3341-4
do Código da Saúde Pública.
Data Limite: 15/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0717/DK
Despacho relativo à notificação de
recargas sem nicotina.
Data Limite: 22/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0718/DK
Despacho relativo a um sistema de
registo para o fabrico, o
armazenamento e a colocação no
mercado de cigarros eletrónicos e
recargas com ou sem nicotina.
Data Limite: 22/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0719/DK
Despacho relativo à declaração de
sucedâneos do tabaco.
Data Limite: 22/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0789/NL
Decisão da ministra dos Cuidados
Médicos, de [data], que estabelece
regras aplicáveis a equipamentos
de parques de diversões e parques
de recreio (Decisão relativa à lei
das mercadorias no que se refere a
equipamentos de parques de
diversões e parques de recreio, de
2021).

Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0798/F
Projeto de decreto que altera os
Decretos n.º 2020-1262, de 16 de
outubro de 2020, e n.º 2020-1310,
de 29 de outubro de 2020, que
prescrevem as medidas gerais
necessárias para fazer face à
epidemia de Covid-19 no âmbito do
estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0804/B
Portaria real que torna obrigatória a
aposição de uma mensagem de
advertência nas viseiras
buconasais de plástico relativa à
respetiva utilização nos locais onde
é obrigatória a utilização de uma
máscara para limitar a propagação
do coronavírus COVID-19 e que
estabelece a retirada das viseiras
buconasais de plástico que não
ostentem a referida mensagem de
advertência.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0817/HU
Decreto n.º 587/2020 do Governo,
de 16 de dezembro de 2020,
relativo a restrições no fim de ano
no que concerne à distribuição e
utilização de artigos de pirotecnia.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0819/DK
Despacho relativo à substituição ou
ao desmantelamento de
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determinadas instalações de
combustão de combustíveis sólidos
de potência inferior a 1 MW, em
caso de mudança de propriedade
de bens imóveis.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0829/F
Decreto relativo à menção da
existência e do período da garantia
legal de conformidade nos
documentos de faturação de
determinadas categorias de bens.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0830/F
Decreto relativo à informação do
consumidor sobre as atualizações
de «software» para os bens
compostos por elementos digitais.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2020/0846/F
Projeto de decreto que altera os
Decretos n.º 2020-1262, de 16 de
outubro de 2020, e n.º 2020-1310,
de 29 de outubro de 2020, que
prescrevem as medidas gerais
necessárias para fazer face à
epidemia de Covid-19 no âmbito do
estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2021/0004/NL
Despacho do secretário de Estado
da Saúde, do Bem-Estar e do
Desporto que altera o despacho
relativo ao tabaco e aos produtos
para fumar, no que concerne à

introdução de um novo método de
medição de tabaco de volume
expandido.
Data Limite: 08/04/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Metrologia
2020/0702/LV
Requisitos aplicáveis aos
instrumentos de medição utilizados
para analisar o ar expirado por
uma pessoa.
Data Limite: 15/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Metrologia
2020/0720/A
Projeto de decreto da ministra
Federal dos Assuntos Digitais e
Económicos que adota o decreto
relativo ao prolongamento do prazo
de recalibração para contadores de
água.
Data Limite: 22/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Pesca
2020/0582/E
Decreto real que regulamenta as
denominações comerciais
nacionais e as denominações de
géneros alimentícios conservados
e preparados permitidas em
Espanha aplicáveis aos produtos
da pesca e da aquicultura.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0716/B
Decisão ministerial que estabelece
agentes ou medidas de redução do
arrastamento.
Data Limite: 22/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
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Produtos farmacêuticos
2020/0758/S
Regulamentos da Direção-Geral da
Agricultura sueca relativos à
utilização de medicamentos
veterinários para a prevenção e o
controlo de determinadas doenças
animais.
Data Limite: 04/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Produtos farmacêuticos
2020/0786/HU
Decisão relativa à restrição da
exportação dos medicamentos
Gelofusine solução para perfusão e
Gelaspan 4 % solução para
perfusão, a partir do território da
Hungria no âmbito da distribuição
comercial.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Produtos farmacêuticos
2020/0826/BG
Projeto de despacho que proíbe a
exportação de determinados
medicamentos.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Produtos farmacêuticos
2020/0848/D
Decreto relativo à proibição da
utilização de células vivas de
origem animal no fabrico de
medicamentos (decreto relativo às
células vivas).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2020/0599/F
Decreto relativo às reservas de
segurança destinadas ao mercado
nacional.

