notificações
lista mensal ▪ setembro 2018

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

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

CONSTRUÇÃO
Materiais de construção
Segurança
Ambiente

S00S
S10S
S20S
S30S

SAÚDE, EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Dispositivos médicos
Termalismo
Terapia genética

C00A

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

S00E
S10E
S20E
S30E
S40E

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

C10A
C20A
C30A
C40A
C50A
C60A
C70A
C80A
C90A
CA0A

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

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

I30
I40

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

N00E
N10E
N20E
N30E
N40E

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

S50E
S60E
S70E
S80E

T00T
T10T
T20T
T30T
T40T
T50T

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

V00T
V10T
V20T

TELECOMUNICAÇÕES
Interfaces de rádio
Equipamentos terminais

X00M
X10M
X20M
X30M
X40M
X50M

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

SERV
SERV10
SERV20
SERV30
SERV40
SERV50
SERV60

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

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

País
Língua
original
Österreich
België/Belgique

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

País
[EN]

Código
língua

Código
Notificações

Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Cyprus
Czech Republic

de
fr ou nl
bg
fr
el e tr
cs

A
B
BG
CH
CY
CZ

Germany
Denmark
Estonia

de
da
et

D
DK

Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Hungary

es
fi
fr
en
el
hu

EE
E
FIN
F
UK
GR
HU

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

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

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

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

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

HR
IRL
IS
I
FL
LT
L
LV
MT
NL
N
PL
P
RO
S
SI
SK
T
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Aditivos, vitaminas, minerais e
aromas
2018/0421/LV
Regulamento relativo às plantas,
partes de plantas e outras
substâncias de utilização proibida
ou limitada em géneros
alimentícios.
Data Limite: 28/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2018/0300/NL
Decisão da ministra da Agricultura,
da Conservação da Natureza e da
Qualidade Alimentar que altera a
decisão relativa ao uso de
fertilizantes e a decisão de
execução da lei relativa aos
fertilizantes em aplicação do sexto
programa de ação relativo à
Diretiva Nitratos e várias outras
alterações.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Adubos orgânicos, lamas de
depuração
2018/0371/NL
Despacho da ministra da
Agricultura, da Natureza e da
Qualidade Alimentar relativo a
isenções do regime de direitos de
fosfato para novilhas na criação de
vacas em aleitamento (despacho
de isenção para a criação de vacas
em aleitamento).
Data Limite: 19/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Adubos químicos
2018/0386/I
Decreto ministerial relativo à
alteração do anexo 13 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: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, caça
2018/0278/LV
Alterações ao Regulamento n.º
1393 do Conselho de Ministros, de
9 de dezembro de 2009, relativo a
requisitos veterinários para o
manuseamento de carne de aves
de capoeira e lagomorfos em
pequenas quantidades.
Data Limite: 19/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, caça
2018/0318/UK
Despacho relativo à aprovação das
armadilhas de mola (Inglaterra), de
2018.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, caça
2018/0343/D
Terceira lei de alteração da lei
relativa à caça no Estado Federado
da Renânia do Norte-Vestefália e
de alteração de outras disposições.
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, caça
2018/0411/UK
Despacho relativo à aprovação das
armadilhas de mola (País de
Gales), de 2018.
Data Limite: 15/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
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Agricultura, caça
2018/0451/UK
Despacho relativo à aprovação das
armadilhas de mola (Irlanda do
Norte), de 2018.
Data Limite: 12/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0164/E
Projeto de decreto real que
estabelece as normas zootécnicas
aplicáveis à produção, ao comércio
e à entrada na União de animais
reprodutores de raça pura, de
suínos reprodutores híbridos e dos
respetivos produtos germinais e
que atualiza o programa nacional
de conservação, melhoria e
promoção das raças pecuárias.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0166/E
Projeto de portaria da Secretaria
da Agricultura, do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento Rural que
publica o regulamento relativo à
utilização da marca «Campo y
Alma» e que estabelece o modelo
de pedido de autorização da
utilização da marca em questão.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0167/E
Projeto de decreto que
regulamenta o artesanato
alimentar.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/abril

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0184/MT
Regime Nacional de «Produtos de
Qualidade». Especificação de
produto – Carne de porco e
produtos à base de carne de porco.
Data Limite: 25/10/2018
1ª Publicação: 2018/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0190/BG
Regulamento que complementa o
Regulamento n.º 1, de 2013,
relativo à aplicação das regras
para a produção biológica vegetal,
animal e da aquicultura, produtos
de origem vegetal, animal e da
aquicultura e géneros alimentícios,
respetiva rotulagem e controlo da
produção e rotulagem.
Data Limite: 03/05/2019
1ª Publicação: 2018/abril
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0219/E
Projeto de portaria da Secretaria
do Meio Rural que aprova a
Instrução Técnica de produção
biológica de coelhos.
Data Limite: 20/05/2019
1ª Publicação: 2018/maio
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0220/E
Projeto de decreto relativo à
recolha, ao transporte, ao
acondicionamento, à
comercialização e ao consumo de
caça selvagem.
Data Limite: 19/11/2018
1ª Publicação: 2018/maio
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0274/E
Projeto de decreto real que aprova
a norma de qualidade para o pão e
os pães especiais.
Data Limite: 17/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0277/BG
Regulamento relativo ao cultivo de
plantas e à produção de culturas
utilizando proteção integrada.
Data Limite: 17/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0292/F
Portaria relativa à extensão do
acordo interprofissional celebrado
no quadro do Comité Nacional
Interprofissional da Batata
[«Comité National
Interprofessionnel de la Pomme de
Terre» (CNIPT)] e relativo ao
calibre máximo para
comercialização de batatas de
conservação – campanhas de
2018/19, 2019/20 e 2020/21.
Data Limite: 26/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0312/F
Portaria que altera a Portaria, de 5
de setembro de 2003, relativa à
aplicação obrigatória de normas.
Data Limite: 03/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0314/NL
Despacho n.º WJZ/18048193 da
ministra da Agricultura, da
Natureza e da Qualidade
Alimentar, de [data], que altera o
despacho sobre a identificação e o
registo de animais no contexto da
introdução de uma etiqueta de
utilização para os suínos.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0355/F
Portaria relativa à extensão de um
acordo interprofissional celebrado
no quadro do Comité Nacional
Interprofissional da Batata
[«Comité national
interprofessionnel de la pomme de
terre» (CNIPT)] e relativa à
alegação culinária «frita».
Data Limite: 12/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0366/DK
Decreto-lei relativo ao regime
voluntário de rotulagem no que
respeita ao bem-estar dos animais.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0392/F
Projeto de portaria relativa à
extensão de um acordo
interprofissional celebrado no
âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
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(INTERFEL) e relativa à data de
colheita e de comercialização Maturação dos kiwis «Hayward».
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0393/F
Projeto de portaria relativa à
extensão de um acordo
interprofissional celebrado no
âmbito da Associação
Interprofissional das Frutas e dos
Produtos Hortícolas Frescos
(INTERFEL) e relativo ao calibre
das chalotas nas campanhas de
2019 a 2021.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0400/F
Projeto de decreto que enumera as
substâncias ativas contidas nos
produtos fitofarmacêuticos e que
apresentam um modo de atuação
idêntico aos da família dos
neonicotinoides.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0405/LT
Projeto de lei da República da
Lituânia relativo a produtos
fertilizantes colocados no mercado.
Data Limite: 09/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0408/RO
Projeto de despacho que altera e
complementa o Despacho conjunto

