notificações
lista mensal ▪ outubro 2020
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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Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2020/0602/I
Decreto ministerial relativo à
alteração do anexo 6 «Produtos de
ação específica» do Decreto
Legislativo n.º 75, de 29 de abril de
2010, que estabelece a
«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: 30/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2020/0603/I
Decreto ministerial relativo à
alteração do anexo 1 «Adubos
nacionais» e do anexo 7
«Tolerâncias» do Decreto
Legislativo n.º 75, de 29 de abril de
2010, que estabelece a
«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: 30/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0368/F
Portaria relativa à homologação da
adenda n.º 6 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
poedeiras, lamas e alpacas).
Data Limite: 21/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0277/LT
Projeto de lei da República da
Lituânia que altera a Lei n.º XII-336
relativa ao cânhamo têxtil.
Data Limite: 09/11/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0280/F
Decreto relativo à alteração da lista
de técnicas de obtenção de
organismos geneticamente
modificados que tenham sido
objeto de utilização tradicional sem
inconvenientes demonstrados para
a saúde pública ou o ambiente.
Data Limite: 09/11/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0281/F
Portaria que fixa a lista de
variedades mencionada no artigo
2.º do Decreto xx.
Data Limite: 09/11/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0282/F
Portaria que altera o Catálogo
oficial das espécies e variedades
de plantas cultivadas na França
(sementes de colza e outras
crucíferas).
Data Limite: 09/11/2020
1ª Publicação: 2020/abril
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0454/PL
Projeto de regulamento do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural relativo aos
requisitos a cumprir por operadores
autorizados a aplicar marcas em
material de embalagem de
madeira, madeira ou outros
objetos.
Data Limite: 16/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0477/I
Projeto de «Processo relativo à
utilização do logótipo QS
Qualidade Segura garantida pela
região da Sicília».
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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: 28/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0505/NL
Decisão que altera a decisão que
dá execução à lei relativa aos
fertilizantes, no que concerne ao
estabelecimento de regras sobre a
responsabilização digital pelo
transporte de fertilizantes de
origem animal.
Data Limite: 12/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0516/DK
Despacho relativo ao licenciamento
e registo de empresas do setor
alimentar, etc.
Data Limite: 25/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0517/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à higiene dos géneros
alimentícios.
Data Limite: 25/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0521/DK
Despacho relativo às precauções
em matéria de salmonelose em
aves de capoeira, bem como
salmonelas e «Campylobacter» em
aves de capoeira para abate, etc.
Data Limite: 26/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0522/DK
Despacho relativo ao controlo de
salmonelas em frangas e galinhas
poedeiras de ovos de mesa.
Data Limite: 26/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0540/NL
Despacho da ministra da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar que altera o
Regulamento da Qualidade
Agrícola, de 2007, para o controlo
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preventivo do vírus do tomate
ToBRFV na agricultura biológica.
Data Limite: 01/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0551/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(INTERFEL) e relativo à maturação
das uvas de mesa para as
campanhas de 2021 a 2023.
Data Limite: 07/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0556/NL
Projeto de decisão que altera a
decisão relativa à utilização de
fertilizantes, com vista a
implementar o sexto programa de
ação relativo à Diretiva Nitratos, e
que altera a decisão que dá
execução à lei relativa aos
fertilizantes, com vista a
proporcionar uma base para a
apresentação de dados
exclusivamente por via eletrónica.
Data Limite: 09/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0566/D
Sétimo decreto de alteração do
decreto relativo ao bem-estar dos
animais de criação.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0571/D
Oitavo decreto de alteração do
decreto relativo ao bem-estar dos
animais de criação.
Data Limite: 15/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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: 21/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0591/BG
Projeto de lei relativa ao vinho e às
bebidas espirituosas.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0594/RO
Projeto de despacho relativo ao
registo das especificações técnicas
de qualidade relacionadas com o
regime geral «Qualidade
garantida».
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0596/L
Projeto de lei relativa à aprovação
de um sistema de qualidade ou de
certificação para produtos
agrícolas.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0600/BG
Projeto de regulamento relativo aos
requisitos zoossanitários e às
medidas de biossegurança
aplicáveis a estabelecimentos
piscícolas e aquícolas.
Data Limite: 30/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Ambiente
2020/0410/F
Decreto relativo à sinalética de
informação ao consumidor sobre a
regra de triagem dos resíduos de
produtos sujeitos ao princípio da
responsabilidade alargada do
produtor.
Data Limite: 01/01/2021
1ª Publicação: 2020/junho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0616/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 152/2009 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, de 12 de
novembro de 2009, relativo aos
requisitos obrigatórios do Codex
Alimentarius Hungaricus.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro

Ambiente
2020/0467/DK
Despacho relativo aos resíduos.
Data Limite: 21/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho

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: 07/01/2021
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: 07/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro

Ambiente
2020/0486/L
Projeto de lei relativa à redução do
impacto de determinados produtos
de plástico no ambiente.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Ambiente
2020/0490/L
Regulamento Grão-Ducal, de 7 de
agosto de 2015, relativo ao
funcionamento do mecanismo de
obrigações em matéria de
eficiência energética, com a
redação que lhe foi dada.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Ambiente
2020/0508/LT
Projeto de alteração do Despacho
n.º D1-57 do ministro do Ambiente
da República da Lituânia, de 25 de
janeiro de 2007, que aprova os
requisitos ambientais aplicáveis à
compostagem e ao tratamento
anaeróbio de resíduos

9 /38

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 2020

notificações
biodegradáveis (doravante, «o
projeto»).
Data Limite: 16/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Ambiente
2020/0524/NL
Despacho do ministro do Interior e
das Relações do Reino que altera
o despacho relativo ao Registo de
base do subsolo, no que concerne
ao aditamento de objetos de
registo (terceira fase).
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Ambiente
2020/0553/NL
Decisão que altera a decisão
relativa às atividades ambientais,
com vista à transposição das
regras relativas às descargas
sanitárias de embarcações de
recreio.
Data Limite: 08/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Assinatura eletrónica
2020/0578/A
Lei federal que altera a lei relativa
à administração pública em linha e
a Lei relativa aos passaportes, de
1992.
Data Limite: 17/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Bem estar dos animais e animais
de companhia
2020/0526/EE
Alteração do Regulamento n.º 91
do ministro da Agricultura, de 27 de
agosto de 2009, relativo aos
requisitos aplicáveis à criação de
ovinos e caprinos e aos espaços
ou estruturas para o efeito.
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto

Bem estar dos animais e animais
de companhia
2020/0580/B
Projeto de decisão do Governo da
Flandres relativa ao bem-estar dos
coelhos em explorações de
criação.
Data Limite: 18/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Brinquedos
2020/0542/DK
Despacho relativo aos requisitos
de segurança para brinquedos.
Data Limite: 01/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Comércio electrónico
2020/0587/NL
Decisão relativa ao registo de
alojamento residencial utilizado
para fins de arrendamento de
férias.
Data Limite: 22/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Construçao
2020/0346/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: maio de 2020).
Data Limite: 10/12/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Construçao
2020/0452/A
RVS 15.04.11 Pontes,
equipamento de pontes, estrutura
de vigas de bordadura e
separadores centrais, configuração
e dimensionamento.
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Data Limite: 16/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construçao
2020/0504/UK
Alteração das partes B (materiais e
mão de obra) e C (preparação do
local e resistência aos
contaminantes e à humidade) dos
«Regulamentos relativos à
construção (Irlanda do Norte), de
2012 (com a redação que lhe foi
dada)» para abordar questões da
segurança contra incêndios e do
radão, respetivamente.
Data Limite: 11/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Construção
2020/0358/D
Projeto de junho de 2020 Alterações da Norma
administrativa modelo sobre as
disposições técnicas de construção
- Edição 2020/1.
Data Limite: 17/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0388/D
Projeto - Manutenção de estruturas
de betão («Regra técnica
Manutenção») - Projeto de maio de
2020; Parte 1 - Âmbito de
aplicação e planeamento da
manutenção.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0390/D
Regra técnica «Manutenção de
estruturas de betão» («Regra
técnica Manutenção») - Projeto de
maio de 2020; Parte 2 Características dos produtos ou