Data Limite: 30/03/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Produtos petrolíferos
2020/0723/B
Projeto de decisão real que altera
os artigos 2.º e 4.º da Decisão
Real, de 8 de julho de 2018,
relativa à designação e às
propriedades de gasóleo-diesel e
gasolinas.
Data Limite: 24/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Produtos químicos
2020/0682/S
Portaria que altera a Portaria
relativa aos pesticidas (2014:425).
Data Limite: 03/02/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Produtos químicos
2020/0784/DK
Despacho relativo a trabalhos que
envolvem a instalação e remoção
de isolamento contendo fibra
mineral sintética (lã mineral).
Data Limite: 12/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Produtos químicos
2020/0809/D
Projeto de terceiro decreto de
alteração do primeiro decreto
relativo à lei dos explosivos.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Produtos químicos
2020/0814/EE
Alteração do Regulamento n.º 73
do ministro dos Assuntos Sociais,
de 18 de maio de 2005, intitulado
«Condições e procedimentos para
o manuseamento de
estupefacientes e substâncias
psicotrópicas para fins médicos e
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de investigação, condições e
procedimentos de manutenção de
registos e relatórios nesse domínio
e listas de estupefacientes e
substâncias psicotrópicas».
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro

Resíduos
2020/0778/PL
Regulamento do ministro do Clima
e do Ambiente que altera o
regulamento relativo aos aterros.
Data Limite: 10/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Produtos químicos
2020/0822/DK
Despacho relativo a medidas
especiais no que concerne ao
fornecimento de desinfetantes para
a gestão da doença do coronavírus
(COVID-19).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro

Saúde, equipamentos médicos
2020/0606/DK
Projeto de despacho relativo à
normalização das embalagens de
tabaco e dos produtos à base de
plantas para fumar.
Data Limite: 01/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro

Resíduos
2020/0668/L
Projeto de lei que altera a Lei, de
19 de dezembro de 2008, com a
redação que lhe foi dada: a)
relativa a pilhas e acumuladores e
respetivos resíduos; b) que altera a
Lei, de 17 de junho de 1994,
relativa à prevenção e à gestão de
resíduos, com a redação que lhe
foi dada.
Data Limite: 25/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Resíduos
2020/0669/L
Projeto de lei relativa aos resíduos
de equipamentos elétricos e
eletrónicos.
Data Limite: 25/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Resíduos
2020/0744/CZ
Projeto de portaria que define as
especificações relativas à gestão
de resíduos.
Data Limite: 02/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro

Saúde, equipamentos médicos
2020/0608/DK
Projeto de despacho relativo à
proibição da localização visível e
exposição, etc. de produtos do
tabaco, substitutos do tabaco e
produtos à base de plantas para
fumar.
Data Limite: 01/04/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Saúde, equipamentos médicos
2020/0837/F
Portaria, de 22 de dezembro de
2020, que altera a Portaria, de 10
de julho de 2020, que prescreve as
medidas de organização e de
funcionamento do sistema de
saúde necessárias para fazer face
à epidemia de Covid-19 no âmbito
do estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Saúde, equipamentos médicos
2020/0847/F
Projeto de decreto que altera os
Decretos n.º 2020-1262, de 16 de
outubro de 2020, e n.º 2020-1310,
de 29 de outubro de 2020, que
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prescrevem as medidas gerais
necessárias para fazer face à
epidemia de Covid-19 no âmbito do
estado de emergência sanitária.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro
Segurança
2020/0652/I
Projeto de decreto ministerial
relativo à «Aprovação de normas
técnicas de prevenção de
incêndios em estabelecimentos de
saúde, nos termos do artigo 15.º do
Decreto Legislativo n.º 139, de 8 de
março de 2006».
Data Limite: 18/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Segurança
2020/0805/B
Projeto de portaria real que altera o
livro 1, partes 2, 6, 7, 8 e 9, da
Portaria Real, de 8 de setembro de
2019, que estabelece o Livro 1
sobre instalações elétricas de
baixa tensão e muito baixa tensão,
o Livro 2 sobre instalações
elétricas de alta tensão e o Livro 3
sobre instalações para o transporte
e a distribuição de energia elétrica.
Data Limite: 16/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Segurança
2020/0824/RO
Projeto de despacho relativo ao
estabelecimento das condições
que devem ser cumpridas pelos
operadores económicos que
vendem coberturas faciais
comunitárias no mercado nacional.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/dezembro