n.º 724/1082/360/2013 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, do ministro
da Saúde e do presidente da
Autoridade Nacional para a
Proteção do Consumidor relativo à
certificação de produtos
tradicionais.
Data Limite: 14/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0436/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos (SJVFS 2015:29) da
Direção-Geral da Agricultura da
Suécia relativos à produção
biológica e aos respetivos
controlos.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0437/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Frutas, legumes
e batatas.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0438/A
Diretriz relativa ao selo de
qualidade AMA – Engorda de
perus.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0442/B
Decisão real relativa aos materiais
e objetos de metal e ligas
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destinados a entrar em contacto
com géneros alimentícios.
Data Limite: 06/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Ambiente
2018/0327/B
Projeto de portaria do Governo da
Valónia que estabelece as
condições sectoriais relativas aos
postos de abastecimento de
combustíveis destinados a
abastecer o depósito de veículos a
motor com combustíveis gasosos
alternativos, quando se trata de
gás natural liquefeito, e que altera
várias portarias do Governo da
Valónia relativas à licença
ambiental.
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Ambiente
2018/0373/A
Decreto do Governo Regional para
a execução da lei relativa à
proteção da qualidade do solo
(decreto relativo à qualidade do
solo).
Data Limite: 22/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Ambiente
2018/0377/HR
Despacho relativo à qualidade do
gás de petróleo liquefeito.
Data Limite: 26/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Ambiente
2018/0388/LV
Projeto de lei intitulada «Alterações
à lei relativa às embalagens».
Data Limite: 31/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Ambiente
2018/0407/B
Regulamento flamengo relativo à
gestão sustentável dos ciclos de
materiais e dos resíduos
[VLAREMA] – 7.º pacote de
alterações.
Data Limite: 12/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Ambiente
2018/0410/UK
Projeto de lei relativa ao marfim.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/agosto
Aparelhos sob pressão,
aparelhos a gás e caldeiras
2018/0391/RO
Regulamento técnico – Garrafas
para gás de petróleo liquefeito com
uma capacidade até 26 litros - PT
C 3-2012.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Armas e munições
2018/0291/SK
Projeto de lei, de ... 2018, relativa à
disponibilização de armas de fogo
e munições para uso civil no
mercado.
Data Limite: 26/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Armas e munições
2018/0359/SK
Projeto de portaria do Instituto da
Normalização, da Metrologia e do
Ensaio da República Eslovaca que
estabelece as especificações dos
requisitos básicos, os
procedimentos de avaliação da
conformidade e o método de
marcação de armas de fogo e
munições para uso civil.
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Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Bem-estar dos animais e animais
de companhia
2018/0439/S
Regulamentos e orientações gerais
da Direção-Geral da Agricultura da
Suécia relativos à criação de
equinos.
Data Limite: 04/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0272/LT
Projeto de despacho do ministro do
Ambiente da República da Lituânia
que altera o Despacho n.º D1-901
do ministro do Ambiente da
República da Lituânia, de 10 de
dezembro de 2015, que aprova o
Regulamento técnico de
construção STR 1.01.04:2015
«Avaliação, verificação e
declaração da regularidade do
desempenho de produtos de
construção sem especificações
técnicas harmonizadas –
Designação de laboratórios de
ensaio e organismos de
certificação – Avaliações técnicas
nacionais; designação e publicação
de organismos de avaliação
técnica».
Data Limite: 17/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Construção
2018/0298/FIN
Decreto do Governo relativo a
relatórios sobre ruído e planos de
atenuação de ruído.
Data Limite: 28/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho

Construção
2018/0305/A
Decreto do Instituto de Engenharia
Civil Austríaco (OIB) que altera o
decreto relativo à Lista de Materiais
de Construção ÖA (nova redação
de 2015) (1.ª revisão da Lista de
Materiais de Construção ÖA).
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Construção
2018/0323/UK
Alterações ao Manual dos
cadernos de encargos para obras
em vias rápidas: Série 0900 Pavimentos rodoviários - Materiais
betuminosos tratados com ligantes;
Especificação; Cláusula 903
Misturas asfálticas mornas;
Cláusula 930 Betão betuminoso
para camada de ligante e base
EME2; Cláusula 936
Geossintéticos e redes de aço:
instalação e desempenho do
produto final; Notas para o
compilador; NG 930 Betão
betuminoso para camada de
ligante e base EME2.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Construção
2018/0345/A
RVS 08.16.01 Condições
contratuais técnicas, camadas de
fundação e camadas de desgaste
betuminosas, exigências aplicáveis
às camadas betuminosas.
Data Limite: 11/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0346/A
RVS 08.97.05 Condições
contratuais técnicas, materiais de
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construção, requisitos aplicáveis às
misturas betuminosas.
Data Limite: 11/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0347/A
RVS 11.03.21 Garantia da
qualidade da construção,
superstruturas de estradas, asfalto,
asfalto e camadas betuminosas,
realização de ensaios e
regularização de contas, exemplos
de regularização.
Data Limite: 11/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0351/BG
Projeto de regulamento que altera
e complementa o Regulamento n.º
RD-02-20-8, de 2013, relativo à
conceção, à construção e ao
funcionamento de ramais de
ligação e coletores de águas
residuais.
Data Limite: 12/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0357/A
RVS 05.02.11 Gestão da
circulação rodoviária, dispositivos
de balizagem, sinais de trânsito e
indicações, requisitos e colocação.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0358/A
RVS 05.02.13 Gestão da
circulação rodoviária, dispositivos
de balizagem, sinais de trânsito e
indicações, sinalética e placas de
orientação em autoestradas.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Construção
2018/0370/CZ
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 10/2016 Colet. da
Câmara Municipal de Praga que
estabelece os requisitos gerais
aplicáveis à ocupação dos solos e
os requisitos técnicos aplicáveis às
infraestruturas de construção na
cidade de Praga (Regulamentos de
construção de Praga).
Data Limite: 19/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0374/SI
Diretriz técnica TSG-1-001 –
Segurança contra incêndios em
edifícios.
Data Limite: 22/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0380/BG
Projeto de regulamento que altera
o Regulamento N-18, de 2006,
relativo ao registo e à comunicação
das vendas em pontos de comércio
retalhista através de dispositivos
fiscais.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0389/D
Quarta alteração da base de
avaliação para materiais metálicos
em contacto com água potável
(base de avaliação para metais).
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Construção
2018/0415/RO
Código de projeto sísmico - Parte
III - Disposições para a avaliação
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sísmica de edifícios existentes,
código P100-3/2018.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0420/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: 26/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0424/BG
Projeto de regulamento relativo aos
requisitos técnicos aplicáveis aos
edifícios no que concerne à
proteção contra rádon.
Data Limite: 29/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0425/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a reabilitação de
edifícios de habitação coletiva,
casas em banda, apartamentos e
lares residenciais.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0426/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a construção de
edifícios de habitação coletiva,
casas em banda, apartamentos e
lares residenciais.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto

Construção
2018/0427/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a reabilitação de
propriedades para habitação
privada.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0428/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a construção de
propriedades para habitação
privada.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0429/A
Diretriz 2018/2019 relativa ao
subsídio para a aquisição de
habitações próprias, apartamentos
e casas em banda.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0430/A
Diretriz de 2018 relativa ao
subsídio para a proteção eletrónica
em habitações próprias, casas em
banda e apartamentos (subsídio
para sistemas de alarme).
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Construção
2018/0440/D
Decreto-modelo relativo à
acreditação de organismos de
ensaio, controlo e certificação nos
termos do regime jurídico de
construção (PÜZAVO), projeto na
versão de 26 de junho de 2018.
Data Limite: 04/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
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Electricidade
2018/0417/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que determina as características
técnicas dos cabos preparados
para débitos elevados tal como
previsto no artigo 2.º, n.º 9, da Lei,
de 22 de março de 2017, relativa a
medidas destinadas a reduzir o
custo da implantação de redes de
comunicações eletrónicas de
elevado débito e que altera a Lei,
de 16 de maio de 1975, que define
o estatuto da copropriedade dos
bens imóveis, com a última
redação que lhe foi dada.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Embalagens
2018/0372/SI
Normas aplicáveis à embalagem
uniformizada de produtos do
tabaco.
Data Limite: 22/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Energia, minerais, madeira
2018/0435/NL
Despacho n.º WJZ/17183841 do
ministro dos Assuntos Económicos
e da Política Climática, de
, relativo à identificação das
categorias das instalações de
produção para o incentivo à
produção de energia sustentável
no outono de 2018.
Data Limite: 31/08/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Equipamentos terminais
2018/0432/F
Portaria que altera a Portaria, de 3
de janeiro de 2008, relativa à rádio
difundida em modo digital por via
hertziana terrestre ou por via
satélite em banda L ou em banda S