sistemas destinados à reparação e
regulamentações para a sua
utilização.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0459/NL
Decisão que altera várias decisões
no que diz respeito à alteração do
método de determinação do
desempenho energético dos
edifícios e à calibração de rótulos
energéticos.
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0460/NL
Despacho que altera o despacho
relativo ao desempenho energético
dos edifícios e determinados
despachos adicionais no que diz
respeito ao método de
determinação do desempenho
energético dos edifícios e à
calibração de rótulos energéticos.
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0478/RO
Projeto de despacho que altera e
complementa a Regra Técnica GP
123-2013, «Orientações relativas
ao planeamento e à execução de
obras de reabilitação térmica em
blocos de apartamentos»,
aprovada pelo Despacho n.º
2211/2013 do ministro do
Desenvolvimento Regional e da
Administração Pública.
Data Limite: 26/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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Construção
2020/0491/D
Projeto - Diretriz relativa aos
requisitos de fiscalização de obras
aplicáveis a escolas (diretriz
relativa à construção de escolas).
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0507/EE
Requisitos de qualidade aplicáveis
às estradas e às obras rodoviárias.
Data Limite: 13/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Construção
2020/0514/BG
Projeto de regulamento relativo aos
requisitos técnicos aplicáveis ao
projeto, à montagem, à supervisão,
à aceitação e à utilização de
andaimes.
Data Limite: 20/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Construção
2020/0527/DK
Despacho relativo à certificação
técnica e assistência de turbinas
eólicas, etc.
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Construção
2020/0538/BG
Projeto de regulamento relativo às
condições e ao procedimento de
construção e funcionamento de
instalações desportivas –
instalações de tiro desportivo ao ar
livre fora das áreas urbanas.
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto

Construção
2020/0550/PL
Regulamento do Conselho de
Ministros relativo aos materiais de
construção nos quais é
determinada a concentração de
atividade dos isótopos radioativos
de potássio K-40, rádio Ra-226 e
tório Th-232, bem como aos
requisitos para determinar a
concentração de atividade e o
índice de concentração de
atividade, cujo excesso deve ser
notificado às autoridades
competentes.
Data Limite: 07/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Construção
2020/0552/NL
Despacho n.º [...] da ministra do
Interior e das Relações do Reino,
de [data], que altera o despacho
referente à Decisão relativa à
construção civil, de 2012, no que
concerne ao método de
determinação do nível de ruído de
sistemas de produção de frio e
calor instalados no exterior da
divisória externa de uma estrutura.
Data Limite: 08/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Construção
2020/0555/NL
Despacho que altera o despacho
referente à Decisão relativa à
construção civil, de 2012, no que
concerne à designação de novas
versões de determinadas normas.
Data Limite: 09/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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Construção
2020/0558/S
Regras relativas a produtos
aplicáveis a escadas, andaimes e
outros equipamentos específicos
de trabalhos em altura, bem como
a determinados equipamentos sob
pressão. Regulamentos e
orientações gerais da Autoridade
Sueca para o Ambiente de
Trabalho sobre regras relativas a
produtos aplicáveis a escadas,
andaimes e outros equipamentos
específicos de trabalhos em altura,
bem como a determinados
equipamentos sob pressão (1.3).
Data Limite: 10/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0573/D
Projeto – Terceiro decreto de
alteração do Decreto relativo à
inspeção, de X de mês de 2020.
Data Limite: 15/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0586/NL
Proposta de lei que altera a lei dos
Países Baixos relativa aos
fertilizantes no que se refere à
definição de «gado bovino leiteiro»
e determinadas outras alterações
relativas ao sistema de direitos de
fosfato.
Data Limite: 22/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0588/A
RVS 01.01.12 Aspetos gerais,
princípios, disposições, regra de
decisão para a consideração da
incerteza de medição.
Data Limite: 23/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Construção
2020/0589/L
Projeto de regulamento grão-ducal
relativo ao desempenho energético
dos edifícios que altera o
Regulamento Grão-Ducal, de 31 de
agosto de 2010, relativo ao
desempenho energético dos
edifícios funcionais, com a redação
que lhe foi dada.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0595/BG
Projeto de alteração do despacho
relativo aos requisitos nacionais
búlgaros para a utilização de
produtos de construção em
trabalhos de construção na
República da Bulgária.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0613/NL
Decisão que altera a Decisão
relativa à construção civil, de 2012,
e a decisão relativa às estruturas
ambientais, no que concerne à
regulamentação do coordenador
de segurança nas imediações, bem
como a determinadas alterações
adicionais.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0618/D
Projeto – Diretriz-modelo relativa
aos requisitos técnicos em matéria
de proteção contra incêndios
aplicáveis a sistemas de ventilação
(«Muster-LüftungsanlagenRichtlinie», M-LüAR), versão de
29.9.2005, com a última redação
que lhe foi dada pela Decisão, de 3
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de setembro de 2020, da comissão
de peritos de fiscalização de obras.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Construção
2020/0619/D
Projeto – Diretriz-modelo relativa
aos requisitos técnicos em matéria
de proteção contra incêndios
aplicáveis a canalizações
(«Muster-LeitungsanlagenRichtlinie», MLAR), versão de
10.2.2015, com a última redação
que lhe foi dada pela Decisão, de 3
de setembro de 2020, da comissão
de peritos de fiscalização de obras.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Dispositivos médicos
2020/0590/B
Portaria real que estabelece os
princípios nos quais se deve
basear o sistema de autocontrolo e
os critérios de isenção para os
sistemas de autocontrolo das
empresas estrangeiras referidos
nos artigos 59.º e 60.º, n.º 2,
segundo parágrafo, da Lei de 15
de dezembro de 2013.
Data Limite: 01/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Eletricidade
2020/0568/D
Lei que altera a lei relativa às
energias renováveis e outras
normas jurídicas em matéria de
energia.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Eletricidade
2020/0597/S
Regulamentos e orientações gerais
da empresa pública Svenska

kraftnät relativos ao equipamento e
à preparação e execução de cortes
de consumo.
Data Limite: 29/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Embalagens
2020/0401/F
Decreto relativo à proibição de
determinados produtos de plástico
de utilização única.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Embalagens
2020/0485/L
Projeto de lei que altera a Lei, de
21 de março de 2017, relativa a
embalagens e resíduos de
embalagens.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Embalagens
2020/0549/B
Projeto de lei que altera a Lei, de
21 de dezembro de 1998, relativa
às normas aplicáveis aos produtos
destinadas a promover padrões de
consumo e de produção
sustentáveis e a proteger o
ambiente, a saúde pública e os
trabalhadores, a fim de introduzir
uma proibição da utilização de
produtos de plástico oxodegradável
e de determinados outros produtos
de plástico de utilização única.
Data Limite: 07/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Embalagens
2020/0601/A
Decreto da ministra federal da
Ação Climática, do Ambiente, da
Energia, da Mobilidade, da
Inovação e da Tecnologia que
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altera o decreto relativo à distinção
das embalagens
Data Limite: 30/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Embalagens
2020/0607/SK
Projeto de portaria do Ministério do
Ambiente da República Eslovaca
que altera a Portaria n.º 373/2015
Colet. relativa à responsabilidade
alargada dos fabricantes de
produtos específicos e à gestão de
fluxos de resíduos específicos,
com a redação que lhe foi dada
pela legislação posterior
Data Limite: 31/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Energia, Minerais e Madeira.
2020/0493/UK
Programa de implementação da
contagem inteligente da GrãBretanha: Notificação de
especificações técnicas relativas à
contagem inteligente alteradas
para fornecer controlo proporcional
de cargas elétricas.
Data Limite: 04/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Energia, minerais, madeira
2020/0569/NL
Despacho n.º WJZ/20210006 do
ministro dos Assuntos Económicos
e da Política Climática, de [data],
relativo à identificação das
categorias das instalações de
produção, com vista à produção de
energia sustentável e à transição
climática em 2020.
Data Limite: 12/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Energia, minerais, madeira
2020/0570/NL
Despacho n.º WJZ/20146004 do
ministro dos Assuntos Económicos
e da Política Climática, de [data],
que altera a portaria de aplicação
geral para a promoção da
produção de energia sustentável,
com vista a adicionar instalações
de produção para a redução de
gases com efeito de estufa, e que
altera o Despacho que estabelece
correções finais para a produção
de energia sustentável, de 2019,
com vista a corrigir uma omissão.
Data Limite: 12/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Energia, minerais, madeira
2020/0583/DK
Despacho relativo a subvenções
para bombas de calor individuais
aquando do desmantelamento de
caldeiras a combustível líquido ou
gás (regime de desmantelamento).
Data Limite: 22/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Energia, minerais, madeira
2020/0584/DK
Despacho relativo a subvenções
para poupanças de energia e
melhorias de eficiência energética
em empresas comerciais (o fundo
comercial).
Data Limite: 22/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Energia, minerais, madeira
2020/0592/LV
Requisitos relativos à proteção
contra radiações ionizantes
causadas pelo teor de
radionuclídeos césio-137 em
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madeira importada de outro país
para a Letónia.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0468/F
Decreto relativo ao índice de
reparabilidade de equipamentos
elétricos e eletrónicos.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0469/F
Portaria relativa aos métodos de
afixação, à sinalização e aos
parâmetros gerais para o cálculo
do índice de reparabilidade.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0470/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
reparabilidade das máquinas de
lavar roupa de carregamento
frontal para uso doméstico.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0471/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
reparabilidade dos computadores
portáteis.

Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0472/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
reparabilidade dos telefones
inteligentes.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0473/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
reparabilidade dos televisores.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0474/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
reparabilidade das máquinas de
cortar relva elétricas a bateria.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0475/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
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reparabilidade das máquinas de
cortar relva elétricas com cabo.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2020/0476/F
Portaria relativa aos critérios, aos
subcritérios e ao sistema de
classificação para o cálculo e a
afixação do índice de
reparabilidade das máquinas de
cortar relva elétricas robô.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Géneros alimenticios
2020/0479/E
Projeto de Decreto Real que altera
o Decreto Real n.º 319/2015, de 24
de abril, relativo às declarações
obrigatórias a serem efetuadas
pelos primeiros compradores e
pelos produtores de leite e
produtos lácteos de vaca, ovelha e
cabra, e o Decreto Real n.º
153/2016, de 15 de abril, relativo
às declarações obrigatórias a
serem efetuadas pelos fabricantes
de leite de vaca líquido embalado.
Data Limite: 26/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho

Géneros alimenticios
2020/0482/NL
Decisão que estabelece regras
relativas a géneros alimentícios
com base em proteína (de leite de
vaca ou cabra), aos quais tenham
sido adicionados, pelo menos, uma
ou mais vitaminas, minerais ou
outras substâncias, e que se
destinam a ser consumidos como
bebidas para crianças de tenra
idade, com idades entre um e três
anos (decisão relativa à lei das
mercadorias no que se refere a
bebidas para crianças de tenra
idade e leite para crianças de tenra
idade).
Data Limite: 28/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Géneros alimenticios
2020/0494/LT
Projeto de alteração do Despacho
n.º 3D-1 do ministro da Agricultura
da República da Lituânia, de 4 de
janeiro de 2016, que aprova a
regulamentação técnica aplicável à
descrição, produção e
apresentação comercial de
misturas de bebidas alcoólicas
fermentadas e de misturas de
bebidas alcoólicas fermentadas
que contêm bebidas não
alcoólicas.
Data Limite: 05/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Géneros alimenticios
2020/0501/PL
Regulamento do ministro da Saúde
que altera o regulamento relativo a
cogumelos aprovados para
comercialização ou para a
produção de produtos à base de
cogumelos e géneros alimentícios
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que contêm cogumelos, bem como
às qualificações de micologistas e
especialistas em cogumelos.
Data Limite: 09/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Géneros alimenticios
2020/0510/D
Vigésimo segundo decreto de
alteração do decreto relativo aos
produtos de consumo.
Data Limite: 18/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Géneros alimenticios
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: 19/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Géneros alimenticios
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: 11/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Interfaces de rádio
2020/0523/D
SSB FE-OE 051 - Especificação de
interfaces para instalações
radioelétricas de feixes hertzianos
na banda de frequências dos 55
GHz (ponto a ponto); edição de
maio de 2020.
Data Limite: 26/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto

Interfaces de rádio
2020/0617/D
SSB LA 039 - Especificação de
interfaces para equipamentos de
rádio para o acesso a redes sem
fios para a oferta de serviços de
telecomunicações; edição de julho
de 2020.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Jogos de azar
2020/0304/D
Tratado de reregulação dos jogos
de azar na Alemanha (Tratado
relativo aos jogos de azar, de 2021
– GlüStV 2021).
Data Limite: 19/11/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Jogos de azar
2020/0464/CZ
Projeto de lei que altera a Lei n.º
253/2008 Colet. relativa a
determinadas medidas de luta
contra o branqueamento de
capitais provenientes de atividades
criminosas e contra o
financiamento do terrorismo, bem
como outras leis conexas, leis
relacionadas com a adoção da lei
relativa ao registo dos beneficiários
efetivos, e a Lei n.º 186/2016 Colet.
relativa aos jogos de azar, com a
redação que lhe foi dada pela
legislação posterior.
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Jogos de azar
2020/0499/E
DECRETO-LEI n.º XX/2020, de 28
de julho, que altera a Lei n.º
22/2010, de 20 de julho, relativa ao
Código do Consumo da Catalunha,
para melhorar a proteção dos
consumidores nas relações digitais
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e a proteção dos grupos
vulneráveis em matéria de jogos de
fortuna ou azar e da publicidade de
jogos e brinquedos através das
redes sociais.
Data Limite: 06/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Jogos de azar
2020/0506/NL
Despacho relativo aos jogos de
azar em linha.
Data Limite: 13/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Jogos de azar
2020/0531/SK
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças da República
Eslovaca, de ..... de 2020, que
estabelece o âmbito e o modo de
obtenção de dados sobre jogos de
azar a partir de servidores dos
operadores de jogos de azar ou
das entidades por si encarregadas.
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Jogos de azar
2020/0539/SI
Regras que alteram as regras
relativas a instituições que emitem
relatórios de ensaios de
dispositivos de jogo.
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Jogos de azar
2020/0585/D
Lei relativa à implementação do
Tratado relativo aos jogos de azar,
de 2021, no Estado Federado de
Brandeburgo.
Data Limite: 22/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Materiais de construção
2020/0530/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Desenvolvimento que altera o
regulamento relativo ao método de
elaboração de uma declaração de
desempenho para produtos de
construção e ao método de
aplicação de uma marca de
construção nos produtos de
construção.
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Mercadorias e produtos diversos
2020/0403/LT
Projeto de Lei da República da
Lituânia que altera os artigos 2.º,
17.º e 26.º e introduz o artigo 15.º,
n.º 1, na Lei n.º I-1143 relativa ao
controlo do tabaco, dos produtos
do tabaco e de outros produtos
afins Lei n.º XIIIP-3603(3).
Data Limite: 30/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0404/LT
Projeto de Lei n.º XIIIP-4620(2) que
altera os artigos 2.º, 9.º, 9.º, n.os 2,
3, 10 e 11, 14.º, 14.º, n.º 1, 16.º,
18.º, 25.º e 26.º da Lei n.º I-1143
relativa ao controlo do tabaco, dos
produtos do tabaco e de outros
produtos afins.
Data Limite: 30/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0572/NL
Despacho n.º WJZ/20224434 do
ministro dos Assuntos Económicos
e da Política Climática, de [data],
que altera o despacho relativo às
subvenções nacionais concedidas
pelo Ministério dos Assuntos
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Económicos e da Política Climática
e pelo Ministério da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade Alimentar
e o despacho relativo ao acesso às
subvenções concedidas pelo
Ministério dos Assuntos
Económicos e da Política Climática
e pelo Ministério da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, de 2020, no que
concerne ao acesso e ao aumento
do limite máximo de subvenções
de diversos módulos de subvenção
para a Topsector Energie.
Data Limite: 15/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

relativo à identificação de faturas e
recibos por parte da autoridade
fiscal, bem como à respetiva
inspeção de faturas eletrónicas
(doravante, «decreto do Ministério
da Economia Nacional»).
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro

Mercadorias e produtos diversos
2020/0575/D
Sétima lei de alteração de leis
relativas aos impostos especiais de
consumo.
Data Limite: 16/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Metais preciosos
2020/0528/DK
Despacho relativo às obrigações
em vigor aquando da importação
de minerais de conflito.
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto

Mercadorias e produtos diversos
2020/0579/NL
Projeto que altera a lei relativa ao
tabaco e aos produtos para fumar,
que regula os dispositivos
eletrónicos de aquecimento para
produtos do tabaco e que introduz
requisitos aplicáveis ao aspeto dos
cigarros.
Data Limite: 18/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro

Metrologia
2020/0492/F
Portaria que altera a Portaria, de
30 de outubro de 2009, relativa aos
conjuntos de medição de massa de
gás comprimido para veículos.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho

Mercadorias e produtos diversos
2020/0610/HU
Alteração da descrição da interface
e da documentação dos
programadores no que concerne à
obrigação de comunicação de
dados de faturação em linha,
prescrita pelo Decreto n.º 23/2014
do Ministério da Economia
Nacional, de 30 de junho de 2014,

Mercadorias e produtos diversos
2020/0614/CZ
Projeto de portaria relativa às
especificações da gestão de
veículos em fim de vida.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro

Minerais, madeira, papel
2020/0457/A
Decreto da ministra federal da
Ação Climática, do Ambiente, da
Energia, da Mobilidade, da
Inovação e da Tecnologia que
altera o decreto relativo à madeira
reciclada (Revisão de 2020 do
decreto relativo à madeira
reciclada).
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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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: 21/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0308/A
Lei federal que altera a Lei relativa
aos produtos fitofarmacêuticos, de
2011.
Data Limite: 19/11/2020
1ª Publicação: 2020/maio
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0409/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos da Direção-Geral
dos Produtos Químicos sueca
(KIFS 2008:3) relativos aos
pesticidas.
Data Limite: 01/01/2021
1ª Publicação: 2020/junho
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0465/E
Projeto de decreto real que
estabelece as condições para
armazenamento, comercialização,
controlo oficial e autorização de
ensaios com produtos
fitofarmacêuticos e altera o Decreto
Real n.º 1311/2012, de 14 de
setembro, que estabelece o âmbito
de ação para alcançar uma
utilização sustentável dos produtos
fitofarmacêuticos.

Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0533/A
Decreto relativo a uma alteração
do decreto relativo à inspeção de
equipamentos de aplicação de
produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Produtos farmaceuticos e
cosméticos
2020/0535/A
Decreto do ministro federal dos
Assuntos Sociais, da Saúde, dos
Cuidados e da Proteção do
Consumidor relativo ao 67.º
aditamento à farmacopeia.
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2020/0554/F
Portaria, de 7 de setembro de
2020, que altera a Portaria, de 10
de julho de 2020, que prescreve as
medidas gerais necessárias para
fazer face à epidemia de Covid-19
nos territórios que saíram do
estado de emergência sanitária e
nos territórios onde o mesmo foi
prorrogado.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/setembro
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2020/0577/F
Portaria, de 15 de setembro de
2020, que altera a Portaria, de 10
de julho de 2020, que prescreve as
medidas gerais necessárias para
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fazer face à epidemia de Covid-19
nos territórios que saíram do
estado de emergência sanitária e
nos territórios onde o mesmo foi
prorrogado.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/setembro
Produtos farmacêuticos e
cosméticos
2020/0599/F
Decreto relativo às reservas de
segurança destinadas ao mercado
nacional.
Data Limite: 1ª Publicação: 2020/setembro
Produtos petrolíferos
2020/0518/SK
Projeto de portaria do Ministério
das Finanças da República
Eslovaca que estabelece as
normas relativas às perdas de
óleos minerais durante o
transporte, armazenamento e
manuseamento.
Data Limite: 25/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Produtos petrolíferos
2020/0541/B
Decisão real que altera a Decisão
Real, de 29 de junho de 2018, que
reduz a intensidade das emissões
de gases com efeito de estufa da
energia nos transportes.
Data Limite: 01/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Produtos quimicos
2020/0455/DK
Despacho relativo aos agentes de
controlo.
Data Limite: 16/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho

Produtos quimicos
2020/0489/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que altera o Regulamento GrãoDucal, de 26 de setembro de 2017,
relativo à venda, à utilização e ao
armazenamento de produtos
fitofarmacêuticos.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Produtos quimicos
2020/0545/DK
Despacho relativo aos agentes de
controlo.
Data Limite: 03/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Produtos químicos
2020/0520/CZ
Projeto de portaria relativa à
aplicação de medidas relacionadas
com a proibição de armas
químicas.
Data Limite: 26/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Residuos
2020/0423/HU
Decreto do Governo relativo à
restrição à colocação no mercado
de determinados produtos de
plástico de utilização única e de
outros produtos de plástico
específicos.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/junho
Residuos
2020/0487/L
Projeto de lei que altera a Lei, de
21 de março de 2012, relativa aos
resíduos, com a redação que lhe
foi dada.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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Residuos
2020/0488/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que altera o Regulamento GrãoDucal, de 24 de fevereiro de 2003,
relativo à deposição de resíduos
em aterros, com a redação que lhe
foi dada.
Data Limite: 03/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Residuos
2020/0536/HU
Decreto do Governo que altera o
Decreto n.º 343/2011 do Governo,
de 29 de dezembro de 2011, que
dá execução à Lei n.º LXXXV, de
2011, relativa às taxas de proteção
ambiental aplicáveis aos produtos
e o Decreto n.º 442/2012 do
Governo, de 29 de dezembro de
2012, relativo às atividades de
gestão de resíduos e embalagens
relacionadas com resíduos de
embalagens.
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Resíduos
2020/0621/CZ
Projeto de portaria relativa ao
Catálogo de Resíduos e à
avaliação das propriedades
perigosas de resíduos (Catálogo
de Resíduos).
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Rotulagem
2020/0391/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que estabelece as formas de
expressão complementares do
valor energético e das quantidades
de nutrientes (NUTRI-SCORE)
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/junho

