notificações
lista mensal ▪ março 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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Adubos químicos
2017/0601/I
Decreto ministerial relativo à
alteração do anexo 13 do Decreto
Legislativo n.º 75, de 29 de abril de
2010, intitulado «Reclassificação e
revisão da regulamentação em
matéria de fertilizantes, nos termos
do artigo 13.º da Lei n.º 88, de 7 de
julho de 2009».
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Adubos químicos
2018/0013/EE
Projeto de regulamento do ministro
da Agricultura relativo aos
requisitos aplicáveis à composição
de diferentes tipos de adubos.
Data Limite: 13/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0472/E
Projeto de decreto que aprova o
regulamento das denominações
geográficas de qualidade e das
marcas de qualidade alimentar de
Castela e Leão.
Data Limite: 09/04/2018
1ª Publicação: 2017/setembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2017/0505/E
Pportaria da Secretária do
Desenvolvimento Económico e da
Competitividade e do Secretário da
Saúde que ordena a publicação
das alterações da norma técnica
específica da produção agrícola
biológica do País Basco para a
produção do caracol.
Data Limite: 30/04/2018
1ª Publicação: 2017/outubro

Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0005/I
Projeto de decreto legislativo que
regulamenta o cultivo, a colheita e
a primeira fase de transformação
das plantas medicinais, nos termos
do artigo 5.º da Lei n.º 154, de 28
de julho de 2016.
Data Limite: 09/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0024/EE
Regras relativas ao regime de
qualidade alimentar «Cebola de
Peipus».
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0025/GR
Especificação técnica – Gestão do
ambiente rural – Sistema de gestão
integrada para a produção
agrícola. Parte 1: Especificação.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0026/GR
Especificação técnica – Gestão do
ambiente rural – Sistema de gestão
integrada para a produção
agrícola. Parte 2: Requisitos
aplicáveis ao cultivo de algodão.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0027/GR
Especificação técnica – Gestão do
ambiente rural – Sistema de gestão
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integrada para a produção
agrícola. Parte 2: Requisitos
aplicáveis ao cultivo de azeitona.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0028/GR
Especificação técnica – Gestão do
ambiente rural – Sistema de gestão
integrada para a produção
agrícola. Parte 2: Requisitos
aplicáveis ao cultivo de pêssegos.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0029/GR
Especificação técnica – Gestão do
ambiente rural – Sistema de gestão
integrada para a produção
agrícola. Parte 2: Requisitos
aplicáveis à produção de culturas.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0030/GR
Especificação técnica – Sistema de
gestão para a garantia da
qualidade da carne de porco.
Especificação aplicável à produção
da alimentação dos suínos.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0031/GR
Especificação técnica – Sistema de
gestão para a garantia da
qualidade da carne de porco.
Especificação aplicável à criação
de suínos.

Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0032/GR
Especificação técnica – Sistema de
gestão para a garantia da
qualidade da carne de porco.
Especificação aplicável ao abate
de suínos.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0033/GR
Especificação técnica – Sistema de
gestão para a garantia da
qualidade da carne de porco.
Especificações aplicáveis ao corte,
ao desossamento, à transformação
e à embalagem de carne de porco.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0034/GR
Especificação técnica – Sistema de
gestão para a garantia da
qualidade da carne de porco.
Especificação para pontos de
venda de carne de porco.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0035/GR
Especificação técnica aplicável à
produção de produtos de animais
que não tenham sido criados com
alimentação geneticamente
modificada.
Data Limite: 23/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
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Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0050/PL
Projeto de lei relativa à utilização
de plantas ricas em proteínas na
alimentação para animais, com
uma carta retificativa.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0053/F
Portaria que altera a Portaria, de 5
de setembro de 2003, relativa à
aplicação obrigatória de normas.
Data Limite: 07/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0059/CZ
Portaria relativa aos viveiros e aos
materiais de propagação de
géneros e espécies de fruteiras e à
sua colocação no mercado.
Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0060/CZ
Portaria relativa aos viveiros e aos
materiais de propagação de lúpulo,
videira, géneros e espécies de
fruteiras e espécies de plantas
ornamentais, bem como à sua
colocação no mercado.
Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0062/CZ
Portaria relativa aos produtos e
adjuvantes fitofarmacêuticos.