que fixa as características dos
sinais emitidos.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Fauna e flora
2018/0275/DK
Despacho relativo à prevenção e
gestão da introdução e propagação
de espécies exóticas invasoras
constantes da lista da UE e relativo
a uma lista nacional contendo uma
proibição da comercialização de
espécies invasoras.
Data Limite: 17/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Gás
2018/0133/S
Portaria que altera a Portaria
(2011:1088) relativa aos critérios
de sustentabilidade aplicáveis aos
biocombustíveis e biolíquidos.
Data Limite: 04/10/2018
1ª Publicação: 2018/março
Gases com efeito de estufa ou
que empobrecem a camada de
ozono
2018/0416/DK
Despacho relativo ao controlo de
determinados gases industriais
com efeito de estufa.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Géneros alimentícios
2018/0126/LT
Projeto de despacho do ministro da
Agricultura da República da
Lituânia que altera o Despacho n.º
3D-524 do ministro da Agricultura,
de 29 de novembro de 2007,
relativo ao regime de qualidade
nacional para os produtos
agrícolas e os géneros
alimentícios.
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Data Limite: 28/09/2018
1ª Publicação: 2018/março
Géneros alimentícios
2018/0293/CZ
Projeto de lei que altera
determinadas leis em matéria fiscal
e determinadas outras leis - Parte
Quatro - Alterações à lei relativa
aos impostos especiais de
consumo.
Data Limite: 26/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Géneros alimentícios
2018/0310/HR
Regras relativas a óleos e gorduras
alimentares.
Data Limite: 03/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Géneros alimentícios
2018/0322/HR
Portaria que altera a portaria
relativa a medidas para a
adaptação aos requisitos de
regulamentos referentes aos
géneros alimentícios de origem
animal.
Data Limite: 09/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Géneros alimentícios
2018/0324/FIN
Lei que altera a lei relativa ao
álcool.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Géneros alimentícios
2018/0363/P
Legislação que estabelece limites
máximos para o teor de sal no pão.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Géneros alimentícios
2018/0383/F
Decreto que altera o Decreto n.º
2011-509, de 10 de maio de 2011,
que estabelece as condições de
autorização e utilização dos
auxiliares tecnológicos que podem
ser utilizados no fabrico de
alimentos destinados à
alimentação humana.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Géneros alimentícios
2018/0409/GR
Projeto de decreto presidencial,
intitulado «Aprovação dos
requisitos mínimos aplicáveis a
“matadouros para fins especiais”
em funcionamento durante um
período de tempo limitado e que
realizam abates religiosos na
região da Macedónia OrientalTrácia».
Data Limite: 15/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Interfaces de rádio
2018/0313/D
SSB SF 006 - Especificação de
interfaces para equipamentos de
radioamador disponíveis no
mercado na faixa de frequências
até 275 GHz (terrestre); edição de
abril de 2018.
Data Limite: 05/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Interfaces de rádio
2018/0315/UK
IR 2078 - Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º 2078
– Sistemas fixos sem fios na faixa
de frequências de 57,1 GHz a
70,875 GHz.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
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Interfaces de rádio
2018/0316/UK
IR 2030 – Requisito sobre
interfaces do Reino Unido n.º
2030.7.2 e 2030.7.4 – Sistemas de
transmissão de dados em banda
larga isentos de licença na faixa de
57 GHz a 71 GHz.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Interfaces de rádio
2018/0394/RO
Regulamento técnico RO-IR 10
relativo às interfaces de rádio para
radiomicrofones.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Interfaces de rádio
2018/0397/B
Interfaces de rádio I01-01, I01-02 e
I01-03, D03-01 e D03-02.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Interfaces de rádio
2018/0399/RO
Regulamento técnico RO-IR 08
para as interfaces de rádio
associadas ao controlo de
modelos.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Interfaces de rádio
2018/0433/D
SSB FE-OE 045 - Especificação
de interfaces para instalações
radioelétricas de feixes hertzianos
na banda de frequências dos 32
GHz (ponto-a-ponto); edição de
maio de 2018.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto

Jogos de azar
2018/0361/BG
Lei que altera e complementa a Lei
do Jogo.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Jogos de azar
2018/0378/SK
Projeto de lei, de ... de 2018,
relativa aos jogos de azar e que
altera outras leis.
Data Limite: 26/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Máquinas e aparelhos de
elevação
2018/0311/HR
Regras aplicáveis à segurança de
elevadores em serviço.
Data Limite: 03/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Materiais de construção
2018/0376/B
Projeto de decisão ministerial que
altera diversas decisões
ministeriais no contexto das
regulamentações em matéria de
desempenho energético; Anexo 1
(especificações adicionais sobre o
cálculo de perdas de transmissão
no contexto das regulamentações
em matéria de desempenho
energético); Anexo 2 (cálculos
numéricos validados); e Anexo 3
(consideração de um sistema
Combilus no contexto das
regulamentações em matéria de
desempenho energético).
Data Limite: 25/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Materiais de construção
2018/0382/NL
Acordo sobre o betão com vista ao
crescimento sustentável.
16 /39

Mod-DAESPQ-05-04_00

set 18

notificações
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Medidas de defesa do ambiente
2018/0203/I
Regra técnica relativa às
biomassas sólidas constante do
Capítulo sobre as fontes de
energia renováveis no âmbito da
proposta de Plano Energético
Ambiental da Região do Piemonte.
Data Limite: 12/11/2018
1ª Publicação: 2018/maio
Meios de comunicação social
2018/0287/B
Acordo de cooperação entre o
Estado Federal, a Comunidade
Francesa e a Comunidade
Flamenga relativo à proteção
cultural do livro.
Data Limite: 24/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0286/A
Projeto de lei que altera a Lei de
Burgenland relativa à proteção de
menores, de 2002.
Data Limite: 24/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0290/UK
Projeto de lei relativa a armas
ofensivas.
Data Limite: 26/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0348/LV
Projeto de lei: Alterações à lei
relativa ao manuseamento de
produtos do tabaco, produtos para
fumar à base de plantas,
dispositivos de fumo eletrónicos e

líquidos para dispositivos de fumo
eletrónicos.
Data Limite: 11/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0353/A
Lei, de …………., que altera a lei
relativa à promoção da juventude e
à proteção de menores do Tirol.
Data Limite: 12/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0384/NL
Despacho n.º IENM/BSK-2018/…
da secretária de Estado das
Infraestruturas e da Gestão dos
Recursos Hídricos, de ........, que
altera o despacho (designação)
relativo aos artigos de pirotecnia de
consumo e para teatro, no contexto
da introdução do requisito referente
ao dispositivo de lançamento para
foguetes luminosos.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0385/A
Lei regional que altera a Lei da Alta
Áustria relativa à proteção de
menores, de 2001. (Revisão de
2018 da lei da Alta Áustria relativa
à proteção de menores).
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Mercadorias e produtos diversos
2018/0387/B
Projeto de decisão real relativa a
medidas relacionadas com a
supervisão do setor dos diamantes.
Data Limite: 31/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