Serviços 98/48/CE
2020/0674/F
Projeto de despacho relativo à
identificação eletrónica dos
utilizadores de serviços digitais de
saúde e que altera o Código da
Segurança Social.
Data Limite: 28/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Serviços 98/48/CE
2020/0687/E
Projeto de Decreto Real n.º
XX/2020, DE XX, que altera o
Regulamento Geral relativo às
ações e aos procedimentos de
gestão e inspeção tributária e de
desenvolvimento das regras
comuns dos procedimentos de
aplicação de tributações, aprovado
pelo Decreto Real n.º 1065/2007,
de 27 de julho.
Data Limite: 08/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Serviços 98/48/CE
2020/0704/F
Despacho que define as condições
de exercício da atividade das
plataformas de intermediação
digital entre clientes que solicitam
um serviço de transporte e
empresas que realizam o
transporte público rodoviário de
mercadorias ou empresas de
transporte público rodoviário
coletivo de passageiros.
Data Limite: 15/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Serviços 98/48/CE
2020/0725/S
Regulamentos da Autoridade
Sueca dos Correios e
Telecomunicações relativos a
medidas de segurança para
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serviços essenciais no setor das
infraestruturas digitais.
Data Limite: 24/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Serviços 98/48/CE
2020/0782/IRL
Regime geral do projeto de lei de
regulação dos meios de
comunicação social e da
segurança em linha.
Data Limite: 11/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Serviços ligados à Internet
2020/0700/I
Projeto de proposta de alteração
do regulamento relativo à proteção
dos direitos de autor nas redes de
comunicações eletrónicas e aos
procedimentos de execução nos
termos do Decreto Legislativo n.º
70, de 9 de abril de 2003,
estabelecido pela Deliberação n.º
680/13/CONS e posteriores
alterações e aditamentos,
aprovado mediante a Deliberação
n.º 540/20/CONS.
Data Limite: 12/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Serviços ligados à Internet
2020/0713/E
Anteprojeto de Lei Geral da
Comunicação Audiovisual.
Data Limite: 19/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Serviços ligados à Internet
2020/0800/D
Lei relativa à introdução de valores
mobiliários eletrónicos.
Data Limite: 16/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Serviços ligados à Internet
2020/0818/D
Projeto de segunda lei relativa ao
aumento da segurança dos
sistemas das tecnologias da
informação.
Data Limite: 18/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Serviços ligados à Internet
2020/0835/SI
Regras que alteram as regras
relativas ao sistema de informação
para a monitorização de
dispositivos de jogo.
Data Limite: 23/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Serviços veterinários
2020/0797/CZ
Portaria relativa aos preparados
veterinários e aos meios técnicos
veterinários.
Data Limite: 15/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Substâncias e preparações
perigosas
2020/0664/D
Terceira lei de alteração da lei
relativa aos produtos químicos –
Combate do comércio ilegal de
gases fluorados com efeito de
estufa.
Data Limite: 22/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Telecomunicações
2020/0654/E
Lei Geral das Telecomunicações.
Data Limite: 18/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Telecomunicações
2020/0810/D
Diretriz técnica para a
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implementação de medidas legais
em matéria de supervisão das
telecomunicações, prestação de
informações (TR TKÜV), edição
7.2.
Data Limite: 17/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Transporte aéreo
2020/0742/A
Decreto da ministra federal da
Ação Climática, do Ambiente, da
Energia, da Mobilidade, da
Inovação e da Tecnologia que
altera o Decreto relativo ao
certificado de operador aéreo e às
operações aéreas, de 2008.
Data Limite: 02/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Transporte aéreo
2020/0827/A
LTH n.º 17D - Nota sobre a
aeronavegabilidade para
aeronaves ultraleves.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Transporte maritimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2020/0741/DK
Despacho relativo à construção e
ao equipamento, etc. de pequenos
navios comerciais e navios de
carga.
Data Limite: 01/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Transporte maritimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2020/0821/FIN
Segurança dos navios de pesca.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Transporte urbano e rodoviário
2020/0671/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que altera a
Portaria n.º 140/2018 do Ministério
dos Transportes e da Construção
da República Eslovaca que
estabelece as especificações no
domínio da montagem de
equipamentos a gás.
Data Limite: 27/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0684/I
Regulamento relativo ao sistema
de requalificação elétrica destinado
a equipar veículos da categoria L.
Data Limite: 05/02/2021
1ª Publicação: 2020/outubro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0729/FIN
Regulamento relativo a outros
equipamentos ou sistemas
utilizados em serviços de táxi.
Data Limite: 26/02/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0748/NL
Decisão que altera a decisão
relativa aos veículos no quadro da
aplicação de melhorias no combate
às fraudes com conta-quilómetros.
Data Limite: 03/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0760/FIN
Requisitos técnicos aplicáveis aos
taxímetros.
Data Limite: 04/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
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Transporte urbano e rodoviário
2020/0771/SI
Especificação técnica para
infraestruturas de transporte –
TSPI P.03.244 Rotundas.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0772/SI
Especificação técnica para
infraestruturas de transporte –
TSPI P.03.245 Rotundas com uma
faixa de rodagem circular em
espiral.
Data Limite: 05/03/2021
1ª Publicação: 2020/novembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0820/FIN
Rotulagem de compatibilidade de
combustíveis alternativos, sistemas
de carregamento e veículos
utilizados no transporte rodoviário.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0823/FIN
Regulamento relativo às
dimensões e outras características
técnicas das chapas de matrícula e
dos sinais de transferência.
Data Limite: 19/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