Data Limite: 16/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0068/E
Projeto de resolução que aprova as
Normas Técnicas da Produção
Integrada.
Data Limite: 17/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Agricultura, pesca e géneros
alimentícios
2018/0080/BG
Regulamento relativo à colocação
no mercado e utilização de
produtos fitofarmacêuticos.
Data Limite: 25/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Ambiente
2018/0003/F
Portaria que estabelece os critérios
de fim do estatuto de resíduo para
os panos de limpeza cortados
elaborados a partir de têxteis
usados para utilização como
panos.
Data Limite: 06/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Armas e munições
2018/0049/EE
Projeto de alteração da lei relativa
às armas, da lei relativa aos bens
estratégicos, da lei relativa aos
explosivos e de outras leis.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Bem-estar dos animais e animais
de companhia
2018/0074/EE
Lista de espécies e subespécies
animais cuja utilização é permitida
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em exposições, competições,
feiras e leilões de animais ou
noutros eventos públicos que
envolvam agrupamentos de
animais.
Data Limite: 23/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Construção
2017/0583/D
Terceira alteração da base de
avaliação para materiais metálicos
em contacto com água potável
(base de avaliação para metais).
Data Limite: 16/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0604/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-01-0100 Produção e transporte de betão
de estaleiro.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

00 Unidades de produção de betão
no local.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0607/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-02-0100 Aço para betão armado.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0608/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-03-0000 Andaimes.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0605/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-01-0300 Cura de betão.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0609/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-02-02-0100 Trabalhos de escavação geral
para obras de construção
rodoviária e engenharia hidráulica.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0606/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-01-01-04-

Construção
2017/0610/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-02-07-019 /36
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00 Construção de aterros utilizando
os produtos adequados de
trabalhos de escavação ou
empréstimo de terras.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0201 Isolamento térmico de telhados.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0611/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-02-07-0300 Aterros temporários.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0615/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0202 Isolamento térmico de paredes
exteriores.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0612/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-02-0200 Paredes de tijolo.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0613/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0101 Impermeabilização de telhados
feitos de betão armado.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0614/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas

Construção
2017/0616/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0203 Isolamento térmico de telhados
de telhas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0617/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-06-0204 Sistemas de isolamento da
envolvente de edifícios utilizando
poliestireno expandido (EPS) e
revestimentos finos reforçados de
compostos - ETICS.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Construção
2017/0618/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-07-0300 Revestimentos de pedra
natural.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0622/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-04-0302 Louça sanitária para pessoas
com deficiência.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0619/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-07-0400 Revestimento de paredes com
lajes de mármore, granito e pedra
natural.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0623/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-09-0200 Instalação de caldeiras de aço.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0620/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-08-0300 Portas e janelas de alumínio.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0621/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-03-08-0400 Portas e janelas feitas de
materiais sintéticos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0624/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-09-0300 Instalação de caldeiras de ferro
fundido.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0625/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-50-0100 Circuitos de sistemas para-raios
instalados no telhado.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Construção
2017/0626/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-50-0200 Condutores de sistemas pararaios.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0627/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-04-50-0300 Dispositivos de proteção contra
sobretensões.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0628/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-01-0701 Impermeabilização do tabuleiro
de pontes de betão.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0629/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0100 Lancis, valetas e valas de
drenagem com revestimento de
betão ao longo da estrada.

Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0630/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0200 Lajes de pavimento e calçada
para zonas de peões e praças.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0631/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0400 Barreiras acústicas para
estradas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0632/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-02-0700 Barreiras de proteção contra a
queda de pedras.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0633/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-0112 /36
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00 Camada de fundação do
pavimento rodoviário com materiais
não ligados.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0634/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-0300 Camadas de pavimento
rodoviário com agregados não
ligados.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0635/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-1104 Camadas de betão betuminoso
denso de mistura a quente.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0636/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-1201 Camada de desgaste de betão
betuminoso antiderrapante.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0637/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas

(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-03-1600 Recuperação de pavimento
rodoviário em plena profundidade
com reciclagem a frio no local
(CIR) e adição de espuma de
asfalto.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0638/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-04-0700 Sistemas de suporte de sinais
rodoviários verticais.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0639/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-07-0100 Infraestrutura para iluminação
rodoviária.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0640/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-05-07-0200 Candeeiros e postes de
iluminação rodoviária.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Construção
2017/0641/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-01-0302 Preenchimento de valas de
redes subterrâneas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0642/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-02-0100 Gabiões de rede metálica para
proteção de declives, leitos de rios
e aterros.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0643/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-02-0200 Enrocamentos em geotêxteis
para proteção de declives e leitos
de rios.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0644/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-03-0300 Geotêxteis e produtos de
drenagem conexos.

Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0645/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-03-0600 Drenagem de superfícies
utilizando geocompostos .
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0646/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-05-0102 Impermeabilização de
estruturas subterrâneas de betão
utilizando membranas asfálticas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0647/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-05-0303 Camada de filtro/revestimento
de proteção para membranas
impermeabilizantes sintéticas
utilizando brita estratificada.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0648/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
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em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-05-0304 Revestimento de reservatórios e
aterros com membranas de PEAD.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0649/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0202 Redes não pressurizadas de
águas residuais em PVC-U.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0650/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0702 Válvulas de fecho de ferro
fundido.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0651/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0706 Válvulas de descompressão.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0652/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória

em todos os estudos e obras
públicas. ΕLΟΤ TS 1501-08-06-0707 Ventusas de orifício duplo.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0653/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0710 Bocas de rega.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0654/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0803 Reinstalação de lajes de
pavimento ao longo de serviços
públicos subterrâneos construídos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0655/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-06-0804 Reinstalação de lancis e valetas
ao longo de serviços públicos
subterrâneos construídos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0656/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
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(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-07-0105 Degraus de câmara de visita.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0657/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-08-08-0200 Bombas com motor elétrico
para estações de bombagem de
rega e abastecimento de água.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0658/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-02-0201 Bancos de jardim.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0659/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-02-0202 Contentores de resíduos em
espaços públicos exteriores.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0660/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas

(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-02-0203 Equipamento de parques
infantis.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0661/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-06-0401 Desrama e poda de árvores.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0662/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-10-06-0402 Poda de arbustos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0663/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-11-03-0400 Empilhamento de solo utilizando
cimentação a jato.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0664/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
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em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-02-0101 Escavação de túneis com meios
convencionais.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0665/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-05-0100 Impermeabilização do
revestimento de túneis com
membranas sintéticas.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0666/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-05-0200 Geotêxteis e produtos conexos
para a proteção ou drenagem de
membranas de revestimento de
túneis
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0667/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-07-0100 Perfuração em túneis para
injeção, ancoragem,
instrumentação, etc.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Construção
2017/0668/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-12-07-0200 Injeção de cimento em túneis.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0669/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0401 Maciços de barragens zonadas
de terra e enrocamento compostos
por areia e gravilha.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0670/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0402 Maciços de barragens zonadas
de terra e enrocamento compostos
por materiais rochosos de
escavação.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0671/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0403 Maciços de barragens zonadas
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de terra e enrocamento compostos
por materiais diversos.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0672/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-13-01-0501 Enrocamentos a montante de
barragens zonadas de terra e
enrocamento.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0673/GR
Aprovação de setenta (70)
especificações técnicas helénicas
(ETH), cuja aplicação é obrigatória
em todos os estudos e obras
públicas. ELOT TS 1501-14-02-0400 Utilização de injeção de cimento
em alvenaria existente.
Data Limite: 28/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2017/0675/HR
Regulamentos técnicos relativos
aos produtos de construção.
Data Limite: 29/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Construção
2018/0017/A
RVS 08.97.03 Condições
contratuais técnicas, materiais de
construção, geotêxteis na
subestrutura.
Data Limite: 17/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro

Construção
2018/0020/E
Projeto de portaria que altera
determinados artigos do caderno
de especificações técnicas gerais
para obras de estradas e pontes,
relativos a materiais básicos,
revestimento de estradas e
pavimentos, sinalização,
balizamento e sistemas de
retenção rodoviária.
Data Limite: 20/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Construção
2018/0047/LT
Projeto de despacho que aprova a
lista de produtos de construção
regulamentados.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Construção
2018/0061/A
Projeto de lei que altera a lei de
Burgenland relativa aos eventos.
Data Limite: 16/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Construção
2018/0075/BG
Projeto de regulamento relativo a
regulamentações e regras técnicas
para a monitorização e aceitação
de trabalhos de instalações
elétricas.
Data Limite: 23/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Construção
2018/0083/EE
Requisitos aplicáveis a edifícios em
virtude das necessidades especiais
de pessoas com deficiência.
Data Limite: 28/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
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Construção
2018/0088/NL
Alteração do despacho relativo a
subvenções para a poupança de
energia nas habitações em
conexão com a inclusão de
medidas elegíveis, o aumento do
limite de subvenção e a adaptação
dos prazos e montantes de
subvenção.
Data Limite: 02/03/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Construção
2018/0090/NL
Despacho do ministro do Interior e
das Relações do Reino que altera
o despacho referente à Decisão
relativa à construção civil, de 2012,
no que concerne à designação de
uma nova versão do calendário de
inspeções do Centro dos Países
Baixos para a Prevenção da
Criminalidade e a Segurança.
Data Limite: 06/06/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Energia, minerais, madeira
2018/0070/UK
Programa de implementação da
contagem inteligente da GrãBretanha: Notificação da ampliação
da condição de licença de
distribuição de eletricidade e gás
com contagem inteligente
«Mandado de registo».
Data Limite: 22/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Equipamentos para uso
doméstico e de lazer
2018/0055/F
Caderno de encargos da indicação
geográfica «cadeira de Liffol»
relativo ao nome e aos estatutos
do organismo de defesa e de
gestão, à delimitação da zona