17 /39

Mod-DAESPQ-05-04_00

set 18

notificações
Mercadorias e produtos diversos
2018/0406/A
Projeto de lei que altera a lei de
Salzburgo relativa aos menores.
Data Limite: 09/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Metrologia
2018/0281/B
Decisão Real que altera
determinadas decisões reais
relativas à metrologia legal.
Data Limite: 20/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0294/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C069-16 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: instrumentos e
sistemas de medição do caudal
volúmico de líquidos que não água
e de gases liquefeitos – sistemas
de medição dinâmica para líquidos
que não água, instalados em
veículos e veículos-cisterna.
Data Limite: 27/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0296/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C084-17 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a

verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: instrumentos e
sistemas de medição do caudal de
líquidos que não água ou de gases
liquefeitos – dispensadores para
líquido lava-para-brisas.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0299/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C082-17 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: instrumentos e
sistemas de medição do caudal
volúmico de líquidos que não água
ou de gases liquefeitos –
dispensadores de solução aquosa
de ureia – AdBlue.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0301/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C085-16 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: dispositivos de
medição para determinação da
carga por eixo ou roda de material
circulante.
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Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0304/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C086-16 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: dispositivos de
medição para determinação da
carga por eixo de veículos
rodoviários.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0307/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C065-16 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: tanques de
armazenamento fixos utilizados
como instrumentos de medição de
volume.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0308/CZ
Projeto de medida de carácter
geral n.º 0111-OOP-C068-17 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis

aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos seguintes
instrumentos de medição sujeitos
ao controlo oficial: transmissores
vibratórios da densidade relativa de
gases de tipo caudalímetros.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0317/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Empreendedorismo e da
Tecnologia que altera o
regulamento relativo aos requisitos
a cumprir pelos contadores de gás
e pelos dispositivos de conversão
de volume e ao âmbito específico
das verificações a realizar durante
a inspeção metrológica legal dos
instrumentos de medição em
questão.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Metrologia
2018/0319/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Empreendedorismo e da
Tecnologia que altera o
regulamento relativo aos requisitos
a cumprir pelos instrumentos de
medição da velocidade dos
veículos na estrada e ao âmbito
específico dos ensaios e
verificações a realizar durante a
inspeção metrológica legal dos
instrumentos de medição em
questão.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
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Metrologia
2018/0320/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Empreendedorismo e da
Tecnologia que altera o
regulamento relativo aos requisitos
a cumprir pelos sistemas de
medição contínua e dinâmica de
quantidades de líquidos com
exclusão da água e ao âmbito
específico dos ensaios e
verificações a realizar durante a
inspeção metrológica legal dos
instrumentos de medição em
questão.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho

Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Metrologia
2018/0321/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Empreendedorismo e da
Tecnologia que altera o
regulamento relativo aos requisitos
a cumprir pelos taxímetros
eletrónicos e ao âmbito específico
das verificações a realizar durante
a inspeção metrológica legal dos
instrumentos de medição em
questão.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho

Metrologia
2018/0331/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C070-18
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«conjuntos de pós-tensão para
betão pré-esforçado e para
ancoragens para rocha».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Metrologia
2018/0329/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral
Número: 0111-OOP-C071-18 que
estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«higrómetros para cereais e
oleaginosas».

Metrologia
2018/0330/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C06416, que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«audiómetros de som puro».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Metrologia
2018/0332/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C066-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos e sistemas de
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medição do caudal de líquidos que
não água – sistemas de medição
fixos, exceto dispensadores».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0333/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C058-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«medidores de massa específica
de cereais».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0334/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C08217, que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos de medição do
caudal de água (contadores de
água) não destinados aos
domínios da habitação, do
comércio e da indústria ligeira».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0335/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C067-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis

aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos: «tanques
de transporte de líquidos».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0336/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C059-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«medidores de exposição sonora
para uso pessoal».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0337/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C072-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos de medição
utilizados para o controlo dos
limites de atividade e da atividade
volumétrica das descargas de
instalações nucleares, de
instalações de extração ou
tratamento de matérias-primas
radioativas, de instalações de
transformação ou aplicação de
materiais radioativos, e de
instalações de tratamento de
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resíduos radioativos, bem como
para a determinação da carga de
radiação para o ambiente na
sequência das descargas» módulos para a medição
descontínua da atividade ou da
atividade volumétrica por
amostragem, que exigem
procedimentos de ensaio
específicos.
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0338/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C077-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos: «sistemas
de espetrometria para a análise de
fontes ou campos de radiação alfa,
beta, gama e neutrões espetrómetros de radiação alfa e
gama».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0339/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C078-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos não espetrométricos
de medição de atividades e doses,
utilizados para o controlo do
cumprimento dos valores-limite no

domínio da proteção contra
radiações ou da segurança nuclear
e para medições em situações de
emergência – dosímetros
eletrónicos de uso pessoal para a
medição da radiação gama e X».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0340/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C079-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos não espetrométricos
de medição de atividades e doses,
utilizados para o controlo do
cumprimento dos valores-limite no
domínio da proteção contra
radiações ou da segurança nuclear
e para medições em situações de
emergência – instrumentos de
medição portáteis para a medição
da contaminação superficial».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0341/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C080-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos de medição,
sistemas de alerta e dispositivos de
monitorização (instalados) das
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grandezas dosimétricas da
radiação gama e X com níveis de
energia de 50 keV a 1,5 MeV».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0342/CZ
Projeto de Medida de Caráter
Geral Número: 0111-OOP-C081-16
que estabelece os requisitos
metrológicos e técnicos aplicáveis
aos instrumentos de medição
sujeitos ao controlo oficial,
incluindo os métodos de ensaio
para a homologação e a
verificação dos mesmos:
«instrumentos não espetrométricos
de medição de atividades e doses,
utilizados para o controlo do
cumprimento dos valores-limite no
domínio da proteção contra
radiações ou da segurança nuclear
e para medições em situações de
emergência – medidores portáteis
das grandezas dosimétricas da
radiação gama e X, utilizados para
fins de proteção contra radiações».
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Metrologia
2018/0434/B
Decisão real que altera a Decisão
real, de 6 de julho de 1981, relativa
aos instrumentos destinados à
medição da energia elétrica.
Data Limite: 03/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Produtos farmacêuticos
2018/0283/CZ
Projeto de portaria que altera a
Portaria n.º 229/2008 Colet. relativa
à produção e distribuição de
medicamentos.

Data Limite: 20/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Produtos petrolíferos
2018/0413/SK
Projeto de lei que altera a Lei n.º
98/2004 Colet. relativa ao imposto
especial de consumo sobre os
óleos minerais, com a redação que
lhe foi dada pela legislação
posterior, e que altera a Lei n.º
530/2011 Colet. relativa ao imposto
especial de consumo sobre as
bebidas alcoólicas, com a redação
que lhe foi dada pela legislação
posterior.
Data Limite: 21/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Produtos químicos
2018/0350/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos da Direção-Geral
dos Produtos Químicos sueca
(KIFS 2017:7) relativos a produtos
químicos e organismos
biotecnológicos.
Data Limite: 12/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Produtos químicos
2018/0364/F
Portaria que estabelece os critérios
de fim do estatuto de resíduo para
os objetos e produtos químicos que
tenham sido objeto de uma
regeneração.
Data Limite: 17/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Produtos químicos
2018/0381/LT
Projeto de despacho do ministro da
Saúde da República da Lituânia
relativo à alteração do Despacho
n.º 5 do ministro da Saúde da
República da Lituânia, de 6 de
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janeiro de 2000, que adota as listas
de estupefacientes e psicotrópicos.
Data Limite: 29/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Produtos químicos
2018/0431/A
Lei, de ………., que altera a lei
regional da Caríntia relativa aos
produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 30/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Resíduos
2018/0297/EE
Requisitos aplicáveis a «chips» de
pneus adicionados ao processo de
produção de petróleo de xisto.
Data Limite: 28/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Rotulagem
2018/0279/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 36/2014 do ministro da
Agricultura, de 17 de dezembro de
2014, relativo a informações sobre
géneros alimentícios.
Data Limite: 20/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Saúde, equipamentos médicos
2018/0368/LV
Requisitos de higiene para a
prestação de serviços de
bronzeamento cosmético.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0276/S
Regulamentos da Agência Sueca
de Proteção Civil relativos ao
manuseamento de emulsões,
suspensões e geles de nitrato de
amónio (ANE).

