notificações
lista mensal ▪ setembro 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
2020/0453/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: 16/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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
alimenticios
2020/0405/IRL
Especificações técnicas
relativas à utilização de um
logótipo «Proveniente de regime de
pastoreio» no setor da carne de
bovino.
Data Limite: 30/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho

Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0426/F
Portaria relativa às medidas de
proteção de pessoas durante a
utilização de produtos
fitofarmacêuticos nas imediações
das zonas de habitação e dos
locais de utilização coletiva e que
altera a Portaria, de 4 de maio de
2017, relativa à colocação no
mercado e à utilização dos
produtos fitofarmacêuticos e
respetivos adjuvantes visados no
artigo L. 253-1 do Código Rural e
da Pesca Marítima.
Data Limite: 05/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Agricultura, pesca e géneros
alimenticios
2020/0449/D
Decreto relativo ao
desenvolvimento do direito relativo
à qualidade do leite cru.
Data Limite: 14/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0135/E
Projeto de Regulamento para a
utilização da marca (Denominação
e Imagem gráfica)«Serra de
Tramuntana Mallorca Patrimoni
Mundial».
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/março
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2020/0155/F
Proposta de lei relativa à
transparência da informação sobre
os produtos agrícolas e
alimentares, Artigo 6.º .
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Data Limite: 25/09/2020
1ª Publicação: 2020/março
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

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
7 /35

Mod-DAESPQ-05-04_00

set 2020

notificações
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

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
Ambiente
2020/0363/B
Notificação, no âmbito da Diretiva
(UE) 2015/1535 e da Diretiva
2006/123/CE, da Decisão do
Governo da Flandres que altera a
Decisão relativa à energia, de 19
de novembro de 2010, no que
concerne à transposição da
Diretiva (UE) 2018/844 e a várias
disposições referentes à eficiência
energética.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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: 01/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho

8 /35

Mod-DAESPQ-05-04_00

set 2020

notificações
Ambiente
2020/0434/B
Portaria do Governo da Região de
Bruxelas-Capital que fixa
condições gerais de exploração
aplicáveis aos parques de
estacionamento.
Data Limite: 07/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Ambiente
2020/0467/DK
Despacho relativo aos resíduos.
Data Limite: 21/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho

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
2020/0486/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

Armas e munições
2020/0372/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Interior e da Administração que
altera o regulamento relativo ao
armazenamento, ao porte e ao
registo de armas e munições.
Data Limite: 23/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho

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

Bem estar dos animais e animais
de companhia
2020/0431/DK
Despacho relativo à proibição da
utilização de determinados
dispositivos, coleiras, etc. para
animais, incluindo a proibição da
sua utilização e comercialização.
Data Limite: 07/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho

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
biodegradáveis (doravante, «o
projeto»).

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
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Brinquedos
2020/0542/DK
Despacho relativo aos requisitos
de segurança para brinquedos.
Data Limite: 01/12/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Comércio electrónico
2020/0420/BG
Projeto de regulamento que altera
o Regulamento n.º N-18, de 2006,
relativo ao registo e à comunicação
das vendas em pontos de comércio
retalhista através de dispositivos
fiscais, aos requisitos aplicáveis ao
«software» de gestão empresarial
e aos requisitos aplicáveis às
pessoas que procedem a vendas
através de uma loja eletrónica.
Data Limite: 02/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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.
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
2020/0382/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de peças
de ligação para tubos de PE
destinados a sistemas de
abastecimento de água e de
saneamento em edifícios.
Data Limite: 25/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0356/RO
Guia de boas práticas para a
otimização do custo da
concretização dos requisitos
mínimos de desempenho
energético para diferentes
categorias de edifícios.
Data Limite: 17/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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: 17/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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Construção
2020/0364/A
RVS 08.05.01 Condições
contratuais técnicas, trabalhos em
fundações, estacas, paredes
moldadas e microestacas.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0365/A
RVS 08.05.04 Condições
contratuais técnicas, trabalhos em
fundações, compactação em
profundidade e drenos verticais.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0366/A
RVS 08.05.05 Condições
contratuais técnicas, trabalhos em
fundações, entivação através de
suportes.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0367/A
RVS 08.22.01 Condições
contratuais técnicas, trabalhos de
perfuração, ancoragem e injeção,
ancoragens pré-esforçadas,
estacas pré-esforçadas sujeitas a
esforços de tração e cavilhas.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0381/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis a peças de
ligação para tubos de PE
destinados a sistemas de
abastecimento de água e de
saneamento em edifícios.