geográfica e às modalidades de
controlo e de rotulagem.
Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Equipamentos terminais
2018/0086/F
Decreto que altera o Decreto 20101207, de 12 de outubro de 2010,
relativo à afixação da taxa de
absorção específica dos
equipamentos terminais de rádio.
Data Limite: 29/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Equipamentos terminais
2018/0087/F
Portaria que altera a Portaria, de 8
de outubro de 2003, relativa à
prestação de informação aos
consumidores sobre os
equipamentos terminais de rádio,
adotada em aplicação do artigo R.
20-10 do Código dos Correios e
das Telecomunicações, a Portaria,
de 8 de outubro de 2003, que
define as especificações técnicas
aplicáveis aos equipamentos
terminais de rádio e a Portaria, de
12 de outubro de 2010, relativa à
afixação da taxa de absorção
específica dos equipamentos
terminais de rádio.
Data Limite: 29/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Farmacopeias
2018/0002/D
Farmacopeia alemã 2018 - DAB
2018.
Data Limite: 04/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Farmacopeias
2018/0010/F
NTPP n.º 1271: Alumínio nas
soluções de nutrição parentérica.
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Data Limite: 11/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro

Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro

Farmacopeias
2018/0085/CZ
Notas técnicas relativas a
substâncias e preparados
farmacêuticos, submetidas a
consulta pública (texto em anexo).
O projeto aplica-se à seguinte
substância farmacêutica ativa
(API): Citrato de butamirato. O
projeto aplica-se ao seguinte
preparado farmacêutico: Unguento
de ácido salicílico a 1% com óleo
essencial de lavanda.
Data Limite: 29/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro

Géneros alimentícios
2017/0507/LV
Requisitos aplicáveis ao
manuseamento de leite cru de
vaca e de cabra em pequenas
quantidades.
Data Limite: 03/05/2018
1ª Publicação: 2017/outubro

Gás
2017/0587/RO
Regras técnicas relativas à
conceção, à construção e ao
funcionamento de sistemas de
aprovisionamento de gás natural.
Data Limite: 19/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro

Géneros alimentícios
2017/0524/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, géneros alimentícios
que contêm cogumelos e as
qualificações de micologistas e
especialistas em cogumelos.
Data Limite: 17/05/2018
1ª Publicação: 2017/novembro

Gás
2017/0603/GR
Projeto de regulamentações
técnicas relativas a instalações de
descompressão de gás natural
comprimido e aparelhos auxiliares.
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Gás
2018/0058/I
Projeto de decreto ministerial que
atualiza a regra técnica sobre as
características físico-químicas e a
presença de outros componentes
no gás combustível a ser
transportado em conformidade com
o Decreto ministerial, de 19 de
fevereiro de 2007.

Géneros alimentícios
2017/0519/HR
Regras aplicáveis aos produtos à
base de carne.
Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2017/novembro

Géneros alimentícios
2017/0535/RO
Lei relativa ao teor de ácidos
gordos trans dos géneros
alimentícios destinados ao
consumo humano.
Data Limite: 24/05/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2017/0538/CZ
Portaria que altera a Portaria n.º
289/2007 Colet. que estabelece os
requisitos veterinários e de higiene
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aplicáveis aos produtos de origem
animal, não regulamentados pela
legislação diretamente aplicável
das Comunidades Europeias, com
a redação que lhe foi dada pela
legislação posterior.
Data Limite: 24/05/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2017/0539/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 152/2009 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, de 12 de
novembro de 2009, relativo aos
requisitos obrigatórios do Codex
Alimentarius Hungaricus.
Data Limite: 25/05/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Géneros alimentícios
2018/0022/IRL
Projeto de lei relativa à saúde
pública (álcool), de 2015 (na
medida em que diz respeito às 3
especificações adicionais
aplicáveis à rotulagem, à
publicidade e à limitação do horário
da transmissão).
Data Limite: 20/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Géneros alimentícios
2018/0046/NL
Despacho relativo à lei das
mercadorias no que se refere a
isenções para suplementos
alimentares.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Géneros alimentícios
2018/0067/E
Decreto Real que altera o Decreto
Real n.º 140/2003, de 7 de
fevereiro, que estabelece os