Data Limite: 17/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Segurança
2018/0295/I
Projeto de decreto ministerial
relativo à: «Aprovação de normas
técnicas de prevenção de
incêndios em atividades
comerciais, onde esteja prevista a
venda e exposição de bens, com
área bruta superior a 400 m2,
incluindo serviços, armazéns e
espaços comuns cobertos, nos
termos do artigo 15.º do Decreto
Legislativo n.º 139, de 8 de março
de 2006».
Data Limite: 28/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Segurança
2018/0302/PL
Regulamento da ministra do
Empreendedorismo e da
Tecnologia, de [data] de [mês] de
[ano], relativo às condições
técnicas de inspeção técnica no
domínio da operação, reparação e
modernização de equipamento de
movimentação.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Segurança
2018/0344/SK
Portaria do Ministério da
Administração Interna da
República Eslovaca que altera a
Portaria n.º 94/2004 Colet. do
Ministério da Administração Interna
da República Eslovaca que
estabelece os requisitos técnicos
de segurança contra incêndios na
construção e durante a utilização
de edifícios, com a redação que lhe
foi dada pela legislação posterior.
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Data Limite: 11/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0352/D
Norma de prevenção de acidentes.
Norma 49 «Corpos de bombeiros»
do DGUV (seguro social de
acidentes alemão), projeto de
5.2.2018.
Data Limite: 12/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0356/B
Decreto real que torna obrigatório 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.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE).
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0402/B
Livro 1: Instalações elétricas de
baixa tensão e muito baixa tensão.
Anexo 1 do projeto de decreto real
que torna obrigatório 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.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE) ->

consultar a notificação da
Comissão Europeia 2018/356/B de
12 de julho de 2018.
Data Limite: 07/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0403/B
Livro 2: Instalações elétricas de
alta tensão. Anexo 2 do projeto de
decreto real que torna obrigatório 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.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE) ->
consultar a notificação da
Comissão Europeia 2018/356/B de
12 de julho de 2018.
Data Limite: 07/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0404/B
Livro 3: Instalações para o
transporte e a distribuição de
energia elétrica geridas pelos
gestores de redes. Anexo 3 do
projeto de decreto real que torna
obrigatório 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.
(Restruturação do regulamento
geral sobre instalações elétricas,
aprovado pelos Decretos reais de
10 de março de 1981 e de 2 de
setembro de 1981 - RGIE) ->
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consultar a notificação da
Comissão Europeia 2018/356/B de
12 de julho de 2018.
Data Limite: 07/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Segurança
2018/0418/I
Projeto de decreto ministerial que
introduz alterações e aditamentos
ao anexo do Decreto n.º 246, de 16
de maio de 1987, que estabelece
as normas em matéria de
segurança contra incêndios para
os edifícios de habitação.
Data Limite: 23/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Segurança
2018/0422/B
Projeto de portaria real que altera a
Portaria Real, de 22 de junho de
2006, relativa aos equipamentos
funcionais específicos do uniforme
da polícia integrada, estruturada
em dois níveis, no que respeita ao
vestuário de motociclista.
Data Limite: 28/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Segurança
2018/0423/B
Projeto de portaria ministerial que
altera a Portaria Ministerial, de 27
de junho de 2006, relativa ao
vestuário de motociclista da polícia
integrada, estruturada em dois
níveis.
Data Limite: 28/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Segurança
2018/0441/UK
Protocolo técnico da norma de
visão direta («DVS») e regime de
licença de norma de segurança de
veículos pesados de mercadorias

(«HSSP») para Londres (Reino
Unido).
Data Limite: 05/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Serviços 98/48/CE
2018/0328/S
Projeto de lei sobre a
acessibilidade aos serviços
públicos digitais.
Data Limite: 10/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços 98/48/CE
2018/0367/F
Decreto relativo à utilização de um
dispositivo de registo eletrónico
partilhado para a representação e
transmissão de títulos financeiros.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços 98/48/CE
2018/0390/F
Projeto de decreto relativo às
modalidades de liquidação e
cobrança do montante de ativos
não reclamados dos apostadores,
devidos ao Estado pela La
Française des Jeux no âmbito da
lotaria em linha e pelos operadores
de jogos ou apostas em linha
autorizados pela autoridade
reguladora de jogos em linha.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Serviços 98/48/CE
2018/0414/B
Regulamento do Colégio
Consultivo do Conselho Superior
do Audiovisual da Comunidade
Francesa relativo à acessibilidade
dos programas para as pessoas
com deficiências sensoriais.
Data Limite: 22/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
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Serviços 98/48/CE
2018/0443/D
Lei para a configuração do cartão
de saúde eletrónico com uma
interface sem contacto (15.ª Lei de
alteração do Livro V do Código da
Segurança Social).
Data Limite: 07/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto

Substâncias perigosas
2018/0306/A
Lei da Baixa Áustria relativa aos
jovens.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho

Serviços ligados à internet
2018/0369/PL
Lei, de ........., que altera a lei
relativa ao cartão de identidade e
determinadas outras leis.
Data Limite: 18/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Telecomunicações
2018/0129/FIN
Projeto de Regulamento 2D/2018
M da Autoridade Reguladora das
Telecomunicações da Finlândia
relativo à inspeção de emissores
de rádio com risco elevado de
causar interferências.
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/março

Serviços ligados à internet
2018/0398/D
Decreto que altera o decreto
relativo ao Instituto Alemão de
Marcas e Patentes e o decreto
relativo à justiça eletrónica no
Instituto Alemão de Marcas e
Patentes.
Data Limite: 05/11/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Telecomunicações
2018/0360/B
Decisão real que estabelece os
requisitos aplicáveis à prestação
de serviços pagos referidos no
artigo 116/1, n.º 2, da Lei de 13 de
junho de 2005 relativa à
comunicação eletrónica.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho

Substâncias e preparações
perigosas
2018/0325/A
Decreto da ministra Federal da
Digitalização e do Espaço
Económico e da ministra Federal
do Trabalho, dos Assuntos Sociais,
da Saúde e da Proteção dos
Consumidores relativo ao
armazenamento de embalagens
aerossóis em instalações de
exploração comercial (decreto
relativo ao armazenamento de
embalagens aerossóis, APLV).
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho

Transporte aéreo
2018/0170/F
Portaria que define as
características técnicas dos
dispositivos de indicação eletrónica
e de indicação luminosa das
aeronaves que circulam sem
pessoas a bordo.
Data Limite: 15/10/2018
1ª Publicação: 2018/abril
Transporte marítimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2018/0288/UK
Segurança das pequenas
embarcações de serviço e
embarcações de pilotos – Código
de boas práticas, Edição 2.
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(também conhecido como Código
das embarcações de serviço,
Edição 2).
Data Limite: 24/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Transporte urbano e rodoviário
2018/0284/FIN
Construção e equipamento de
veículos de duas e três rodas,
quadriciclos, respetivos reboques e
veículos elétricos ligeiros.
Data Limite: 21/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Transporte urbano e rodoviário
2018/0285/FIN
Decreto do Governo que altera o
decreto relativo à utilização de
veículos na estrada.
Data Limite: 24/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Transporte urbano e rodoviário
2018/0289/FIN
Proposta de lei do Governo
apresentada ao Parlamento que
altera a lei relativa aos veículos e a
lei relativa à carta de condução,
bem como determinadas leis
conexas/veículos ligeiros.
Data Limite: 26/09/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Transporte urbano e rodoviário
2018/0354/FIN
Requisitos técnicos para conjuntos
de veículos.
Data Limite: 12/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Transporte urbano e rodoviário
2018/0365/GR
Projeto de regulamentos técnicos
que estabelecem os requisitos
nacionais em matéria de sinais

táteis para peões e respetiva
utilização nos semáforos.
Data Limite: 17/10/2018
1ª Publicação: 2018/julho
Transportes
2018/0309/FIN
Projeto de lei que altera a lei
relativa aos serviços de transporte
e outras leis conexas (fase III).
Data Limite: 01/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Transportes
2018/0326/FIN
Projeto de lei do Governo
apresentado ao Parlamento que
altera os artigos 16.º e 64.º da lei
relativa aos veículos e outras leis
conexas/Motos de neve utilitárias.
Data Limite: 08/10/2018
1ª Publicação: 2018/junho
Transportes
2018/0412/F
Decreto relativo às máquinas para
serviço de inverno.
Data Limite: 19/11/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Transportes
2018/0444/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à rotulagem energética,
etc. de novos veículos de
passageiros e veículos ligeiros de
mercadorias.
Data Limite: 10/12/2018
1ª Publicação: 2018/agosto
Transportes
2018/0445/DK
Despacho relativo aos requisitos
no domínio da energia e do
ambiente para táxis, etc.
Data Limite: 10/12/2018
1ª Publicação: 2018/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 adoptar um determinado regulamento técnico, com
antecedência suficiente, para que as partes interessadas de outros membros, dele tomem conhecimento;
- Notificarão aos outros Estados, através do seu Secretariado, os produtos que serão abrangidos pelo
projeto de regulamento técnico, indicando resumidamente o seu objetivo e fundamento. Tais notificações,
devem ser efetuadas com a antecedência suficiente para que possam ainda ser introduzidas alterações ou
para que as observações possam ser tomadas em consideração;
- Fornecerão, quando solicitado, aos demais membros, pormenores ou cópias do projeto de regulamento
técnico e, sempre que possível, identificarão os elementos que divirjam, em substância, das normas
internacionais pertinentes;
- Concederão aos outros membros, sem discriminação, um prazo razoável para que, apresentem as suas
observações por escrito, discutam essas observações, se tal lhes for pedido, e tomem em consideração
essas observações escritas e os resultados dessas discussões.
A lista apresentada, inclui normas, projetos de norma e regras técnicas, sendo a informação disponibilizada
em várias línguas.