Data Limite: 25/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0383/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo aos requisitos técnicos
essenciais aplicáveis aos tubos de
PE destinados a sistemas de
abastecimento de água e de
saneamento em edifícios.
Data Limite: 25/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0384/FIN
Decreto do Ministério do Ambiente
relativo à homologação de tubos
de PE destinados a sistemas de
abastecimento de água e de
saneamento em edifícios.
Data Limite: 25/09/2020
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: 28/09/2020
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: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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Construção
2020/0392/HR
Regras técnicas para pavimentos
de asfalto.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0394/D
Projeto - Regra técnica «Execução
e avaliação de ensaios em obra
para cavilhas de plástico para
utilização em betão e alvenaria
com ATE conforme o documento
EAD 330284-00-0604 ou conforme
o guia ETAG 020» – versão:
setembro de 2019.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0397/D
Projeto - Regra técnica «Execução
e avaliação de ensaios em obra
para sistemas de ancoragem por
injeção para utilização em
alvenaria com ATE conforme o
documento EAD 330076-00-0604
ou conforme o guia ETAG 029» –
versão: setembro de 2019.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Construção
2020/0435/D
Regra técnica «Método de projeto
para cavilhas de plástico para
ancoragem em betão e alvenaria»
(documento de aplicação alemã do
TR 064 da EOTA), Versão do
projeto: agosto de 2019.
Data Limite: 08/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho

Construção
2020/0436/D
Regra técnica «Projeto de lajes
fungiformes, sapatas de fundação
individuais e lajes térreas de betão
armado com treliças enquanto
reforço contra rotura por
punçoamento» (documento de
aplicação alemã do TR 058 da
EOTA). Versão do projeto: agosto
de 2019.
Data Limite: 08/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0437/D
Regra técnica «Método de projeto
para âncoras metálicas de injeção
para ancoragem em alvenaria»
(documento de aplicação alemã do
TR 054 da EOTA). Versão do
projeto: agosto de 2019.
Data Limite: 08/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0438/D
Regra técnica «Projeto de lajes
fungiformes, sapatas de fundação
individuais e lajes térreas de betão
armado com conectores de cabeça
dupla enquanto reforço contra
rotura por punçoamento»
(documento de aplicação alemã do
TR 060 da EOTA), Versão do
projeto: agosto de 2019.
Data Limite: 08/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0439/S
Projeto de lei relativa às
declarações de impacto climático
dos edifícios
Data Limite: 09/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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Construção
2020/0440/S
Projeto de portaria relativa às
declarações de impacto climático
dos edifícios.
Data Limite: 09/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Construção
2020/0444/D
Condições técnicas de
fornecimento relativas a misturas
de materiais de construção para a
produção de camadas sem ligantes
na construção de estradas (TL
SoB-StB 20).
Data Limite: 12/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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
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
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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

Detergentes, produtos de
limpeza
2020/0386/DK
Projeto de despacho relativo à
utilização do símbolo de buraco de
fechadura em géneros
alimentícios, etc.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Dispositivos médicos
2020/0511/DK
Despacho relativo a medidas
especiais no que concerne ao
fornecimento de dispositivos
médicos e equipamentos de
proteção para a gestão da doença
do coronavírus (COVID-19).
Data Limite: 21/08/2020
1ª Publicação: 2020/agosto
Embalagens
2020/0400/F
Artigo R.544-33 do Código do
Ambiente.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Embalagens
2020/0401/F
Decreto relativo à proibição de
determinados produtos de plástico
de utilização única.
Data Limite: 28/09/2020
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
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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
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
2020/0430/D
Contrato de direito público para a
redução e cessação da produção
de eletricidade a partir de lenhite
na Alemanha.
Data Limite: 05/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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
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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

Géneros alimenticios
2020/0396/S
Regulamentos da Agência
Nacional da Qualidade Alimentar
da Suécia que alteram os
Regulamentos (LIVSFS 2005:9)
relativos à utilização de um
determinado símbolo.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho

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

Géneros alimenticios
2020/0446/HU
Documentação relativa ao
reconhecimento do regime de
qualidade «Géneros Alimentícios
de Elevada Qualidade» enquanto
regime de qualidade nacional
(regra de certificação, regras de
marca, especificações do produto).
Data Limite: 12/10/2020
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
reparabilidade das máquinas de
cortar relva elétricas com cabo.
Data Limite: 22/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho

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

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

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
16 /35

Mod-DAESPQ-05-04_00

set 2020

notificações
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
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
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
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
2020/0359/NL
Requisitos da Autoridade do Jogo
dos Países Baixos relativos à base
de dados de controlo.
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Data Limite: 18/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Jogos de azar
2020/0360/NL
Especificações da base de dados
de controlo para a Autoridade
Tributária e Aduaneira.
Data Limite: 18/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Jogos de azar
2020/0441/NL
Despacho relativo aos jogos de
azar à distância.
Data Limite: 09/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
Jogos de azar
2020/0442/NL
Lei que altera a lei relativa ao jogo,
a lei relativa ao imposto sobre o
jogo e determinadas outras leis em
matéria de organização de jogos
de azar à distância.
Data Limite: 09/10/2020
1ª Publicação: 2020/julho
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
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
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Materiais de construção
2020/0357/SI
TSPI P06.460 Misturas
betuminosas mornas.
Data Limite: 17/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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
Medidas de defesa do ambiente
2020/0374/UK
Regulamentos relativos a
instalações e veículos sem fumo
(País de Gales).
Data Limite: 24/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Meios de comunicação social
2020/0352/UK
Regulamentos relativos aos
serviços de comunicação social
audiovisual, de 2020.
Data Limite: 16/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0393/S
Regulamentos da Direção-Geral
dos Impostos da Suécia relativos a
sistemas de controlo de caixas
registadoras, SKVFS 2020:X.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho

Mercadorias e produtos diversos
2020/0395/S
Regulamentos da Direção-Geral
dos Impostos da Suécia que
alteram os Regulamentos da
Direção-Geral dos Impostos da
Suécia (SKVFS 2014:9) relativos
aos requisitos aplicáveis às caixas
registadoras, SKVFS 2020:Y.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0398/S
Regulamentos da Direção-Geral
dos Impostos da Suécia que
alteram os Regulamentos da
Direção-Geral dos Impostos da
Suécia (SKVFS 2014:10) relativos
à utilização de caixas registadoras,
SKVFS 2020:Z.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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: 30/09/2020
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: 30/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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Mercadorias e produtos diversos
2020/0412/S
Regulamentos da Agência da
Energia da Suécia (STEMFS
2017:3) relativos à comunicação e
ao cálculo em conformidade com a
lei relativa ao combustível.
Data Limite: 01/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0413/S
Regulamentos da Agência da
Energia da Suécia relativos à
obrigação de prestação de
informações ambientais sobre o
combustível aos consumidores
(STEMFS 2020:xx).
Data Limite: 01/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0414/LT
Projeto de lei n.º XIIIP-3903(2)
relativa à alteração dos artigos 1.º,
10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, n.º
1, 17.º, n.º 1, 21.º, 22.º, 25.º e 26.º
e à revogação do artigo 16.º, n.º 2,
da Lei n.º I-1143 relativa ao
controlo do tabaco, dos produtos
do tabaco e de outros produtos
afins.
Data Limite: 02/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Mercadorias e produtos diversos
2020/0419/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos à marcação de objetos
passíveis de representar um risco
para a aviação e relativos à
notificação de obstáculos à
aviação.
Data Limite: 02/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho

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
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
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
Pesca
2020/0418/DK
Despacho relativo ao regime de
rotulagem de peixe capturado em
águas costeiras com artes de
pesca não destrutivas.
Data Limite: 02/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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
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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: 01/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Pesticidas e residuos de
pesticidas
2020/0429/S
Regulamentos da Agência Sueca
de Proteção Ambiental relativos à
utilização de nematódeos, insetos
e aracnídeos como pesticidas.
Data Limite: 05/10/2020
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 farmacêuticos
2020/0428/RO
Projeto de decisão do Governo que
altera o anexo da Decisão do
Governo n.º 1915/2006 que aprova
as regras de execução das
disposições da Lei n.º 339/2005
relativa ao estatuto jurídico das
plantas, substâncias e preparações
estupefacientes e psicotrópicas.
Data Limite: 05/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Produtos farmacêuticos
2020/0509/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à resposta de emergência
no que se refere aos
medicamentos, para a gestão da
doença do coronavírus (COVID19).
Data Limite: 19/08/2020
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 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
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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
2020/0515/DK
Despacho relativo a medidas
especiais no que concerne ao
fornecimento de desinfetantes para
a gestão da doença do coronavírus
(COVID-19).
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/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: 05/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Residuos
2020/0427/I
Regulamento relativo ao fim do
estatuto de resíduo do componente
agregado inócuo dos resíduos de
varredura de ruas nos termos do
artigo 184.º-B, n.º 2, do Decreto
Legislativo n.º 152, de 3 de abril de
2006.
Data Limite: 05/10/2020
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
Residuos
2020/0488/L
Projeto de regulamento grão-ducal
que altera o Regulamento GrãoDucal, de 24 de fevereiro de 2003,
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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
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: 28/09/2020
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
2020/0503/F
Projeto de portaria 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/agosto

Serviços 98/48/CE
2020/0354/F
Decreto que altera o artigo R. 3243 do Código do Turismo relativo às
informações que os intermediários
de alojamentos mobilados para
aluguer devem transmitir aos
municípios.
Data Limite: 17/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Serviços 98/48/CE
2020/0355/F
Decreto relativo às informações
obrigatórias para qualquer oferta
de aluguer de alojamentos de
turismo mobilados.
Data Limite: 17/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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Serviços 98/48/CE
2020/0399/S
Projeto de lei que altera a Lei
(1998:112) relativa aos sistemas
de boletins informativos.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Serviços 98/48/CE
2020/0424/F
Requisitos técnicos previstos no
artigo 32.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: 05/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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
2020/0546/B
Decisão Real, de xxx, que dá
execução à Decisão Real n.º 44
relativa ao tratamento conjunto de
dados pela Sciensano e pelos
centros de contacto, pelas
autoridades de inspeção sanitária e
pelas equipas móveis designadas
pelas autoridades regionais
competentes, ou pelas agências
competentes, para localização de
contactos de pessoas com
confirmação ou suspeita de infeção
pelo vírus da COVID-19, com base
numa base de dados da
Sciensano; Acordo de Cooperação
de Execução, de [XXX], entre o
Estado Federal, a Comunidade
Flamenga, a Região da Valónia, a
Comunidade Germanófona e a
Comissão Comunitária Comum
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relativo às aplicações digitais de
localização de contactos, nos
termos do artigo 92.º-A, n.º 1,
terceiro parágrafo, da Lei especial,
de 8 de agosto de 1980, relativa à
reforma institucional.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/agosto
Serviços ligados à internet
2020/0411/D
Projeto de segunda lei de alteração
da lei relativa à proteção de
menores.
Data Limite: 01/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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