em caso de circulação de veículos
de condução autónoma e às suas
condições de utilização.
Data Limite: 31/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0852/F
Decreto adotado para aplicação do
despacho relativo ao regime de
responsabilidade penal aplicável
em caso de circulação de veículos
de condução autónoma e às suas
condições de utilização.
Data Limite: 31/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro
Transportes
2020/0653/D
Alteração da diretriz relativa à
execução da inspeção da
instalação do sistema (doravante
denominada «GSP»), bem como
da inspeção periódica ou outra dos
sistemas de veículos com
combustíveis gasosos (doravante
denominada «GAP») (Diretriz de
execução da GSP/GAP).
Data Limite: 18/01/2021
1ª Publicação: 2020/outubro

Transporte urbano e rodoviário
2020/0838/DK
Despacho relativo a ensaios de
unidades autónomas.
Data Limite: 23/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Transportes
2020/0808/D
Alteração da diretriz para a
execução do controlo dos gases de
escape de veículos a motor nos
termos do ponto 6.8.2 do anexo
VIII-A do regulamento relativo à
admissão à circulação rodoviária
(StVZO). (Diretriz AU).
Data Limite: 17/03/2021
1ª Publicação: 2020/dezembro

Transporte urbano e rodoviário
2020/0851/F
Despacho relativo ao regime de
responsabilidade penal aplicável

Transportes
2020/0853/F
Despacho relativo ao acesso aos
dados dos veículos adotado em
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aplicação do artigo 32.º da lei
relativa à orientação das
mobilidades.
Data Limite: 31/03/2021
1ª Publicação: 2020/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 adotar 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/489
Draft of the UAE GCC Technical
Regulation "Toilet Soap".
Data Limite: 30/01/2021

BRA/1108
Normative Instruction number 78, 18
November 2020.
Data Limite: N/A

ARE/490
Draft of the UAE GCC Technical
Regulation "Liquid Detergent for Manual
Dishwashing".
Data Limite: 30/01/2021

BRA/1109
Resolution number 442, 2 December
2020.
Data Limite: N/A

ARE/491
General Requirements for Handling of
Foods for Special Medical Purposes.
Data Limite: 13/02/2021
ARE/492
General Requirements for prepackaged
foods for special dietary use.
Data Limite: 14/02/2021
BRA/1102
Ordinance 197, 23 November 2020.
Data Limite: N/A
BRA/1103
Public Consultation Nº 81, 7 December
2020, Operational Procedure for Importing
Telecommunications Products.
Data Limite: 07/03/2021
BRA/1104
Public Consultation Nº 82, 10 December
2020, New technical requirements for
conformity assessment of Restricted
Radiation Radiocommunication
Equipment.
Data Limite: 24/01/2021
BRA/1105
Ordinance SAP/MAPA No. 297, 02
December 2020 published by the Brazilian
Official Gazette No. 232, on 04 December
2020.
Data Limite: N/A
BRA/1106
Draft Resolution number 970, 7 December
2020.
Data Limite: 15/01/2021
BRA/1107
Draft Resolution number 964, December
2nd, 2020.
Data Limite: 21/01/2021