Notas:
1. As notificações a seguir mencionadas são listadas da seguinte forma:
- Referência da Notificação
- País de origem
- Título da Notificação
- Data Limite – data-limite para comentários
2. A OMC disponibiliza, esta informação, no seguinte endereço URL: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/ em
francês, inglês e alemão.
Para fazer uma pesquisa, deverá seguir os seguintes passos: SEARCH THE DATABASE / Standard | By keywords | By fields of
activity and objectives/ / Preencher os campos em Standard e escolher a opção Search.
Após obter a notificação pretendida, poderá obter várias informações sobre a mesma, tal como a data de chegada à OMC, a datalimite para comentários, o conteúdo da notificação e o texto do projeto em várias línguas.
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ARE/439
UAE label and dot code Requirement to
enhance the FTA's ability to collect tax on
tobacco products sold in UAE market.
Data Limite: 08/10/2018
ARG/338
Draft Resolution "Labelling requirements
applicable to all types of new footwear".
Data Limite: 06/10/2018
ARG/339
Draft Resolution "Technical quality and
safety requirements for products identified
as construction cements. Certification".
Data Limite: 07/10/2018
ARG/340
Draft Resolution "Technical quality and
safety requirements for steel wire ropes.
Certification".
Data Limite: 08/10/2018
ARG/342
Regulatory framework establishing the
basic quality and safety principles and
requirements applicable to furniture.
Certification.
Data Limite: N/A
BRA/834
Technical Regulation No 33, 18 July 2018
(Instrução Normativa MAPA Nº 33, de 18
de Julho de 2018).
Data Limite: N/A
BRA/835
Inmetro Ordinance 329, 25 July 2018.
Data Limite: 15/09/2018
BRA/836
Ordinance 39, 8 August 2018 (Instrução
Normativa Nº 39, de 8 de Agosto de
2018).
Data Limite: N/A
CAN/562
Notice of intent to amend: Prescription
Drug List: Phytocannabinoids.
Data Limite: N/A
CAN/563
Interference- Causing Equipment
Standard, ICES-006, Issue 3, AC Wire
Carrier Current Devices (Unintentional
Radiators).
Data Limite: 03/10/2018

CAN/564
Consultation of Radio Standards
Specification (RSS)-196, Issue 2, Point-toMultipoint Broadband Equipment
Operating in the Bands 512-608 MHz for
Rural Remote Broadband Systems
(RRBS) (TV Channels 21 to 36).
Data Limite: 12/10/2018
CAN/565
Consultation of Radio Standards
Specification (RSS)-130, Issue 2,
Equipment Operating in the Frequency
Bands 617-652 MHz, 663-698 MHz, 698756 MHz and 777-787 MHz. Consultation
of (RSS)-132, Issue 4, Cellular Telephone
Systems Operating in the Bands 824-849
MHz and 869-894 MHz.
Data Limite: 03/10/2018
CAN/566
Notice No. SMSE- 012-18 - Radio
Standard Specification RSS-251, Issue 2,
and RSS-220, Issue 1, (Amendment 1).
Data Limite: 29/09/2018
CHE/232
Draft Ordinance to the Federal Act on
Protection Against Hazards Arising from
Non-Ionising Radiation and Sound (ONIRSA).
Data Limite: 06/10/2018
CHL/450
PE No. 1/16 2018: Draft basic safety
analysis and/or test protocol for electrical
products.
Data Limite: 06/10/2018
CHL/451
PE No. 1/34 2018: Draft basic safety
analysis and/or test protocol for electrical
products.
Data Limite: 07/10/2018
CHL/452
PC No. 29/1: 2018, Draft safety analysis
and/or test protocol for gas products, Gasfired central heating boilers.
Data Limite: 08/10/2018
CHL/453
PC No. 29/1-2: 2018, Draft safety analysis
and/or test protocol for gas products. Gasfired central heating boilers.
Data Limite: 08/10/2018
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CHL/454
PE No. 1/33 2018: Draft safety analysis
and/or test protocol for electrical products.
Data Limite: 12/10/2018
CHL/455
Incorporation of the indicated products into
the health control system established in
Article 111 of the Health Code and in
Ministry of Health Supreme Decree No.
825 de 1998.
Data Limite: 13/10/2018
CHL/456
PE No. 3/10 2018: Draft safety analysis
and/or test protocol for electrical products.
Data Limite: 15/10/2018
CHL/457
Chilean Standard (NCh) No.3572, Carbon
steel bar grating - Grating for flooring and
steps - Requirements for manufacturing
and use.
Data Limite: 20/10/2018
CRI/179
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.76:18, Dairy products.
Milk powder and cream powder.
Specifications.
Data Limite: 08/10/2018
CZE/206
Draft General Measure No 0111-OOPC084-17 laying down the metrological and
technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring instruments:
instruments and systems for measuring
the flow of liquids other than water or
liquefied gases - dispensers for
windscreen washer fluid.
Data Limite: 30/09/2018
CZE/207
Draft General Measure No 0111-OOPC082-17 laying down the metrological and
technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring instruments:
instruments and systems measuring the
flow volume of liquids other than water or

liquefied gases - dispensers of aqueous
urea solution - AdBlue.
Data Limite: 30/09/2018
CZE/208
Draft General Measure No 0111-OOPC085-16 laying down the metrological and
technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring instruments:
measuring devices for determining the
load per axle or wheel of rolling stock.
Data Limite: 30/09/2018
CZE/209
Draft General Measure No 0111-OOPC086-16 laying down the metrological and
technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring instruments:
measuring devices for determining the
load per axle of road vehicles.
Data Limite: 30/09/2018
CZE/210
Draft General Measure No 0111-OOPC065-16 laying down the metrological and
technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring nstruments:
fixed storage tanks used as instruments
for measuring volume.
Data Limite: 30/09/2018
CZE/211
Draft General Measure No 0111-OOPC068-17 laying down the metrological and
technical requirements for legally
controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring instruments:
flow-through type vibrational relative gas
density transducers.
Data Limite: 30/09/2018
CZE/212
Draft General Measure No 0111-OOPC069-16 laying down the metrological and
technical requirements for legally
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controlled measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
legally controlled measuring instruments:
instruments and systems measuring the
flow volume of liquids other than water and
of liquefied gas - dynamic measuring
systems for liquids other than water, which
are fitted to vehicles and tank-vehicles.
Data Limite: 27/09/2018
CZE/213
Draft General Measure number: 0111OOP-C071-18 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified measuring instruments:
'hygrometers for cereals and oilseeds'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/214
Draft General Measure number:0111OOP-C064-16, laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified measuring instruments: 'puretone audiometers'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/215
Draft General Measure number: 0111OOP-C070-18 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'tendon assemblies
for prestressed concrete and rock
anchors'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/216
Draft General Measure number: 0111OOP-C066-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'measuring
instruments and systems for measuring
the flow of liquids other than water stationary measuring systems except for
dispensers'.