Serviços veterinários
2020/0406/SK
Projeto de portaria do Ministério da
Agricultura e do Desenvolvimento
Rural da República Eslovaca que
define as especificações relativas à
proteção de animais de
companhia, os requisitos aplicáveis
à captura de animais vadios e os
requisitos aplicáveis aos centros de
quarentena e abrigos para animais.
Data Limite: 30/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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
Telecomunicações
2020/0361/S
Regulamentos da Autoridade
Sueca dos Correios e das
Telecomunicações relativos a
isenções da exigência de licença
para a utilização de determinados
emissores de rádio.
Data Limite: 18/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Telecomunicações
2020/0385/HU
Decreto da Autoridade Nacional
dos Média e das
Telecomunicações que altera o
Decreto n.º 7/2015 da Autoridade
Nacional dos Média e das
Telecomunicações, de 13 de
novembro de 2015, relativo à
atribuição nacional de frequências
e às regras de utilização de faixas
de frequências.
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Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Telecomunicações
2020/0416/PL
Projeto de regulamento do ministro
dos Assuntos Digitais que altera o
regulamento relativo aos requisitos
técnicos e operacionais aplicáveis
aos recetores digitais.
Data Limite: 02/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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
Transporte aéreo
2020/0387/FIN
Aeronavegabilidade e fabrico de
ultraleves motorizados.
Data Limite: 28/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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 maritimo, fluvial e
navegação em águas interiores
2020/0415/S
Regulamentos que alteram os
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
(TSFS 2010:96) relativos à
prevenção da poluição por navios.
Data Limite: 02/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0353/FIN
Projeto de regulamento relativo à
avaliação da competência de
peritos aprovados.
Data Limite: 17/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0362/FIN
Projeto de lei do Governo,
apresentado ao Parlamento, que
altera a lei relativa aos serviços de
transporte, o artigo 155.º da lei
relativa à circulação rodoviária e os
artigos 25.º e 27.º-A da Lei relativa
aos veículos.
Data Limite: 18/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0370/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
(TSFS 2020:YY) relativos à
aprovação dos motociclos.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0371/A
Decreto do chefe do Governo
Regional de Viena que adota
disposições mais precisas
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relativamente ao exercício da
atividade de transporte de
passageiros com automóveis de
passageiros (táxis) em Viena
(Regime regional de exploração
para a atividade de transporte de
passageiros com automóveis de
passageiros, de Viena).
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0379/FIN
Modificação da estrutura de
veículos de categoria L.
Data Limite: 25/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
Transporte urbano e rodoviário
2020/0408/FIN
Construção e equipamento de
veículos de duas e três rodas,
quadriciclos, respetivos reboques e
veículos elétricos leves.
Data Limite: 01/10/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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: 05/10/2020
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
2020/0502/NL
Despacho n.º IENW/BSK2020/145681 da ministra das
Infraestruturas e da Gestão dos
Recursos Hídricos, de [data], que
altera o despacho relativo aos
veículos, no que diz respeito a
barreiras entre pessoas nos
veículos.
Data Limite: -1ª Publicação: 2020/agosto
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
Transportes
2020/0369/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
(TSFS 2020:YY) relativos aos
motociclos colocados em serviço e
aos respetivos reboques.
Data Limite: 21/09/2020
1ª Publicação: 2020/junho
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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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AUS/122
Consumer Goods (Cosmetics) Information
Standard 2020.
Data Limite: 24/10/2020
BRA/1053
Public Consultation 12, 23 July 2020.
Data Limite: 04/10/2020
BRA/1054
Draft Resolution number 875, 22 July
2020.
Data Limite: 05/10/2020
BRA/1055
Resolution – RDC number 401, 21 July
2020.
Data Limite: N/A
BRA/1056
Draft Resolution number 889, 24 July
2020.
Data Limite: 05/10/2020
BRA/1057
Draft Normative Instruction number 890,
24 July 2020.
Data Limite: 05/10/2020
BRA/1058
Resolution – RDC number 402, July 21st,
2020.
Data Limite: N/A
BRA/1059
Resolution – RDC number 403, July 21st,
2020.
Data Limite: N/A
BRA/1060
Draft Resolution number 869, July 8th,
2020.
Data Limite: 04/09/2020
BRA/1061
Resolution – RDC number 405, July 22nd,
2020.
Data Limite: N/A
BRA/1062
Resolution – RDC number 389 number,
May 26th, 2020.
Data Limite: N/A
BRA/1063
Public Consultation 12, 23 July 2020.
Data Limite: 03/10/2020