critérios sanitários da qualidade da
água destinada ao consumo
humano e as especificações dos
métodos de análise do Decreto
Real n.º 1798/2010, de 30 de
dezembro, que regulamenta a
exploração e comercialização de
águas minerais naturais e de
águas de nascente engarrafadas
para consumo humano e do
Decreto Real n.º 1799/2010, de 30
de dezembro, que regulamenta o
processo de elaboração e
comercialização de águas
preparadas engarrafadas para
consumo humano.
Data Limite: 17/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Géneros alimentícios
2018/0092/CZ
Projeto de portaria relativa aos
selos fiscais apostos nos produtos
do tabaco.
Data Limite: 08/06/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Interfaces de rádio
2018/0016/B
Interfaces de rádio B01 (09, 19, 35,
37 e 38), B04-15, B06-24, B07-04,
B16-01 e B17 (04 e 05).
Data Limite: 17/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Interfaces de rádio
2018/0021/E
Projeto de resolução da Secretaria
de Estado para a Sociedade da
Informação e a Agenda Digital que
publica os requisitos técnicos das
seguintes interfaces de rádio
regulamentadas: IR-4 relativa a
equipamentos analógicos de rádio
móvel PMR 446 no intervalo de
frequências 446-446,2 MHz; IR-97
relativa a equipamentos digitais de
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rádio móvel PMR 446 no intervalo
de frequências 446-446,2 MHz.
Data Limite: 20/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Jogos de azar
2017/0590/S
Projeto de lei relativa ao jogo.
Data Limite: 20/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Jogos de azar
2017/0676/CY
Projeto de lei intitulada «Lei relativa
a determinados serviços de jogo,
de 2017».
Data Limite: 02/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Jogos de azar
2018/0051/S
Regulamentos técnicos e
recomendações gerais da
Autoridade Sueca do Jogo
referentes à acreditação de
organismos de inspeção, ensaio e
certificação de operações de jogo,
bem como aos requerentes de
licenças para conduzir operações
de jogo.
Data Limite: 07/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Materiais de construção
2018/0056/S
Regulamentos da Administração
Nacional da Habitação, da
Construção e do Planeamento da
Suécia que alteram os
Regulamentos da Administração
relativos à construção (2011:6) regulamentos e recomendações
gerais.
Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro

Materiais de construção
2018/0089/PL
Projeto de regulamento do ministro
do Investimento e do
Desenvolvimento que altera o
regulamento relativo ao método de
elaboração de uma declaração de
desempenho para produtos de
construção e à aplicação de uma
marca de construção nos produtos
de construção.
Data Limite: 06/06/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Mecânica
2017/0586/HU
Projeto de decreto do ministro da
Economia Nacional relativo às
condições para a execução de
soldadura por fusão.
Data Limite: 19/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0004/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: 09/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0015/HU
Decreto do ministro da Economia
Nacional n.º .../2018, de [dia] de
[mês] de [ano], que altera o
Decreto do ministro da Economia
Nacional n.º 23/2014, de 30 de
junho de 2014, relativo à
identificação de faturas e recibos
por parte da autoridade fiscal, bem
como à respetiva inspeção de
faturas eletrónicas.
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Data Limite: 17/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0019/S
Regulamentos da Autoridade
Sueca do Ambiente de Trabalho
relativos aos riscos químicos para
o ambiente de trabalho (AFS
2011:19) que alteram os
regulamentos da Autoridade Sueca
do Ambiente de Trabalho relativos
aos riscos químicos para o
ambiente de trabalho.
Data Limite: 19/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0023/PL
Projeto de regulamento relativo aos
critérios e às condições técnicas
para caixas registadoras.
Data Limite: 20/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0043/S
Lei (2018:000) relativa ao tabaco e
produtos similares.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0063/F
Pedido de homologação do projeto
de caderno de encargos da
indicação geográfica «Grenat de
Perpignan».
Data Limite: 16/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0071/S
Regulamentos relativos aos
cigarros eletrónicos e às recargas.
Data Limite: 22/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro

Mercadorias e produtos diversos
2018/0076/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos à marcação e iluminação
de objetos que penetram nas
superfícies delimitadoras de
obstáculos em aeroportos.
Data Limite: 23/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Mercadorias e produtos diversos
2018/0077/S
Regulamentos e orientações gerais
da Agência Sueca dos Transportes
relativos à preparação para
operações de salvamento, bem
como aos serviços de emergência
em aeroportos.
Data Limite: 23/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Metrologia
2018/0039/DK
Despacho relativo a distribuidores
de custos de aquecimento
utilizados como base para a
distribuição de custos de
aquecimento.
Data Limite: 30/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Metrologia
2018/0040/DK
Despacho relativo à utilização de
instrumentos de pesagem
automáticos.
Data Limite: 30/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Metrologia
2018/0041/DK
Despacho relativo à utilização de
sistemas de medição para
medições quantitativas de líquidos
que não água e medições de gás
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gasoso (por oposição ao liquefeito
ou solidificado) em porções.
Data Limite: 30/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Metrologia
2018/0091/B
Portaria do Governo da Valónia
que altera a Portaria real, de 12 de
outubro de 2010, relativa à
aprovação, à verificação e à
instalação dos instrumentos de
medição utilizados para fiscalizar a
aplicação da lei relativa à polícia de
trânsito e das portarias adotadas
em execução da mesma.
Data Limite: 07/06/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Produtos cosméticos
2018/0042/UK
Regulamentos relativos à proteção
ambiental (microesferas) (País de
Gales), de 2018.
Data Limite: 30/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Produtos cosméticos
2018/0048/UK
Regulamentos relativos à proteção
ambiental (microesferas) (Escócia),
de 2018.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Produtos farmacêuticos
2018/0064/D
Projeto de decreto de alteração de
disposições jurídicas relativas a
estupefacientes e outras
disposições.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/fevereiro
Produtos petrolíferos
2018/0012/B

Projeto de portaria real que
estabelece os volumes nominais
mínimos dos biocombustíveis
sustentáveis que devem ser
incluídos nos volumes de
combustíveis disponibilizados
anualmente para consumo.
Data Limite: 12/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Produtos petrolíferos
2018/0036/D
Decreto para alteração do decreto
relativo à sustentabilidade da
eletricidade a partir de biomassa,
para alteração do decreto relativo à
sustentabilidade dos
biocombustíveis e para alteração
do decreto relativo ao comércio de
emissões, bem como para
transposição de especificações do
direito europeu.
Data Limite: 27/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Produtos petrolíferos
2018/0044/GR
Projeto de Decisão n.º 130/2017 do
Conselho Superior de Química que
altera e complementa a Decisão
Ministerial Conjunta n.º 322/2000
(Diário Oficial
n.º 122/B/07.02.2001) relativa a
massas lubrificantes para
automóveis - especificações e
métodos de ensaio.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Produtos químicos
2018/0066/DK
Despacho que altera o despacho
relativo à segurança de
determinadas substâncias
biológicas, vetores e materiais
afins.
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Data Limite: 17/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Resíduos
2017/0522/I
Projeto de regulamento relativo à
cessação do estatuto de resíduo
da borracha vulcanizada derivada
de pneus usados, nos termos e
para efeitos do artigo 184.º-B, n.º
2, do Decreto Legislativo n.º 152,
de 3 de abril de 2006.
Data Limite: 15/05/2018
1ª Publicação: 2017/novembro
Rotulagem
2018/0078/B
Portaria Real que altera a Portaria
Real, de 5 de fevereiro de 2016,
relativa ao fabrico e à
comercialização de produtos do
tabaco.
Data Limite: 24/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Rotulagem
2018/0081/HU
Projeto de decreto que altera o
Decreto n.º 152/2009 do ministro
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, de 12 de
novembro de 2009, relativo aos
requisitos obrigatórios do Codex
Alimentarius Hungaricus.
Data Limite: 28/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Segurança
2018/0011/SK
Especificações Técnicas (ET) 049 Ventilação de túneis rodoviários.
Data Limite: 11/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Segurança
2018/0045/BG