BRA/1110
Resolution number 444, 10 December
2020.
Data Limite: N/A
BRA/1111
Technical Regulation No. 67, 14
December 2020 (Instrução Normativa nº
67 de 14 de dezembro de 2020) published
by the Brazilian Official Gazette No. 240,
on 16 December 2020.
Data Limite: N/A
CAN/630
Consultation of SPR-004, Issue 1.
Data Limite: 23/02/2021
CAN/631
Regulations Amending the Hazardous
Products Regulations (GHS, Seventh
Revised Edition), and Order Amending
Schedule 2 to the Hazardous Products
Act.
Data Limite: 27/02/2021
CHE/252
Draft amendments to the Federal Law of
21 March 2003 relating to Non-human
Gene Technology.
Data Limite: 05/02/2021
CHL/545
Chilean Standard (NCh) No. 3520:2020,
Fly ash for concrete - Requirements.
Data Limite: 05/02/2021
CHL/546
Approval of the Ministry of the
Environment preliminary draft Pollutant
Emission Standard for pig farms that, due
to their odour, cause a nuisance and
constitute a risk to the quality of life of the
population.
Data Limite: 09/02/2021
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COL/243
Draft Resolution of the Ministry of the
Environment and Sustainable
Development regulating the maximum
permissible limits for pollutant emissions
from land-based mobile sources,
regulating Article 2.2.5.1.8.2 of Decree No.
1076 of 2015 and adopting other
provisions.
Data Limite: 06/03/2021
COL/244
Draft Resolution establishing the quality
parameters and requirements for diesel
fuel, biofuels for use in compressionignition engines as blend stock in
combustion processes, and basic
gasolines and gasolines oxygenated with
anhydrous fuel ethanol for use in sparkignition engines, and adopting other
provisions.
Data Limite: 07/03/2021
COL/245
Draft Resolution issuing the Technical
Regulation for certain gas household
appliances, domestically manufactured or
imported for marketing in Colombia.
Data Limite: 09/03/2021
CRI/190
Costa Rican Technical Regulation (RTCR)
No. 501:2020: "Cosmetics, hand sanitizer.
Specifications and requirements for
sanitary registration".
Data Limite: 12/02/2021
EGY/279
Draft of Egyptian standard for "External
limb prostheses and external orthoses Requirements and test methods".
Data Limite: 12/02/2021
EU/761
Draft Commission Delegated Regulation
amending Annexes II and IV to Regulation
(EU) 2019/1009 of the European
Parliament and of the Council for the
purpose of adding precipitated phosphate
salts and derivates as a component
material category in EU fertilising
products.
Data Limite: 06/02/2021
EU/762
Draft Commission Delegated Regulation
amending Annexes II, III and IV to

Regulation (EU) 2019/1009 of the
European Parliament and of the Council
for the purpose of adding thermal
oxidation materials and derivates as a
component material category in EU
fertilising products.
Data Limite: 06/02/2021
EU/763
Draft Commission Delegated Regulation
amending Annexes II, III and IV to
Regulation (EU) No 2019/1009 of the
European Parliament and of the Council
for the purpose of adding pyrolysis and
gasification materials as a component
material category in EU fertilising
products.
Data Limite: 06/02/2021
EU/764
Draft Commission Delegated Regulation
amending Annex X to Regulation (EU)
2018/858 of the European Parliament and
of the Council as regards the standardized
access to vehicle on-board diagnostics
information and repair and maintenance
information, and the requirements and
procedures for access to vehicle security
information.
Data Limite: 09/02/2021
EU/765
Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on a
reinforced role for the European Medicines
Agency in crisis preparedness and
management for medicinal products and
medical devices (COM(2020) 725).
Data Limite: 12/02/2021
EU/766
Draft Commission Delegated Regulation
amending Regulation (EU) No 528/2012 of
the European Parliament and of the
Council to include potassium sorbate as
an active substance in Annex I thereto.
Data Limite: 14/02/2021
EU/767
Draft Commission Implementing
Regulation laying down rules for the
application of Regulation (EU) 2019/2144
of the European Parliament and of the
Council as regards uniform procedures
and technical specifications for the typeapproval of motor vehicles with regard to
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their emergency lane keeping system
(ELKS).
Data Limite: 15/02/2021
GEO/112
Decree of the Government of Georgia
№731 on Amendments to the Decree
№340 of the Government of Georgia of
July 18, 2019 "On the Approval of the
Technical Regulation Poultry Meat
Marketing Requirements №340 of the
Government of Georgia of July 18, 2019".
Data Limite: N/A
IND/182
Centrifugally Cast (Spun) Iron Pipes
(Quality Control) Order, 2020.
Data Limite: 06/01/2021
JAM/96
Standard Specification for Transportable
gas cylinders – Fully wrapped composite
cylinders.
Data Limite: 15/02/2021
JPN/680
Partial Amendment of Regulations for
Enforcement of the Radio Act, Regulations
for Procedure for Obtaining a Radio
Station License, Ordinance Regulating
Radio Equipment, Ordinance Concerning
Technical Regulations Conformity
Certification of Specified Radio
Equipment, and relevant public notices.
Data Limite: 01/02/2021
JPN/681
Revisions of the Ministerial Ordinance and
the Notification of the Ministry of Economy,
Trade and Industry (METI) under the Act
on the Rational Use of Energy.
Data Limite: 14/02/2021
JPN/682
Revisions of the Ministerial Ordinance and
the Notification of the Ministry of Economy,
Trade and Industry (METI) under the Act
on the Rational Use of Energy.
Data Limite: 14/02/2021
KEN/1030
DEAS 1026: 2020 Minced meat —
Specification.
Data Limite: 10/01/2021