BRA/1064
Inmetro Ordinance 400, 21 August 2018.
Data Limite: N/A
BRA/1065
Ordinance 126, 21 August 2020.
Data Limite: N/A
CAN/614
Notice No. SMSE-010-20 — Release of
ICES-001, Issue 5, Industrial, Scientific
and Medical (ISM) Equipment.
Data Limite: 01/10/2020
CAN/615
Consultation of RSP-102, Issue 1, Draft 1.
Data Limite: 16/10/2020
CAN/616
Notice of Proposal to expand lists of
certain products for distribution as
samples and a list of certain nonprescription drugs for which testing
requirements do not apply.
Data Limite: 10/10/2020
CHL/528
Proposed amendment to the Food Health
Regulations to adjust the iodization range
of salt for human consumption.
Data Limite: 11/10/2020
CHL/529
Safety analysis and/or test protocol for fuel
products: Automatic shut-off valves for
gas-fired burners and appliance.
Data Limite: 24/10/2020
CHL/530
Protocolo de análisis y/o ensayos de
seguridad de producto de combustibles:
Equipos de soldeo que utilizan
combustibles gaseosos (Safety analysis
and/or test protocol for fuel products: Gas
welding equipment).
Data Limite: 24/10/2020
CHN/1453
Provisions for the Supervision and
Administration of Cosmetics Production
and Distribution (Draft for Comments).
Data Limite: 18/10/2020
CHN/1454
Provisions for Cosmetics Registration
(Draft for Comments).
Data Limite: 18/10/2020
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CHN/1455
National Standard of the P.R.C., Medical
Electrical Equipment—Part 2-60:
Particular Requirements for the Basic
Safety and Essential Performance of
Dental Equipment.
Data Limite: 30/10/2020
CHN/1456
National Standard of the P.R.C., Medical
Electrical Equipment - Part 2-63: Particular
Requirements for the Basic Safety and
Essential Performance of Dental ExtraOral X-Ray Equipment.
Data Limite: 30/10/2020
CHN/1457
National Standard of the P.R.C., Gas
Storage Water Heater.
Data Limite: 30/10/2020
EU/730
Draft Commission Delegated Regulation
amending Regulation (EU) No 528/2012 of
the European Parliament and of the
Council to include citric acid as an active
substance in Annex I thereto.
Data Limite: 02/10/2020
EU/731
Draft Commission Regulation amending
Annex XVII to Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament
and of the Council as regards
perfluorocarboxylic acids containing 9 to
14 carbon atoms in the chain (C9-C14
PFCAs), their salts and related substan
Data Limite: 02/10/2020
EU/732
Draft Commission Delegated Regulation
amending Annex III to Regulation (EU) No
2018/848 of the European Parliament and
of the Council as regards certain
information to be provided on the labelling
of organic products.
Data Limite: 04/10/2020
EU/733
Draft Commission Implementing
Regulation renewing the approval of the
active substance etoxazole 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
Data Limite: 16/10/2020

EU/734
Draft Commission Delegated Regulation
amending the Annex to Regulation (EU)
No 609/2013 of the European Parliament
and of the Council as regards the list of
substances that may be added to infant
and follow-on formula, baby food and
processed cereal-based food.
Data Limite: 30/10/2020
GBR/36
Notice is hereby given to inform WTO
Members that the UK are currently
carrying out an early-stage call for views
on a proposed policy. An addendum to this
notification will be issued alongside a draft
text, expected in early 2021.
Data Limite: 17/09/2020
IND/157
Draft Food Safety and Standards (Food
Product Standards and Food Additives)
Amendment Regulations, 2020 w.r.t. new
standards of Dairy Analogue and revision
of standards of Ghee and other Milk Fat
Products.
Data Limite: 05/10/2020
IND/158
Essential Requirements for Feedback
Device.
Data Limite: 11/09/2020
IND/159
Essential Requirements for Transmission
Terminal Equipment.
Data Limite: 11/09/2020
IND/160
Essential Requirements for PON Family of
Broadband Equipment.
Data Limite: 11/09/2020
IND/161
Essential Requirements for Cordless
Telephone.
Data Limite: 25/09/2020
IND/162
Essential Requirements for G3 Fax
Machine.
Data Limite: 25/09/2020
IND/163
Essential Requirements for ISDN
Customer Premises Equipment.
Data Limite: 25/09/2020
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IND/164
Essential Requirements for Modem.
Data Limite: 25/09/2020

Products Including Pharmaceuticals and
Medical Devices (hereinafter referred to as
the Act). (1960, Law No.145).
Data Limite: N/A

IND/165
Essential Requirements for Private
Automatic Branch Exchange.
Data Limite: 25/09/2020

KEN/1006
KS 583: 2020 Socks — Specification.
Data Limite: 15/09/2020

IND/166
Essential Requirements for 2- Wire
Telephone Equipment.
Data Limite: 25/09/2020

KEN/1007
KS 584-1: 2020 Stockings —
Specification. Part 1: School stockings.
Data Limite: 15/09/2020