Rotulagem
2020/0529/CZ
Portaria que altera determinadas
portarias na esfera de
competências dos organismos da
Administração Aduaneira da
República Checa.
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Saúde, equipamentos médicos
2020/0228/DK
Projeto de alteração da lei que
proíbe a publicidade ao tabaco,
etc., da lei relativa aos produtos do
tabaco, etc., da lei relativa aos
cigarros eletrónicos, etc., e de
diversas outras leis (execução do
plano de ação nacional contra o
tabagismo nas crianças e nos
jovens).
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/abril
Saúde, equipamentos médicos
2020/0559/HU
Projeto de alteração do Decreto n.º
60/2003 do ministro da Saúde, dos
Assuntos Sociais e da Família, de
20 de outubro, relativo aos
requisitos mínimos profissionais
necessários para a prestação de
serviços de saúde e do Decreto n.º
9/2012 do ministro dos Recursos
Nacionais, de 28 de fevereiro,
relativo à definição de cuidados de
saúde ambulatórios especializados
que podem ser cobertos pelo
Fundo Nacional de Seguro de
Saúde, às condições de
elegibilidade e regras aplicáveis
durante a utilização de tais
serviços e ao reconhecimento do
desempenho.
Data Limite: 16/09/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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Saúde, equipamentos médicos
2020/0598/F
Portaria, de 25 de setembro de
2020, que altera a Portaria, de 10
de julho de 2020, que prescreve as
medidas gerais necessárias para
fazer face à epidemia de Covid-19
nos territórios que saíram do
estado de emergência sanitária e
nos territórios onde o mesmo foi
prorrogado.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/setembro
Saúde, equipamentos médicos
2020/0604/DK
Projeto de despacho relativo à
normalização de cigarros
eletrónicos e recargas com e sem
nicotina.
Data Limite: 31/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Saúde, equipamentos médicos
2020/0605/DK
Projeto de despacho relativo à
rotulagem e embalagem de
sucedâneos do tabaco.
Data Limite: 31/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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: 31/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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: 31/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Saúde, equipamentos médicos
2020/0609/DK
Projeto de despacho relativo à
proibição da publicidade e
localização visível e exposição, etc.
de cigarros eletrónicos e recargas
com e sem nicotina.
Data Limite: 31/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Saúde, equipamentos médicos
2020/0622/F
Projeto de portaria, de 3 de outubro
de 2020, que altera a Portaria, de
10 de julho de 2020, que prescreve
as medidas gerais necessárias
para fazer face à epidemia de
Covid-19 nos territórios que saíram
do estado de emergência sanitária
e nos territórios onde o mesmo foi
prorrogado.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/setembro
Segurança
2020/0567/B
Projeto de lei que altera a Lei, de
24 de janeiro de 1977, relativa à
proteção da saúde dos
consumidores no que concerne
aos géneros alimentícios e a outros
produtos, a fim de proibir a venda a
menores de cartuchos metálicos
contendo óxido nitroso.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Segurança
2020/0612/I
Projeto de decreto interministerial
relativo à «Aprovação da regra
técnica de prevenção de incêndios
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para a conceção, construção e
exploração de postos de
abastecimento de L-GNL, L-GNC E
L-GNC/GNL para veículos a motor
alimentados por reservatórios fixos
de gás natural liquefeito».
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Segurança
2020/0620/UK
Regulamentos da Marinha
Mercante (navio de carga) (alarme
de porão), de 2021.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Segurança
2020/0623/UK
Código de boas práticas para a
segurança dos pequenos navios de
pesca com comprimento de fora a
fora inferior a 15 m
Data Limite: 06/01/2021
1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços 98/48/CE
2020/0458/DK
Projeto de lei que altera a lei
relativa ao Digital Post de
remetentes públicos (transferência
da responsabilidade pelo
tratamento, da titularidade
estratégica e dos poderes de
tomada de decisão do Digital Post
para a Agência para a
Digitalização, estabelecimento de
clientes de visualização e
relocalização de correio de
cidadãos e empresas).
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Serviços 98/48/CE
2020/0495/S
Documentos técnicos relacionados
com o Regulamento da Agência

Nacional para a Contratação
Pública (UHMFS 2020:1) relativo à
recolha de dados para fins
estatísticos.
Data Limite: 05/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Serviços 98/48/CE
2020/0519/DK
Projeto de lei relativo a MitID (o
meu ID) e NemLog-in (início de
sessão fácil).
Data Limite: 26/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Serviços 98/48/CE
2020/0525/F
Requisitos técnicos previstos no
artigo 22.º do Decreto n.º 2010518, de 19 de maio de 2010,
relativo à oferta de jogos e apostas
dos operadores de jogos e à
disponibilização dos dados dos
jogos à Autoridade Nacional dos
Jogos, com a redação que lhe foi
dada.
Data Limite: 27/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Serviços 98/48/CE
2020/0560/F
Decreto que altera o código de
conduta deontológico dos médicos
e relativo à sua comunicação
profissional.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços 98/48/CE
2020/0561/F
Decreto que altera o código de
conduta deontológico dos
cirurgiões-dentistas e relativo à sua
comunicação profissional.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
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Serviços 98/48/CE
2020/0562/F
Decreto que altera o código de
conduta deontológico das parteiras
e relativo à sua comunicação
profissional.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços 98/48/CE
2020/0563/F
Decreto que altera o código de
conduta deontológico dos
enfermeiros e relativo,
nomeadamente, à sua
comunicação profissional.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços 98/48/CE
2020/0564/F
Decreto que altera o código de
conduta deontológico dos
massagistas/fisioterapeutas e
relativo à sua comunicação
profissional.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços 98/48/CE
2020/0565/F
Decreto que altera o código de
conduta deontológico dos
pedicuros/podólogos e relativo à
sua comunicação profissional.
Data Limite: 11/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços 98/48/CE
2020/0615/A
Decreto do ministro federal dos
Assuntos Sociais, da Saúde, dos
Cuidados e da Proteção do
Consumidor que adota
regulamentações mais precisas
relativas à aplicação de saúde em
linha «Boletim de vacinas

eletrónico» (decreto relativo à
saúde em linha).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/setembro
Serviços ligados à internet
2020/0544/A
Projeto de lei federal relativa a
medidas para a proteção dos
utilizadores em plataformas de
comunicação (lei relativa às
plataformas de comunicação «KommunikationsplattformenGesetz», KoPl-G).
Data Limite: 02/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Serviços ligados à internet
2020/0547/A
Lei federal que adota medidas
cíveis e do processo civil para o
combate do ódio na rede (lei
relativa ao combate do ódio na
rede).
Data Limite: 03/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Serviços ligados à internet
2020/0548/A
Lei federal que adota medidas do
direito penal e do direito em
matéria de meios de comunicação,
para o combate do ódio na rede.
Data Limite: 03/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Substâncias e preparações
perigosas
2020/0461/BG
Regulamento que autoriza a
colocação no mercado e utilização
de produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 19/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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Telecomunicações
2020/0496/D
Conjunto de requisitos nos termos
do artigo 109.º, n.º 6, da lei relativa
às telecomunicações: Conjunto de
requisitos de segurança para a
operação de sistemas de
telecomunicações e tratamento de
dados e para o tratamento de
dados pessoais, versão 2.0.
Data Limite: 05/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Telecomunicações
2020/0574/FIN
Projeto de lei do Governo,
apresentado ao Parlamento, que
altera a Lei relativa aos serviços de
comunicações eletrónicas e a
outras leis conexas (HE 98/2020
vp).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/setembro
Transporte aéreo
2020/0543/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
(TSFS 2021:XX) relativos a
operações com determinados
planadores e planadores
motorizados.
Data Limite: 01/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Transporte urbano e rodoviário
2020/0425/F
Portaria que aplica o artigo R. 31332-1 do Código da Estrada relativo
à sinalização que materializa os
ângulos mortos nos veículos
pesados.
Data Limite: 04/01/2021
1ª Publicação: 2020/junho

Transporte urbano e rodoviário
2020/0456/UK
Regulamentos sobre veículos
rodoviários (construção e
utilização) (alteração), de 2020,
(Fixação de um limite de idade
para os pneus de veículos pesados
de mercadorias, autocarros e
miniautocarros).
Data Limite: 16/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0500/UK
Regulamentos relativos aos
veículos rodoviários (exibição de
números de matrícula) (alteração),
de 2020.
Data Limite: 06/11/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0513/D
Requisitos técnicos aplicáveis a
sistemas digitais de publicidade.
N.º 22-B: Sistemas digitais de
publicidade em táxis.
Data Limite: 20/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Transporte urbano e rodoviário
2020/0576/NL
Despacho n.º IENW/BSK2020/143233 do ministro das
Infraestruturas e da Gestão dos
Recursos Hídricos, de [data], que
altera determinados despachos
ministeriais com a introdução de
uma obrigação geral de inspeção
periódica, registo e matrícula para
tratores agrícolas e florestais e
uma obrigação de registo e
matrícula para veículos a motor de
velocidade reduzida e para