Projeto de regulamento que altera
e complementa o Regulamento n.º
Ih-1971, de 2009, relativo às
normas e regras técnicas e de
construção para garantir a
segurança contra incêndios.
Data Limite: 02/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Segurança
2018/0084/B
Projeto de portaria real que altera a
Portaria real, de 10 de fevereiro de
2008, que define a forma de
assinalar a existência de vigilância
através de câmaras.
Data Limite: 28/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Serviços 98/48/CE
2018/0001/NL
Normas pormenorizadas no artigo
8.º-A do despacho de execução
dos passaportes relativamente ao
processo de entrega dos
documentos de viagem.
Data Limite: 03/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Serviços 98/48/CE
2018/0038/NL
Despacho que altera o despacho
relativo ao registo básico do solo
em conexão com a determinação
do catálogo relacionado com o
objeto de registo relativo às
licenças emitidas ao abrigo da lei
relativa à exploração mineira.
Data Limite: 30/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
Serviços ligados à internet
2017/0582/HU
Lei [número], de [ano], que altera
determinadas leis relativas ao
bloqueio de pagamentos em
operações de jogo ilegal.
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Data Limite: 16/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0079/S
Projeto de portarias de alteração
da Portaria (1999:58) que proíbe
determinados produtos prejudiciais
para a saúde e da Portaria
(1992:1554) relativa ao controlo de
estupefacientes.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/fevereiro
Substâncias e preparações
perigosas
2018/0082/S
Projeto de portarias de alteração
da Portaria (1999:58) que proíbe
determinados produtos prejudiciais
para a saúde.
Data Limite: -1ª Publicação: 2018/fevereiro
Telecomunicações
2018/0057/HU
Alteração do Decreto n.º 7/2015 da
Autoridade Nacional dos Meios de
Comunicação Social e das
Telecomunicações, de 13 de
novembro de 2015, relativo à
atribuição nacional de frequências
e às regras de utilização de faixas
de frequências.
Data Limite: 14/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Transporte aéreo
2018/0014/UK
Requisitos Britânicos da
Aeronavegabilidade Civil, Secção
S – Alteração.
Data Limite: 16/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro

Transporte urbano e rodoviário
2017/0599/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que
estabelece as especificações
relativas à operação de veículos
em circulação rodoviária.
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2017/0600/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que especifica
os requisitos técnicos aplicáveis a
determinados veículos, sistemas,
componentes e unidades técnicas
autónomas para fins de aprovação.
Data Limite: 23/03/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0008/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que
estabelece as especificações no
domínio do controlo da
autenticidade.
Data Limite: 10/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0009/SK
Portaria do Ministério dos
Transportes e da Construção da
República Eslovaca que
estabelece as especificações no
domínio da montagem de
equipamentos a gás.
Data Limite: 10/04/2018
1ª Publicação: 2017/dezembro
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Transporte urbano e rodoviário
2018/0052/UK
Regulamentos relativos a veículos
rodoviários (homologação) e
automóveis de passageiros
(informação sobre o consumo de
combustível e as emissões de
CO2) (alteração), de 2018.
Data Limite: 08/05/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro

Transportes
2018/0069/F
Decreto relativo aos veículos de
transporte urbano de pessoas.
Data Limite: 17/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro

Transporte urbano e rodoviário
2018/0065/UK
Regulamentos relativos aos
veículos a motor (construção e
utilização) (alteração), de 2018.
Data Limite: 17/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0072/FIN
Alteração do regulamento relativo a
disposições mais pormenorizadas
no que concerne à atividade de
inspeção.
Data Limite: 23/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Transporte urbano e rodoviário
2018/0073/FIN
Alteração do regulamento relativo
aos critérios de avaliação para a
inspeção periódica de veículos.
Data Limite: 23/05/2018
1ª Publicação: 2018/fevereiro
Transportes
2018/0037/D
Lei que altera a lei da Baviera
relativa aos caminhos de ferro e às
instalações por cabo.
Data Limite: 27/04/2018
1ª Publicação: 2018/janeiro
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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/402
Usage Policy for ECAS Mark (ECAS Mark
of Conformity).
Data Limite: 17/04/2018
BOL/009
Draft Andean Technical Regulation on the
labelling of cosmetic products.
Data Limite: 17/05/2018
BRA/789
Draft Ordinance 33, Conformity
Assessment and Approval of
Telecommunications Products, on 27
November 2017.
Data Limite: 28/11/2017
BRA/790
Ordinance 75, 19 February 2018 (Portaria
Inmetro Nº 75, de 19 de Fevereiro de
2018).
Data Limite: 22/03/2018
BRA/791
Inmetro Ordinance 76, 19 February 2018
(Portaria Inmetro Nº 76, de 19 de fevereiro
de 2018).
Data Limite: 23/03/2018
BRA/792
Inmetro Ordinance 77, 19 February 2018
(Portaria Inmetro 77, de 19 de Fevereiro
de 2018).
Data Limite: 23/03/2018
CAN/542
Notice No. SMSE-001-18 – Release of
RSS-133, Issue 6 (amendment).
Data Limite: 28/03/2018
CAN/543
Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (Nutrition Symbols, Other
Labelling Provisions, Partially
Hydrogenated Oils and Vitamin D).
Data Limite: 26/04/2018
CHL/436
NCh 3151, partie 1. Systèmes de
canalisations pour les installations d'eau
froide et chaude: Polypropylène (PP) Partie 1: Tubes. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 28/04/2018