KEN/1031
DKS 779: Part 1: 2020 Specification for
carpets. Part 1. Tufted carpets.
Data Limite: 27/01/2021
KEN/1032
DEAS 31: 2020: Laundry soap —
Specification.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1033
DEAS 127-1: 2020. Synthetic detergent
powders — Specification — Part 1:
Household hand use.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1034
DEAS 186-1: 2020. Bathing soap —
Specification – Part 1: Solid.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1035
DEAS 186-2: 2020: Bathing soap —
Specification ― Part 2: Liquid.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1036
DEAS 294: 2020: Scouring powder —
Specification.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1037
DEAS 295: 2020: Sodium hypochlorite
solutions for domestic and industrial use
— Specification.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1038
DEAS 383: 2020: Liquid detergent for
household use — Specification.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1039
DEAS 787:2020: Industrial detergent
powder — Specification.
Data Limite: 01/02/2021
KEN/1040
DKS 1030:2020 Cocoa beans Specification.
Data Limite: 06/02/2021
KEN/1041
DEAS 1031: 2020. Cocoa powder and
cocoa powder mixture — Specification.
Data Limite: 06/02/2021
32 /36

Mod-DAESPQ-05-04_00

jan 2021

notificações
KEN/1042
DEAS 1032: 2020. Cocoa butter for food
industry — Specification.
Data Limite: 06/02/2021
KEN/1043
DEAS 1033: 2020. Chocolate and
chocolate products — Specification.
Data Limite: 06/02/2021
KEN/1044
The Breast Milk substitutes (Regulation
and Control) (General) Regulations, 2020.
Data Limite: 18/02/2021
KEN/1045
DKS 2928: 2020 Plastic Composite
Roofing Tiles—Specification.
Data Limite: 20/02/2021
KEN/1046
KS 494: 2020 Specification for knitted
vests and T-shirt.
Data Limite: 23/02/2021
MEX/481
Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-020-SCT2/-2020,
Especificaciones generales para el diseño,
construcción y pruebas de autotanques
destinados al autotransporte de
substancias, materiales y residuos
peligrosos, especificaciones SCT 406,
SCT 407 y SCT 412. Add Corr Rev
Supp.
Data Limite: 16/02/2021
MEX/482
Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-035-SCT-2-2018,
Remolques, semirremolques y
convertidores-Especificaciones de
seguridad y métodos de prueba. Add Corr
Rev Supp.
Data Limite: 16/02/2021
MEX/483
Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-011/1-SCT2/2020,
Especificaciones para el transporte de
determinadas clases de substancias o
materiales peligrosos
embalados/envasados en cantidades
exceptuadas-Especificaciones para el
transporte de productos para el