27 /38

Mod-DAESPQ-05-04_00

out 2020

notificações
máquinas móveis, bem como
determinadas outras alterações.
Data Limite: 16/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Transporte urbano e rodoviário
2020/0593/FIN
Luzes especiais, refletores e
marcas refletoras para veículos,
bem como avisadores sonoros
para veículos de emergência.
Data Limite: 28/12/2020
1ª Publicação: 2020/setembro
Transportes
2020/0537/A
Decreto do chefe do Governo
Regional, de ..., que adota
disposições mais precisas
relativamente ao exercício da
atividade de transporte de
passageiros com automóveis de
passageiros (táxis), bem como da
atividade de veículos de transporte
de hóspedes exercida com
automóveis de passageiros
(Regime de exploração do Tirol
para o transporte de passageiros,
de 2020).
Data Limite: 30/11/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
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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/484
Additives Permitted for Use in Food Stuffs.
Data Limite: 29/11/2020
ARG/404
Monitoring systems for the mandatory
certification regime for low-voltage
electrical products. Energy efficiency
labelling. Suspension.
Data Limite: N/A
AUS/123
Draft Australian mandatory safety and
information standards - proposed
requirements for consumer goods
containing button and coin cell batteries
and button and coin cell batteries
themselves.
Data Limite: 29/11/2020
BHR/580
Draft of BH.UAE Technical Regulation
"Electronic nicotine products (cigarettes
alternatives)".
Data Limite: 16/11/2020
BRA/1066
Resolution No. 733, 11 August 2020.
Data Limite N/A
BRA/1067
Inmetro Ordinance 265, 10 August 2020
https://www.in.gov.br/en/web/dou//portaria-n-265-de-10-de-agosto-de-2020271716318.
Data Limite: N/A
BRA/1068
Draft Normative Instruction number 878,
23 July 2020.
Data Limite: 05/10/2020
BRA/1069
Draft Normative Instruction number 877,
23 July, 2020.
Data Limite: 05/10/2020
BRA/1070
Draft Resolution number 876, 23 July
2020.
Data Limite: 05/10/2020
BRA/1071
Draft Resolution number 897, 17 August
2020.
Data Limite: 26/10/2020

BRA/1072
Draft Resolution number 898, 18 August
2020.
Data Limite: 02/11/2020
BRA/1073
Draft Normative Instruction number 896,
12 August 2020.
Data Limite: 26/10/2020
BRA/1074
Draft Resolution number 895, 12 August
2020.
Data Limite: 26/10/2020
BRA/1075
Draft of Joint Normative Instruction
number 909, 25 August 2020.
Data Limite: 16/10/2020
BRA/1076
Resolution Nº 825, 28 August 2020.
Data Limite: N/A
BRA/1077
Inmetro Ordinance 35, 29 January 2020.
Data Limite: N/A
BRA/1078
Ordinance No. 49, 31 August 2020.
Data Limite: N/A
CAN/617
Regulations Amending the Sulphur in
Gasoline Regulations.
Data Limite: 28/10/2020
CHE/248
Draft revision of the Ordinance of the
Swiss Federal Office of Communications
on telecommunications installations
(OOIT).
Data Limite: 20/12/2020
CHE/249
Annex 1.10 of Chemical Risk Reduction
Ordinance, ORRChem (ChemikalienRisikoreduktions-Verordnung: Anpassung
Anhang 1.10).
Data Limite: 06/11/2020
CHE/250
Annexes 2 and 3 of the Ordinance on
Protection against Dangerous Substances
and Preparations.
Data Limite: 06/11/2020
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CHE/251
Draft revision of the Ordinance on
Telecommunications Installations (FAV).
Data Limite: 20/12/2020

CHN/1462
Standard of the P.R.C., Fuel Consumption
Limits for Passenger Cars.
Data Limite: 21/11/2020

CHL/531
Ministry of Health Supreme Decrees No.
54/2019 and No. 65/2019: Sanitary
registration process for pharmaceutical
products.
Data Limite: 08/10/2020

CHN/1463
National Standard of the P.R.C., National
Safety Technical Code for Electric
Equipments.
Data Limite: 21/11/2020

CHL/532
PE No. 8/x:2020: Draft basic analysis
and/or test protocol for electrical products.
Data Limite: 13/11/2020
CHL/533
PE N°2/18:2020 Proyecto de Protocolo
Base de Análisis y/o Ensayos de
Productos Eléctricos
(PE No. 2/18:2020 Draft basic analysis
and/or test protocol for electrical products).
Add, Corr, Rev.
Data Limite: 27/11/2020
CHL/534
PE N°2/17:2020 Proyecto de Protocolo
Base de Análisis y/o Ensayos de
Productos Eléctricos
(PE No. 2/17:2020 Draft basic analysis
and/or test protocol for electrical products).
Add, Corr.
Data Limite: 27/11/2020
CHN/1458
Supervision Regulation on Safety
Technology for Gas Cylinder (Draft for
comments).
Data Limite: 07/11/2020

CHN/1464
National Standards of the P.R.C., General
Security Technical Specification for
Domestic Sanitary Insecticide.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1465
National Standard of the P.R.C., Safety
and Sanitation for Food Machinery.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1466
National Standard of the P.R.C., Limits of
certain heavy metal in printing ink.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1467
National Standard of the P.R.C.,
Specification for the Limitation of Harmful
Substances Found in Watch Casings
Contacting Directly with Skin.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1468
National Food Safety Standard General
Rules for Nutrition Labeling of
Prepackaged Foods.
Data Limite: 22/11/2020

CHN/1459
Guidelines for Cosmetic Safety
Assessment (Draft for Comments).
Data Limite: 07/11/2020

CHN/1469
National Standard of the P.R.C., General
Technical Specifications for Powder
Extinguishing System and Components.
Data Limite: 22/11/2020

CHN/1460
Classification Rules and Catalogue of
Cosmetics (Draft for Comments).
Data Limite: 07/11/2020

CHN/1470
National Standard of the P.R.C., Cabinet
Gas Fire Extinguishing Equipment.
Data Limite: 22/11/2020

CHN/1461
Guidance for Environmental Management
Registration of New Chemical Substances
(Notification Draft).
Data Limite: 07/11/2020

CHN/1471
National Standard of the P.R.C.,
Automatic Control System for Fire
Protection.
Data Limite: 22/11/2020
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CHN/1472
National Standard of the P.R.C., General
Technical Requirements for Safety of
Toothbrushes and Oral Implements.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1473
National Standard of the P.R.C.,
Automatic Sprinkler System—Part
3：Water Spray Nozzle.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1474
National Standard of the P.R.C.,
Automatic Sprinkler Systems-Part11:
Grooved Pipe Couplings and Fittings.
Data Limite: 22/11/2020
CHN/1475
National Standard of the P.R.C.,
Motorcycle Tyres.
Data Limite: 22/11/2020
CZE/251
Draft Implementing Decree on the
implementation of certain measures
related to the prohibition of chemical
weapons.
Data Limite: 30/11/2020
DMA/16
Biodegradable Products - Specifications.
Data Limite: 31/10/2020
DMA/17
DNS ISO 4000-1:2013: Passenger Car
Tyres and Rims - Part 1 - Tyres (Metric
Series).
Data Limite: 31/10/2020
DMA/18
DNS ISO 4209-1: 2001 Trucks and Bus
Tyres and Rims (Metric Series): Part 1:
Tyres.
Data Limite: 31/10/2020
DNK/100
Udkast til bekendtgørelse om teknisk
certificering og servicering af vindmøller
m.v.
Data Limite: 27/11/2020
DNK/101
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Data Limite: 30/11/2020