ISR/1161
Procedure for Packaging Labeling of
Medical Preparations (PRA-043/03).
Data Limite: 01/09/2020

KEN/1008
KS 584-2: 2020 Stockings —
Specification. Part 2: Ladies' stockings and
panty hose.
Data Limite: 15/09/2020

ISR/1162
SI 1481 - Dry processed fiberboards.
Data Limite: 24/10/2020
ISR/1163
Oriented strand board (OBS).
Data Limite: 24/10/2020
ISR/1164
SI 1220 part 6 - Fire detector systems:
Manual signaling boxes.
Data Limite: 24/10/2020
ISR/1165
SI 5731 - Liquid petroleum products - Fatty
acid methyl esters (FAME) for use in
diesel engines and heating applications Requirements and test methods.
Data Limite: 24/10/2020
ISR/1166
SI 1888 Part 1 - Child care articles Wheeled child conveyances: Pushchairs
and prams; SI 1888 Part 2 - Child care
articles - Wheeled child conveyances:
Pushchairs for children above 15 kg up to
22 kg.
Data Limite: 25/10/2020

KEN/1009
KS 2489: 2020 Engine coolant.
Data Limite: 20/09/2020
KEN/1010
KS 2571: 2020 Food fortification premix
and fortificants — Requirements for supply
in Kenya.
Data Limite: 04/10/2020
KEN/1011
KS 2168-1: 2020 Masonry cement Specification Part 1: Composition,
specification and conformity criteria.
Data Limite: 02/10/2020
KEN/1012
KS 2168-2: 2020 Masonry cement Part 2:
Test method.
Data Limite: 02/10/2020
KEN/1013
KS 2924: 2020 Personal Protective
Equipment - Face Masks – Masks for
public use - Requirements and Test
Methods.
Data Limite: 03/10/2020

JPN/668
Revision of the fertilizer standards and
rules.
Data Limite: 19/09/2020

KEN/1014
DKS 2925: 2020 Kidney Trays—
Specification.
Data Limite: 03/10/2020

JPN/669
Designation of Shitei Yakubutsu
(designated substances), based on the Act
on Securing Quality, Efficacy and Safety of

KEN/1015
KS 2923-2: 2020 Tarpaulins for postharvest handling of agricultural produce.
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Part 2: Polyester fabric coated with
Polyvinyl chloride (PVC).
Data Limite: 04/10/2020
KEN/1016
KS 2923-1: 2020 Tarpaulins for postharvest handling of agricultural produce.
Part 1: Woven High density Polyethylene.
Data Limite: 04/10/2020

PHL/241
Application Procedure for Product
Marketing Authorizations through the FDA
Electronic Portal (E-portal) System for
Heated Tobacco Products.
Data Limite: 24/10/2020

KEN/1017
KS 2844: 2020 Fresh coarsely ground
meat products — Specification.
Data Limite: 20/10/2020

PHL/242
Procedure for Pre-Application
Documentary Evaluation (PADE) for
Heated Tobacco Products seeking
Registration under the Food and Drug
Administration.
Data Limite: 24/10/2020

KEN/1018
KS 2845: 2020 Fermented sausages
(salami) — Specification.
Data Limite: 20/10/2020

PHL/243
Batch Declaration of Heated Tobacco
Products (HTPs).
Data Limite: 24/10/2020

KOR/912
Revision of The Enforcement Decree of
the Act on Resource Circulation of
Electrical and Electronic and Vehicles.
Data Limite: 25/08/2020

RUS/104
Draft amendments to the Rules for
conducting studies (tests) for evaluation of
biological action of medical products.
Data Limite: 11/10/2020

KOR/913
Draft amendment of Technical Regulation
for Electromagnetic Compatibility.
Data Limite: 26/10/2020

RUS/105
Draft amendments № 4 to the Customs
Union Technical Regulation «On safety of
food products» Draft amendments № 1 to
the Customs Union Technical Regulation
"On safety of specific types of specialized
food products including the therapeutic
and preventive dietary food".
Data Limite: 02/11/2020