Data Limite: 05/10/2018
CZE/217
Draft General Measure number: 0111OOP-C058-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'grain testers'.
Data Limite: 01/10/2018
CZE/218
Draft General Measure number: 0111OOP-C082-17, laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'Instruments for
measuring water flow - water meters that
are intended for uses other than
residential, retail, and light industry'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/219
Draft General Measure number: 0111OOP-C067-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified measuring instruments: 'liquid
transport tanks'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/220
Draft General Measure number: 0111OOP-C059-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'personal sound
exposure meters'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/221
Draft General Measure number: 0111OOP-C072-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'Measuring
instruments used to monitor activity limits
and concentration of effluents from nuclear
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facilities, nuclear raw material mining or
processing facilities, radioactive waste
processing plants and from the processing
or application of radioactive materials, and
also used to determine environmental
radiation exposure due to effluents' modules for discontinuous measurement
of activity or concentration by sampling
that require specific test procedures.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/222
Draft General Measure number: 0111OOP-C077-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'spectrometric
assemblies for analysing alpha, beta,
gamma, and neutron sources or fields alpha and gamma radiation
spectrometers'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/223
Draft General Measure Number: 0111OOP-C078-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'non-spectrometric
activity meters and dosimeters used to
monitor compliance with limits in the area
of radiation protection or nuclear safety
and for emergency measurement electronic personal dosimeters for
measuring gamma radiation and X-rays'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/224
Draft General Measure number: 0111OOP-C079-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified measuring instruments: 'nonspectrometric activity meters and
dosimeters used to monitor compliance
with limits in the area of radiation
protection or nuclear safety and for
emergency measurement - portable
surface contamination meters'.
Data Limite: 05/10/2018

CZE/225
Draft General Measure number: 0111OOP-C080-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'installed meters,
warning assemblies, and dosimetric
gamma radiation and X-ray quantity
monitors with energies from 50 keV to 1.5
MeV'.
Data Limite: 05/10/2018
CZE/226
Draft General Measure number: 0111OOP-C081-16 laying down the
metrological and technical requirements
for specified measuring instruments,
including testing methods for type
approval and verification of the following
specified instruments: 'non-spectrometric
activity meters and dosimeters used to
monitor compliance with limits in the area
of radiation protection or nuclear safety
and for emergency measurement portable dosimetric gamma radiation and
X-ray meters used for purposes of
radiation protection'.
Data Limite: 05/10/2018
EU/591
Draft Commission Regulation amending
Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009
of the European Parliament and of the
Council and Annexes I, III and IV to
Directive 2007/46/EC of the European
Parliament and of the Council as regards
updating the references to and inclusion of
certain Regulations of the United Nations
Economic Commission for Europe on the
type-approval of motor vehicles (and its
accompanying annexes).
Data Limite: 30/09/2018
EU/592
Draft Commission Regulation amending
Regulation (EU) 2017/2400 and Directive
2007/46/EC of the European Parliament
and of the Council as regards the
determination of the CO2 emissions and
fuel consumption of heavy-duty vehicles.
Data Limite: 13/10/2018
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EU/593
Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council amending
Regulations (EU) No 1308/2013
establishing a common organisation of the
markets in agricultural products, (EU) No
1151/2012 on quality schemes for
agricultural products and foodstuffs, (EU)
No 251/2014 on the definition, description,
presentation, labelling and the protection
of geographical indications of aromatised
wine products, (EU) No 228/2013 laying
down specific measures for agriculture in
the outermost regions of the Union and
(EU) No 229/2013 laying down specific
measures for agriculture in favour of the
smaller Aegean islands (COM(2018) 394
final/2).
Data Limite: 19/10/2018

GTM/096
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.76:18, Dairy products.
Milk powder and cream powder.
Specifications.
Data Limite: 15/10/2018

EU/595
Draft Commission Implementing
Regulation renewing the approval of the
active substances copper compounds, as
candidates for substitution, in accordance
with Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection
products on the market, and amending the
Annex to Implementing Regulation (EU)
No 540/2011 (and its accompanying
annexes).
Data Limite: 30/10/2018

IND/083
Electrical Transformers (Quality Control)
Order, 2018.
Data Limite: 15/10/2018

EU/596
Draft Commission Implementing
Regulation renewing the approval of the
active substance methoxyfenozide, as a
candidate for substitution, in accordance
with Regulation (EC) No 1107/2009 of the
European Parliament and of the Council
concerning the placing of plant protection
products on the market, and amending the
Annex to Commission Implementing
Regulation (EU) No 540/2011 (and its
accompanying annexes).
Data Limite: 30/10/2018
FRA/188
Order amending the Order of 5 September
2003 establishing the mandatory
implementation of standards.
Data Limite: 22/10/2018

HND/064
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.54:10: Processed foods
and beverages. Food additives.
Data Limite: 15/10/2018
HND/092
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.76:18, Dairy products.
Milk powder and cream powder.
Specifications.
Data Limite: 15/10/2018

IND/084
Cotton Bales (Quality Control) Order,
2018.
Data Limite: 19/10/2018
ISR/1017
SI 1268 part 5 - Syringes and needles:
Sterile single-use syringes, with or without
needle, for insulin.
Data Limite: 06/10/2018
ISR/1018
SI 1071 – Non-alcoholic drinks.
Data Limite: 06/10/2018
ISR/1019
SI 1268 part 3 - Syringes and needles:
Sterile hypodermic syringes for single use
- Syringes for manual use.
Data Limite: 07/10/2018
ISR/1020
SI 818 part 2 - Disposable infants' diapers.
Data Limite: 13/10/2018
ISR/1021
SI 900 part 2.2 - Household and similar
electrical appliances - Safety: Particular
requirements for vacuum cleaner and
water-suction cleaning appliances.
Data Limite: 26/10/2018
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ISR/1022
SI 1284 part 4 - Protective gloves: Gloves
against dangerous chemicals and microorganisms - Terminology and performance
requirements for chemical risks.
Data Limite: 26/10/2018
ISR/1023
SI 5438 part 12 - Chemicals used for
treatment of water intended for human
consumption: Calcium carbonate.
Data Limite: 26/10/2018
ISR/1024
SI 62368 part 1 - Audio/video, information
and communication technology equipment
- Safety requirements.
Data Limite: 26/10/2018
ISR/1025
SI 2302 part 2 - Dangerous substances
and mixtures: Transportation Classification, labelling, marking and
packaging.
Data Limite: 27/10/2018
JAM/072
Standard Specification for Structural Steel
Shapes.
Data Limite: 22/09/2018
JAM/073
Standard Specification for Structural Steel
for Bridges.
Data Limite: 22/09/2018
JAM/074
Standard Specification for High-Strength
Low-Alloy Structural Steel, up to 50 ksi
[345 MPa] Minimum Yield Point, with
Atmospheric Corrosion Resistance.
Data Limite: 22/09/2018
JAM/075
Standard Specification for High-Strength
Low-Alloy Columbium-Vanadium
Structural Steel.
Data Limite: 22/09/2018
JAM/076
Standard Specification for High-Strength
Low-Alloy Structural Steel.
Data Limite: 22/09/2018
JAM/077
Standard Specification for Carbon
Structural Steel.

Data Limite: 22/09/2018
JAM/078
Standard Specification for General
Requirements for Rolled Structural Steel
Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.
Data Limite: 22/09/2018
JAM/079
Standard Specification for Carbon-Steel
Wire and Welded Wire Reinforcement,
Plain and Deformed, for Concrete.
Data Limite: 22/09/2018
JPN/605
Summary of the Revision of Pesticide
Registration System.
Data Limite: 30/09/2018
JPN/606
Designation of "Shitei Yakubutsu"
(designated substances), based on the
Law on Securing Quality, Efficacy and
Safety of Products Including
Pharmaceuticals and Medical Devices
(hereinafter referred to as the "Act").
(1960, Law No.145).
Data Limite: N/A
KOR/783
The Amendment of Safety Control for
Electrical Appliances.
Data Limite: 01/10/2018
KOR/784
Regulation on Energy Efficiency
Management Equipment.
Data Limite: 08/10/2018
KOR/785
Standard for Labelling of Genetically
Modified Foods.
Data Limite: 14/10/2018
KOR/786
Proposed amendments to the "Regulation
on Quasi-drug Approval, Notification and
Review".
Data Limite: 13/10/2018
LCA/054
SLNS 1-2:2018 Specification for labeling
of commodities - Part 2: Labelling of
prepackaged goods (CRS 66: 2016,
MOD).
Data Limite: 29/09/2018
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MEX/427
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-008-SCFI-2017: General system of
units of measurement (This text will cancel
Mexican Official Standard NOM-008-SCFI2002).
Data Limite: 22/09/2018