DNK/102
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Data Limite: 21/10/2020
DNK/103
Executive order on safety requirements for
toys.
Data Limite: 03/12/2020
DNK/99
Executive order of obligations in importing
conflict minerals.
Data Limite: 06/11/2020
ECU/490
Draft Substitute Ecuadorian Sanitary
Technical Regulation on processed foods,
processing plants, establishments for the
distribution, marketing and transportation
of processed foods, and mass catering
establishments.
Data Limite: 08/11/2020
EGY/261
Draft of Egyptian standard ES 6134-2 for "
Medical Suction Equipment Part: 2
Manually Powered Suction Equipment ".
Data Limite: 20/11/2020
EGY/262
The Draft of Egyptian standard ES 6134-3
for "Medical Suction Equipment Part: 3
Suction equipment powered from a
vacuum or positive pressure gas source".
Data Limite: 20/11/2020
EGY/263
The Draft of Egyptian standard ES 6788-1
for "Intravascular Catheters — Sterile And
Single-Use Catheters- Part 1: General
Requirements".
Data Limite: 20/11/2020
EGY/264
The Draft of Egyptian standard ES 6788-3
for "Intravascular Catheters — Sterile and
Single-Use Catheters — Part 3: Central
venous catheters".
Data Limite: 20/11/2020
EGY/265
The Draft of Egyptian standard ES 6788-4
"Intravascular Catheters — Sterile And
Single-Use Catheters Part 4: Balloon
Dilatation Catheters".
Data Limite: 20/11/2020
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EGY/266
The Draft of Egyptian standard ES 6788-5
for "Intravascular Catheters — Sterile And
Single-Use Catheters - Part 5: OverNeedle Peripheral Catheters".
Data Limite: 20/11/2020
EGY/267
The Decision of the Board of Directors of
the National Food Safety Authority (NFSA)
No. 5/2019 on Registration of Certification
Bodies granting certificates of Food Safety
Management Systems.
Data Limite: N/A
EGY/268
The Decision of the Board of Directors of
the National Food Safety Authority (NFSA)
No. 8/2020.
Data Limite: N/A
EGY/269
The Decision of the Board of Directors of
the National Food Safety Authority (NFSA)
No. 2/2020 on the Registration of
Conformity Assessment Bodies Issuing
Certificates of Inspection and Conformity
for imported Food Consignments.
Data Limite: N/A
EGY/270
The Decision of the Board of Directors of
the National Food Safety Authority (NFSA)
No. 1/2020 on Issuance of Technical
Regulations Governing Issuance of
Validity Certificates for Food Exports.
Data Limite: N/A
EU/735
Draft Commission Implementing
Regulation amending Implementing
Regulation (EU) No 540/2011 as regards
the conditions of approval of the active
substance fenpyrazamine.
Data Limite: 07/11/2020
EU/736
Draft Commission Regulation amending
Annex XVII to Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament
and of the Council as regards Polycyclicaromatic hydrocarbons (PAHs) in granules
or mulches used as infill material in
synthetic turf pitches or in loose form on
playgrounds or in sport applications.
Data Limite: 07/11/2020

EU/737
Draft Commission Directive amending
Directive 2009/48/EC of the European
Parliament and of the Council as regards
specific limit values for aniline in certain
toys.
Data Limite: 07/11/2020
EU/738
Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council amending
Regulation (EU) 2018/848 on organic
production as regards its date of
application and certain other dates
referred to in that Regulation (COM(2020)
483 final).
Data Limite: 08/10/2020
EU/739
Draft Commission Implementing Decision
not approving esbiothrin as an active
substance for use in biocidal products of
product-type 18.
Data Limite: 08/11/2020
EU/740
Draft Commission Delegated Regulation
amending Regulation (EU) No 528/2012 of
the European Parliament and of the
Council to include carbon dioxide
generated from propane, butane or a
mixture of both by combustion as an active
substance in Annex I thereto.
Data Limite: 08/11/2020
EU/741
Draft Commission Implementing Decision
not approving carbon dioxide as an active
substance for use in biocidal products of
product-type 19.
Data Limite: 08/11/2020
EU/742
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
generated from sodium chloride by
electrolysis as an active substance for use
in biocidal products of product types 2, 3,
4 and 5.
Data Limite: 13/11/2020
EU/743
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
released from hypochlorous acid as an
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active substance for use in biocidal
products of product-types 2, 3, 4 and 5 .
Data Limite: 13/11/2020
EU/744
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
generated from sodium chloride by
electrolysis as an active substance for use
in biocidal products of product-type 1.
Data Limite: 13/11/2020
EU/745
Draft Commission Implementing
Regulation approving active chlorine
released from hypochlorous acid as an
active substance for use in biocidal
products of product-type 1.
Data Limite: 13/11/2020
EU/746
Draft Commission Delegated Regulation
amending Regulation (EU) 2018/848 of
the European Parliament and of the
Council as regards the requirements for
groups of operators and the model of
certificate attesting compliance with the
rules on organic production.
Data Limite: 17/11/2020
EU/747
Draft Commission Delegated Regulation
supplementing Regulation (EU) 2018/848
of the European Parliament and of the
Council by laying down specific criteria
and conditions for the checks of
documentary accounts in the framework of
official controls in organic production and
the official controls of groups of operators.
Data Limite: 17/11/2020
EU/748
Draft Commission implementing
Regulation laying down detailed rules for
the implementation of Regulation (EU)
2018/848 of the European Parliament and
of the Council on controls and other
measures ensuring traceability and
compliance in organic production and the
labelling of organic products.
Data Limite: 17/11/2020
EU/749
Draft Commission Regulation amending
Annex XVII to Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament

and of the Council concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals (REACH) as
regards N,N-dimethylformamide.
Data Limite: 23/11/2020
GRD/29
Labelling of Electrical Appliances.
Data Limite: 29/11/2020
GRD/30
Specification for Pneumatic Tyres for
Highway Commercial Vehicles.
Data Limite: 29/11/2020
IND/167
Draft Helmets (Quality Control) Order,
2020.
Data Limite: 02/10/2020
IND/168
Order related to requirement of Non-GM
cum GM free certificate accompanied with
imported food consignment.
Data Limite: 01/11/2020
IND/169
Press Tool- Punches (Quality Control)
Order, 2020.
Data Limite: 07/10/2020
IND/170
Draft Food Safety and Standards (Organic
Foods) Amendment Regulations, 2020.
Data Limite: 22/11/2020
ISR/1167
Single tap and combination tap.
Data Limite: 21/11/2020
ISR/1168
Mechanical mixing tap with a single
handle.
Data Limite: 21/11/2020
ISR/1169
SI 712 part 8 - Transportable gas
cylinders: Identification marking for
medical gases.
Data Limite: 22/11/2020
ISR/1170
SI 58 - Canned vegetables: Pickled, or
acidified in vinegar or in food acids.
Data Limite: 22/11/2020
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ISR/1171
SI 1220 part 1 - Fire detection systems:
Smoke detectors.
Data Limite: 22/11/2020
ISR/1172
SI 562 part 14 - Safety of toys:
Trampolines for domestic use.
Data Limite: 22/11/2020
ISR/1173
Child use and care articles – Baby carriers
– Safety requirements and test methods:
Soft carriers.
Data Limite: 23/11/2020
ISR/1174
SI 14889: Ophthalmic optics Fundamental requirements for uncut
finished lenses.
Data Limite: 23/11/2020
ISR/1175
SI 58 part 2 - Pickled or soured
vegetables: pickled cucumbers
(cucumbers pickles).
Data Limite: 23/11/2020
JPN/670
Amendments of standards and
specifications of Salinomycin sodium.
Data Limite: 30/09/2020
JPN/671
Draft revision of Japanese agricultural
standards for organic livestock
(Notification No. 1608 of 2005).
Data Limite: 07/11/2020
JPN/672
Amendments of standards and
specifications of Phytase.
Data Limite: 16/10/2020
JPN/673
Act on Ensuring the Proper Domestic
Distribution and Importation of Specified
Aquatic animals and plants.
Data Limite: 13/11/2020
JPN/674
Partial Amendment of Ordinance for
Enforcement of the Radio Act etc.
Data Limite: 27/11/2020