consumidor final, inclusive. Add Corr Rev
Supp.
Data Limite: 16/02/2021
MUS/13
Draft Public Health (Restrictions on
Tobacco Products) Regulations 2020.
Data Limite: 14/02/2021
PER/127
Proyecto de Norma Metrológica Peruana
PNMP 023:2020 "Vehículos y Vagones
Tanque. Requisitos y método de ensayo"
– 2da edición. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 19/02/2021
RWA/419
DEAS 31: 2020 Laundry soap —
Specification.
Data Limite: 07/02/2021
RWA/420
DEAS 127-1: 2020 Synthetic detergent
powders — Specification — Part 1:
Household hand use.
Data Limite: 07/02/2021
RWA/421
DEAS 186-1: 2020 Bathing soap —
Specification – Part 1: Solid.
Data Limite: 07/02/2021
RWA/422
DEAS 186-2: 2020 Bathing soap —
Specification ― Part 2: Liquid.
Data Limite: 07/02/2021
RWA/423
DEAS 294: 2020 Scouring powder Specification.
Data Limite: 07/02/2021
RWA/424
DEAS 295: 2020 Sodium hypochlorite
solutions for domestic and industrial use
— Specification.
Data Limite: 08/02/2021
RWA/425
DEAS 383: 2020 Liquid detergent for
household use — Specification.
Data Limite: 08/02/2021
RWA/426
DEAS 787:2020 Industrial detergent
powder — Specification.
Data Limite: 08/02/2021
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RWA/427
DEAS 1030: 2020 Cocoa beans —
Specification.
Data Limite: 08/02/2021
RWA/428
DEAS 1031: 2020 Cocoa powder and
cocoa powder mixture — Specification.
Data Limite: 08/02/2021
RWA/429
DEAS 1032: 2020 Cocoa butter for food
industry — Specification.
Data Limite: 08/02/2021
RWA/430
DEAS 1033: 2020 Chocolate and
chocolate products — Specification.
Data Limite: 08/02/2021
SAU/1166
Technical regulation for Restriction of
Hazardous Substances.
Data Limite: 31/12/2020
SAU/1167
Air Conditioners - Minimum Energy
Performance, Labelling and Testing
Requirements for Low Capacity Window
Type and Single-Split.
Data Limite: 09/02/2021
SAU/1170
Tow trucks.
Data Limite: 16/02/2021
THA/585
Draft Thai Agricultural Standard entitled
"Good Animal Practices for Elephant
Facility".
Data Limite: 05/02/2021
THA/586
Draft Ministerial Regulation on Vehicles
with regard to the Protection of the
Occupants in the Event of a Frontal
Collision (TIS 2400-256X(202X)).
Data Limite: 16/02/2021
THA/587
Draft Ministerial Regulation on Vehicles
with regard to the Protection of the
Occupants in the Event of a Lateral
Collision (TIS 2399-256X(202X)).
Data Limite: 16/02/2021

THA/588
Draft Ministerial Regulation on Retreaded
Pneumatic Tyres for Commercial Vehicles
and Their Trailers (TIS 2979-2562(2019)).
Data Limite: 16/02/2021
THA/589
Draft Ministerial Regulation on Superior
Atmospheric Corrosion Resisting HotRolled Flat Steel (TIS 2011 – 2563(2020)).
Data Limite: 19/02/2021
TPKM/446
Amendment to the List of Ingredients
Prohibited in Cosmetic Products (Draft).
Data Limite: 07/02/2021
TPKM/447
Draft Regulation for the Use Restriction
and Labeling Requirement of 2′fucosyllactose Produced by Genetically
Modified Escherichia coli strain K-12 DH1
MDO MAP1001d as a Food Ingredient.
Data Limite: 19/02/2021
TTO/127
Garments and textiles - Compulsory
requirements.
Data Limite: 30/01/2021
TZA/504
CDC 7 (13) DTZS Sodium Sulfate,
Anhydrous – Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/505
CDC 7 (14) DTZS Bleaching powder
(Calcium Hypochlorite) – Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/506
CDC 7 (207) CD 2 Sodium carbonate
(Soda ash) – Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/507
DEAS 1030: 2020 Cocoa beans —
Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/508
DEAS 1031: 2020 Cocoa powder and
cocoa powder mixture — Specification.
Data Limite: 12/02/2021
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TZA/509
DEAS 1032: 2020 Cocoa butter for food
industry — Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/510
DEAS 1033: 2020 Chocolate and
chocolate products — Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/511
DEAS 31: 2020 Laundry soap —
Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/512
DEAS 127-1: 2020 Synthetic detergent
powders — Specification — Part 1:
Household hand use.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/513
DEAS 186-1: 2020 Bathing soap —
Specification – Part 1: Solid.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/514
DEAS 186-2: 2020 Bathing soap —
Specification ― Part 2: Liquid.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/515
DEAS 294: 2020 Scouring powder —
Specification.
Data Limite: 13/02/2021
TZA/516
DEAS 295: 2020 Sodium hypochlorite
solutions for domestic and industrial use
— Specification.
Data Limite: 12/02/2021
TZA/517
DEAS 383: 2020 Liquid detergent for
household use — Specification.
Data Limite: 13/02/2021
TZA/518
DEAS 787:2020 Industrial detergent
powder — Specification.
Data Limite: 12/02/2021
UGA/1258
DUS DEAS 31:2020, Laundry soap —
Specification, Second Edition.
Data Limite: 05/02/2021