NIC/158
Nicaraguan Mandatory Technical
Standard (NTON) No. 03 109 - 18/Central
American Technical Regulation (RTCA)
No. 67.04.76:18, Dairy products. Milk
powder and cream powder. Specifications.
Data Limite: 15/10/2018

MEX/428
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-010-SCFI-2017, Measuring
instruments - Non-automatic weighing
instruments - Technical and metrological
requirements, test and verification
methods (cancels draft Mexican Official
Standard PROY-NOM-010-SCFI-2014 and
will cancel Mexican Official Standard
NOM-010-SCFI-1994).
Data Limite: 30/09/2018

NZL/083
Proposed mandatory phase out of singleuse plastic shopping bags: Consultation
document.
Data Limite: 22/10/2018

MEX/429
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-001-SEDE-2018, Electrical
installations (use).
Data Limite: 04/10/2018
MEX/430
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-213-SCFI-2017, Demountable
liquefied petroleum gas (LPG) containers.
Specifications and test methods) (will
cancel Mexican Official Standard NOM008- SESH/SCFI-2010.
Data Limite: 07/10/2018
MEX/431
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-211-SCFI/ASEA-2017, Liquefied
petroleum gas (LPG) - Non-demountable
LPG containers - Specifications and test
methods (will cancel Mexican Official
Standard NOM-009-SESH-2011.
Data Limite: 13/10/2018
MEX/432
Draft Conformity Assessment Procedure
for Mexican Official Standard NOM-199SCFI-2017: Alcoholic beverages Designations, physicochemical
specifications, commercial information and
test methods.
Data Limite: 21/10/2018

OMN/379
Bread.
Data Limite: 30/09/2018
PAN/098
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.54:18/First
revision/Processed foods and beverages.
Food additives.
Data Limite: 15/10/2018
PAN/099
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.76:18, Dairy products.
Milk powder and cream powder.
Specifications.
Data Limite: 15/10/2018
PAN/100
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 11.03.59:18, First revision Pharmaceutical products. Medicines for
human use. Sanitary registration
requirements.
Data Limite: 15/10/2018
PER/105
Draft Regulation on the presentation and
content of the documents required for the
registration and re-registration of biological
products: vaccines.
Data Limite: 28/10/2018
SLV/201
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.76:18, Dairy products.
Milk powder and cream powder.
Specifications.
Data Limite: 15/10/2018

NGA/005
Draft "Tea Regulations 2017".
Data Limite: 02/10/2018
36 /39

Mod-DAESPQ-05-04_00

set 18

notificações
SVN/104
Technical guidelines for construction TSG1-001 Fire safety in buildings.
Data Limite: 20/10/2018
THA/517
NBTC TS 3001- 25xx(20xx):
Electromagnetic Compatibility.
Data Limite: 08/10/2018
THA/518
NBTC TS 4001- 25xx(20xx): Electrical
Safety.
Data Limite: 08/10/2018
THA/519
Draft Thai Industrial Standard for
Household Refrigerator and RefrigeratorFreezer: Environmental Requirements:
Energy Efficiency (TIS 2186 - 25XX
(20XX)).
Data Limite: 15/10/2018
THA/520
Draft Thai Industrial Standard For
Household Refrigerator and Refrigeratorfreezer: Safety Requirement (TIS 2214 25XX (20XX)).
Data Limite: 15/10/2018
THA/521
Draft Thai Industrial Standard for Coldformed Structural Steel Sections for
General Structure (TIS 1228 - 25XX
(20XX)).
Data Limite: 26/10/2018
TPKM/333
Draft of Categories and Scopes of
Weighing Instruments and Volumeters
under Enforcement Rules of Weights and
Measures Act.
Data Limite: 30/09/2018
TPKM/334
Proposal for Legal Inspection of Laser
Pointers.
Data Limite: 10/10/2018
TPKM/335
Draft Amendments to the Railway Act and
the Mass Rapid Transit Act.
Data Limite: 27/10/2018
TPKM/336
Requirements on Minimum Energy
Performance Standard and Energy

Efficiency Rating Labelling and Inspection
of Air Compressors (Draft).
Data Limite: 27/10/2018
TTO/119
Cold formed steel framing members for
structural applications - Specification.
Data Limite: 15/10/2018
TUR/121
Turkish Food Codex Communiqué on
Sugar.
Data Limite: 01/09/2018
TZA/215
DEAS 187: 2017 Toothpaste Specification.
Data Limite: 30/10/2018
UGA/897
DUS DEAS 98: 2018, Curry Powder Specification, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/898
DUS DEAS 99:2018, Spices and
condiments - Terminology, Second
Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/899
DUS DEAS 147- 1:2018, Vinegar Specification - Part 1: Vinegar from natural
sources, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/900
DUS DEAS 147- 2:2018, Vinegar Specification - Part 2: Vinegar from
artificial sources, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/901
DUS DEAS 916:2018, Ginger Specification, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/902
DUS DEAS 917:2018, Turmeric Specification, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/903
DUS DEAS 918:2018, Cloves Specification, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
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UGA/904
DUS DEAS 919:2018, Pilau masala Specification, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/905
DUS DEAS 920:2018, Tea masala Specification, Second Edition.
Data Limite: 07/10/2018
UGA/906
DUS 1866:2018, Edible natural casings Sausages - Specification, First Edition.
Data Limite: 12/10/2018
UGA/907
DUS 1963:2018, Caustic Soda (Sodium
hydroxide) - Specification, First Edition.
Data Limite: 14/10/2018
UGA/908
DUS 1583-1: 2018, Sampling and test for
sodium hydroxide for industrial use -Part
1- Determination of silica content, First
Edition.
Data Limite: 14/10/2018
UGA/910
DUS 1583-2: 2018, Sampling and test for
sodium hydroxide for industrial use -Part
2- Determination of copper content, First
Edition.
Data Limite: 15/10/2018
UGA/911
DUS 817:2018, Milk fat products Specification, Second Edition.
Data Limite: 15/10/2018
UGA/912
DUS 1987:2018, Whipping cream Specification, First Edition.
Data Limite: 15/10/2018
UGA/913
DUS 2011:2018, Sterile surgical blades Specification, First Edition.
Data Limite: 19/10/2018
UGA/914
DUS DEAS 923, Instant tea Specification, Second Edition.
Data Limite: 26/10/2018
UGA/915
DUS DEAS 28, Black tea - Specification,
Second Edition.

Data Limite: 26/10/2018
UGA/916
DUS DEAS 921, Green tea - Specification,
Second Edition.
Data Limite: 26/10/2018
UGA/917
DUS DEAS 922, Flavoured black tea Specification, First Edition.
Data Limite: 26/10/2018
UGA/918
DUS 365: 2018, Powdered (icing) sugar Specification, Second Edition.
Data Limite: 26/10/2018
URY/022
Executive Decree No. 235/2018 of 6
August 2018.
Data Limite: N/A
USA/1386
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances.
Data Limite: 31/08/2018
USA/1387
Pipeline Safety: Class Location Change
Requirements.
Data Limite: 01/10/2018
USA/1388
United States Classes, Standards, and
Grades for Poultry.
Data Limite: N/A
USA/1389
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances.
Data Limite: 17/09/2018
USA/1390
United States Standards for Grades of
Processed Vegetables.
Data Limite: N/A
USA/1391
Approval of American Society of
Mechanical Engineers' Code Cases.
Data Limite: 30/10/2018
USA/1392
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances.
Data Limite: 26/09/2018
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USA/1393
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances.
Data Limite: 26/09/2018
USA/1394
The Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE)
Vehicles Rule for Model Years 2021-2026
Passenger Cars and Light Trucks.
Data Limite: 23/10/2018
VNM/134
Draft Circular issuing list of products and
goods which are capable of causing
unsafety to be managed by the Ministry of
Health.
Data Limite: 08/10/2018
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