KEN/1020
KS 1739-1: 2020 Specification for
mosquito nets Part 1: untreated mosquito
nets.
Data Limite: 03/11/2020
KEN/1021
KS 1620: 2020 Bathroom slippers —
Specification.
Data Limite: 22/11/2020
KEN/1022
KS 2905-1: 2020 Leather – Code of
Practice – Basic requirements for
preservation Premises of raw Hides and
Skins. Part. 1 Wet Salting Premises.
Data Limite: 22/11/2020
KOR/914
Revision of the 'Pharmaceutical Affairs
Act'.
Data Limite: 31/10/2020
KOR/915
Revision of "Regulation on Substantiation
of Claims in Labeling or Advertising of
Cosmetic Products".
Data Limite: 31/10/2020
KOR/916
Regulation on Energy Efficiency
Management Equipment.
Data Limite: 21/11/2020
KOR/917
Amendment of "Regulation on medical
device group and class by group".
Data Limite: 21/11/2020
KOR/918
Draft partial amendment of the "Act on the
Promotion of Saving and Recycling of
Resources".
Data Limite: 21/11/2020
KOR/919
Draft partial amendment of the "Act on the
Promotion of Saving and Recycling of
Resources".
Data Limite: 22/11/2020
KOR/920
Draft partial amendment of the Public
Notice on Corporate Average Energy
Efficiency Standards, Greenhouse Gas
Emission Standards for Motor Vehicles
and Application and Management of the
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Standards (Ministry of Environment Notice
No. 2019-34, January 30, 2019) setting
CO2 emissions performance standards for
new passenger cars and for new light
commercial vehicles.
Data Limite: 22/11/2020
KOR/921
The draft regulation on the Approval of
Advanced Biopharmaceuticals and the
Safety about Advanced Biological
Products.
Data Limite: 13/10/2020
KOR/922
Amendments to the "Enforcement Rule of
the Medical Devices Act".
Data Limite: 26/10/2020
MEX/474
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-231-SCFI-2019, Technical
specifications for transmitter equipment
used in specialized fleet
radiocommunication mobile services.
Data Limite: 11/09/2020
MEX/475
Sanitary control regulations for the
production and medicinal use of, and
research into, cannabis and its
pharmacological derivatives.
Data Limite: 08/11/2020
MEX/476
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-033/1-SCFI-2019, Articles of gold,
silver, platinum and palladium - Part 1 Commercial information and methods of
analysis (will cancel Mexican Official
Standard NOM-033-SCFI-1994).
Data Limite: 15/11/2020
MEX/477
Acuerdo por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio
Exterior (Ministry of the Economy Decision
issuing general rules and criteria for
foreign trade). Add, Corr, Rev.
Data Limite: 27/11/2020
MMR/4
The Cosmetics Order (1/2010) dated 15
October 2010.
Data Limite: N/A

MMR/5
The Cosmetics Order (1/2010) dated 15
October 2010.
Data Limite: N/A
MMR/6
Import recommendation and health
certificate requirements on toothpaste
importing under the Cosmetics Order
(1/2010) dated 15 October 2010.
Data Limite: N/A
PHL/244
Draft Department Administrative Order
(DAO) No.____ Series of _____ The New
Technical Regulations Concerning the
Mandatory Product Certification of
Monobloc Chairs and Stools.
Data Limite: 17/11/2020
SAU/1141
School buses - General requirements.
Data Limite: 08/11/2020
SAU/1142
Technical regulation for Leather and
Manufactured Leather.
Data Limite: 16/11/2020
SAU/1143
Expiration dates for food products – Part
1: Mandatory expiration dates.
Data Limite: 22/11/2020
SLV/208
Salvadoran Technical Regulation RTS
35.01.01:20, Information technology.
Electronic signatures. Technical
requirements for the accreditation of
electronic certification service providers.
Data Limite: N/A
SLV/209
Salvadoran Technical Regulation RTS
11.03.01:20, Medical inputs. Face masks
for medical use. Technical specifications
and test methods.
Data Limite: N/A
THA/580
Draft Ministry of Public Health Notification,
No. … B.E. ….(....) Issued by virtue of the
Food Act B.E. 2522 entitled "Tea infusion".
Data Limite: 01/11/2020
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TPKM/430
Draft Labeling Regulations on Country of
Origin for Packaged Products that Contain
Pork and Other Edible Parts of Pig.
Data Limite: 07/09/2020

UGA/1227
The Weights and Measures (Sale and
Labelling of Goods) Rules: Proposed
Amendments.
Data Limite: 17/11/2020

TPKM/431
Amendment to Article 5 of the Regulations
on Bulk Food Labeling.
Data Limite: 14/09/2020

UGA/1228
The Uganda National Bureau of Standards
(Certification) Regulations, 2020.
Data Limite: 17/11/2020

TPKM/432
Regulations Governing the Classification
of Medical Devices (Draft).
Data Limite: 13/11/2020

UGA/1229
The Uganda National Bureau of Standards
(Use of Distinctive Mark) Regulations,
2020.
Data Limite: 20/11/2020

TPKM/433
Proposal for Legal Inspection of Cribs and
Cradles for Domestic Use.
Data Limite: 22/10/2020
TPKM/434
Draft Regulation for the Use Restriction
and Labeling Requirement of Guayusa
Leaves (Ilex guayusa) as Food
Ingredients.
Data Limite: 29/11/2020
TZA/472
DTZS 1691:2018 Automatic Transmission
Fluids (ATF) based on road vehicles —
Specification.
Data Limite: 15/11/2020
UGA/1223
WDUS 2256:2020, Standard Specification
for Retroreflective Sheeting for Traffic
Control, First Edition.
Data Limite: 07/11/2020
UGA/1224
DUS 820:2020, Paper scholastic
stationery — Specification, Second
edition.
Data Limite: 17/11/2020
UGA/1225
DUS 2242:2020, Envelope —
Specification, First Edition.
Data Limite: 17/11/2020
UGA/1226
Draft Weights and Measures (Pattern
Approval) Rules 2020.
Data Limite: 17/11/2020

UKR/168
The draft Order of the Ministry of Energy
of Ukraine "On approval of the Technical
regulation on the energy labeling of space
heaters, combination heaters, packages of
space heater, temperature control and
solar device and packages of combination
heater, temperature control and solar
device".
Data Limite: 08/11/2020
UKR/169
Draft Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine "On Amendments to
the Technical Regulation on safety of
toys".
Data Limite: 17/11/2020
UKR/170
The Draft of the Resolution of Cabinet of
Ministers of Ukraine "On Amendments to
Annexes 3 and 4 to the Technical
regulation on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment".
Data Limite: 20/11/2020
UKR/171
Draft Order of the Ministry of Energy of
Ukraine "On approval of the Technical
regulation on the energy labelling of local
space heaters".
Data Limite: 22/11/2020
UKR/172
Draft Order of the Ministry of Energy of
Ukraine "On approval of the technical
regulation on the energy labelling of solid
fuel boilers and packages of a solid fuel
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boiler, supplementary heaters,
temperature controls and solar devices".
Data Limite: 22/11/2020

Guidelines for Existing Sources: Other
Solid Waste Incineration Units Review.
Data Limite: 15/10/2020

UKR/173
Draft Order of the Ministry of Energy of
Ukraine "On approval of the Technical
regulation on the energy labelling of
professional refrigerated storage
cabinets".
Data Limite: 22/11/2020

USA/1646
Mitigation of Orbital Debris in the New
Space Age.
Data Limite: 09/10/2020

UKR/174
Draft order of the Ministry of Energy of
Ukraine "On approval of the Technical
Regulation on the energy labelling of
residential ventilation units".
Data Limite: 22/11/2020

USA/1647
Microbiology Devices; Reclassification of
Cytomegalovirus Deoxyribonucleic Acid
Quantitative Assay Devices Intended for
Transplant Patient Management, To Be
Renamed Quantitative Cytomegalovirus
Nucleic Acid Tests for Transplant Patient
Management.
Data Limite: 17/11/2020

UKR/175
Draft Law of Ukraine "On amendments to
certain legislative acts of Ukraine on
harmonization of Ukrainian legislation in
the field of food for infants and young
children with the requirements of the EU
legislation".
Data Limite: 23/10/2020
URY/42
Decree No. 230/2020 incorporating GMC
Resolution No. 45/18 "MERCOSUR
Technical Regulation on the Vocabulary of
Terms in Legal Metrology".
Data Limite: 23/11/2020
URY/43
Preliminary draft Regulation on the safety
of domestic gas appliances, portable
containers and their accessories for
liquefied petroleum gas and natural gas.
Add, Corr, Rev, Supp.
Data Limite: 27/11/2020
USA/1643
Physical Medicine Devices;
Reclassification of Non-Invasive Bone
Growth Stimulators.
Data Limite: 16/10/2020
USA/1644
Sulfur Hexafluoride Emissions.
Data Limite: 22/09/2020
USA/1645
Standards of Performance for New
Stationary Sources and Emission
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