UGA/1259
DUS DEAS 127-1:2020; Synthetic
detergent powders — Specification — Part
1: Household hand use, Second Edition.
Data Limite: 05/02/2021
UGA/1260
DUS DEAS 186-1:2020; Bathing soap —
Specification – Part 1: Solid, First Edition.
Data Limite: 05/02/2021
UGA/1261
DUS DEAS 186-2:2020; Bathing soap —
Specification ― Part 2: Liquid, First
Edition.
Data Limite: 05/02/2021
UGA/1262
DUS DEAS 294:2020, Scouring powder —
Specification, Second Edition.
Data Limite: 05/02/2021
UGA/1263
DUS DEAS 295:2020, Sodium
hypochlorite solutions for domestic and
industrial use — Specification, Second
Edition.
Data Limite: 05/02/2021
UGA/1264
DUS DEAS 383:2020, Liquid detergent for
household use — Specification, Second
Edition.
Data Limite: 06/02/2021
UGA/1265
DUS DEAS 787:2020, Industrial detergent
powder — Specification, Second Edition
2020.
Data Limite: 05/02/2021
UGA/1266
DUS 2280, Incense sticks — Specification,
First Edition.
Data Limite: 06/02/2021
UGA/1267
DUS DEAS 1030:2020, Cocoa beans —
Specification, First Edition.
Data Limite: 06/02/2021
UGA/1268
DUS DEAS 1031:2020, Cocoa powder
and cocoa powder mixture —
Specification, First Edition.
Data Limite: 05/02/2021
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UGA/1269
DUS DEAS 1032:2020, Cocoa butter for
food industry — Specification, First
Edition.
Data Limite: 06/02/2021

USA/1674
Energy Conservation Program: Energy
Conservation Standards for Direct Heating
Equipment.
Data Limite: 16/02/2021

UGA/1270
DUS DEAS 1033:2020, Chocolate and
chocolate products — Specification, First
Edition.
Data Limite: 06/02/2021

USA/1675
Framework for Automated Driving System
Safety.
Data Limite: 01/02/2021

UGA/1271
DUS 2227:2020, Toilet Brush —
Specification, First Edition.
Data Limite: 09/02/2021
UGA/1272
DUS 2287:2020, Alcohol swabs —
Specification, First Edition.
Data Limite: 16/02/2021
UGA/1273
DUS 2288:2020, Adhesive plaster for
medical use — Specification, First Edition.
Data Limite: 16/02/2021
UGA/1274
DUS 191:2020, Petroleum jelly —
Specification, Fourth Edition.
Data Limite: 16/02/2021
UGA/1275
DUS 2286:2020, Mascara —
Specification, First Edition.
Data Limite: 16/02/2021
UKR/176
The draft Law of Ukraine "On Chemical
Safety".
Data Limite: 08/02/2021
UKR/177
The draft Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine "On approval of the
Technical Regulation on the restriction of
lead content in paints and varnishes and
amendments to the list of state market
surveillance authorities and their areas of
responsibility".
Data Limite: 15/02/2021

USA/1676
Federal Motor Vehicle Safety Standards:
Test Procedures.
Data Limite: 08/02/2021
USA/1677
Railroad Workplace Safety.
Data Limite: 09/02/2021
USA/1678
National Standards for Traffic Control
Devices; the Manual on Uniform Traffic
Control Devices for Streets and Highways;
Revision.
Data Limite: 15/03/2021
USA/1679
Trade Regulation Rule Relating to Power
Output Claims for Amplifiers Utilized in
Home Entertainment Products.
Data Limite: 16/02/2021
USA/1680
Frozen Cherry Pie; Proposed Revocation
of a Standard of Identity and a Standard of
Quality.
Data Limite: 18/03/2021
USA/1681
Notice Regarding the Applicability of
NHTSA FMVSS Test Procedures to
Certifying Manufacturers.
Data Limite: 20/01/2021
USA/1682
French Dressing; Proposed Revocation of
a Standard of Identity.
Data Limite: 22/03/2021

USA/1673
21 August 2020 Conformity Assessment
Letter to Manufacturers, NIOSH CA 20201031.
Data Limite: N/A
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