MEX/473
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-014-SCFI-2017: Orifice-type positive
displacement meters for natural gas or
LPG in gaseous state - Specifications, test
and verification methods (cancelling draft
Mexican Official Standard PROY-NOM014-SCFI-2017 an Mexican Official
Standard NOM-014-SCFI-1997).
Data Limite: N/A
PHL/239
Guidelines for the Issuance of Preapplication Documentary Evaluation
(PADE) for Vapor Products Seeking
Registration under FERN 1 with the
Center for Cosmetics Regulation and
Research.
Data Limite: 24/10/2020
PHL/240
General Guidelines for the Regulation of
Heated Tobacco Products (HTPs).
Data Limite: 24/10/2020

SGP/55
Draft Environmental Protection and
Management (Vehicular Emissions)
(Amendment) Regulations 2021.
Data Limite: 19/10/2020
THA/577
Ministerial Regulation Prescribing
Description, Production and Method of
Displaying of Standard Marks on the
Industrial Products B.E.2563 (2020).
Data Limite: N/A
THA/578
Ministerial Regulation on Rules and
Procedures on Application, Issuance of
License to Display Standard Marks on the
Industrial Products, License to
Manufacture and License to Import for
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Sale in the Kingdom of the Industrial
Products B.E. 2563 (2020).
Data Limite: N/A
THA/579
Draft Ministry of Public Health Notification,
No. … B.E. …. (....) Issued by virtue of the
Food Act B.E. 2522 entitled "Hemp seed,
hemp seed oil, hemp seed protein, and
food supplement containing hemp seed,
hemp seed oil, or hemp seed protein".
Data Limite: 26/10/2020
TPKM/425
Proposal for Legal Inspection of Exterior
Tile.
Data Limite: 16/10/2020
TPKM/426
Proposal for amendments to the
inspection requirements for textile goods.
Data Limite: 18/10/2020
TPKM/427
Proposal for Legal Inspection
Requirements for Chair Mounted Seat.
Data Limite: 19/09/2020
TPKM/428
Draft Regulation for the Use Restriction
and Labeling Requirement of Coffee
Leaves (Coffea arabica, Coffea
canephora) as Food Ingredients.
Data Limite: 30/10/2020
TPKM/429
Revised Draft Regulation on Nutrition
Labeling for Prepackaged Food Products.
Data Limite: 30/10/2020
UGA/1217
DUS 2229-2:2020, Surgical gauze Specification - Part 2: Petrolatum, First
edition.
Data Limite: 19/10/2020
UGA/1218
DUS 466:2020, Manual toothbrush —
Specification, Second Edition.
Data Limite: 24/10/2020
UGA/1219
DUS 202:2020, Textiles — Mattress —
Specification, Second Edition.
Data Limite: 24/10/2020

UGA/1220
US 1564:2020, Textiles — Woven
handkerchief — Specification, Second
Edition.
Data Limite: 24/10/2020
UGA/1221
DUS 949-1:2020, Textiles — Upholstery
fabrics — Part 1: Plain, tufted, or flocked
woven upholstery fabrics — Specification,
Second Edition.
Data Limite: 24/10/2020
UGA/1222
DUS 949-2:2020, Textiles — Upholstery
fabrics — Part 2: Knitted upholstery fabric
— Specification, Second Edition.
Data Limite: 24/10/2020
USA/1637
National Organic Program; Strengthening
Organic Enforcement.
Data Limite: 05/10/2020
USA/1638
Energy Conservation Program: Energy
Conservation Standards for Clothes
Washers and Clothes Dryers.
Data Limite: 14/09/2020
USA/1639
Energy Conservation Program: Test
Procedure for Showerheads.
Data Limite: 30/09/2020
USA/1640
Control of Air Pollution From Airplanes and
Airplane Engines: GHG Emission
Standards and Test Procedures.
Data Limite: 19/10/2020
USA/1641
Significant New Use Rules on Certain
Chemical Substances (20-8.B).
Data Limite: 24/09/2020
USA/1642
Regulatory Flexibility Act Section 610
Review of the Testing and Labeling
Regulations Pertaining to Product
Certification of Children's Products,
Including Reliance on Component Part
Testing.
Data Limite: 23/10/2020
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VNM/174
Draft National Technical Regulation on the
fifth level of gaseous pollutants emissions
for new assembled, manufactured and
imported automobiles.
Data Limite: 23/10/2020
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