CHL/437
NCh 3151, partie 2. Systèmes de
canalisations en plastique pour les
installations d'eau froide et chaude:
Polypropylène (PP) - Partie 2:
Accessoires. Add Corr Rev Supp.
Data Limite: 28/04/2018
CRI/172
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.75:17 Dairy products.
Matured cheese. Specifications.
Data Limite: 20/04/2018
CRI/173
Regulations governing the hydrocarbon
storage and marketing system, Decree
No. 30131-MINAE-S.
Data Limite: 23/04/2018
DOM/226
Health Regulations for milk and milk
products in the Dominican Republic.
Data Limite: 21/04/2018
EGY/179
Ministerial Decree No. 1308/2017,
mandating the Egyptian Standard ES
166/2017" rubber hoses and hose
assemblies for bulk delivery by truck –
specification".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/180
The Ministerial Decree No. 1308/2017 is
concerned with lenses.
Data Limite: 21/04/2018
EGY/181
Ministerial Decree No. 1309/2017,
mandating the Egyptian Standard ES1588
"Potable Bottled Natural Mineral Water".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/182
The Ministerial Decree No. 1308/2017
mandating the Egyptian Standard ES
3123-5/2017 "Safety of toys-part 5:
Chemical toys (sets)other than
experimental sets".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/183
The Ministerial Decree No. 1307/2017
mandating the Egyptian Standards: ES
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3123-12/2017" Safety of toys-part 12: Nnitrosamines and N-nitrosatable". ES
3123-14/2017" Safety of toys-part 14:
Trampolines for domestic use".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/184
Ministerial Decree No.1307/2017,
mandating the Egyptian Standard ES
4229-2/2017 "Furniture- Chairs and tables
for educational institutions part:2 Safety
requirements and test methods".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/185
Ministerial Decree No. 1308/2017,
mandating the Egyptian Standard ES
7269/2017 "Electric toys-Safety".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/186
Ministerial Decree No.1307/2017,
mandating the Egyptian Standard ES
8106/2017 "Organic light emitting diode
(OLED) panels for general lighting - Safety
requirements".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/187
Ministerial Decree No. 1307/2017
mandating the Egyptian Standard ES
8131/2017 "practice analysis to evaluation
of precious metals, jewellery and precious
metal maker, expert of evaluation of
precious metals and stones".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/188
Ministerial Decree No. 1307/2017
mandating the Egyptian Standard ES
8134/2017 "Ophthalmic optics – Mounted
spectacle lenses".
Data Limite: 21/04/2018
EGY/189
Ministerial Decree No. 1307/2017
mandating the Egyptian Standard ES
8138/2017 "Sterilization - Steam sterilizers
- Large sterilizers".
Data Limite: 21/04/2018
ESP/037
Draft Order establishing health and natural
environment protection requirements
governing the importation of animal

species not subject to harmonized
European Union regulations.
Data Limite: 06/04/2018
EU/538
Draft Commission Regulation amending
Annex XVII to Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament
and of the Council concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals (REACH) as
regards certain substances classified as
carcinogenic, mutagenic or toxic for
reproduction (CMR) category 1A or 1B.
Data Limite: 02/04/2018
EU/539
Draft Commission Regulation refusing to
authorise certain health claims made on
foods and referring to the reduction of
disease risk (and its accompanying
annex).
Data Limite: 08/04/2018
EU/540
Draft Commission Regulation refusing to
authorise certain health claims made on
foods, other than those referring to the
reduction of disease risk and to children's
development and health (and its
accompanying annex).
Data Limite: 08/04/2018
EU/541
Draft Commission Implementing
Regulation establishing the format for
registration and reporting of producers of
electrical and electronic equipment and
the frequency of reporting to the register
(and its accompanying annex).
Data Limite: 08/04/2018
EU/542
Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council laying down
rules and procedures for compliance with
and enforcement of Union harmonisation
legislation on products and amending
Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No
528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425,
(EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the
European Parliament and of the Council,
and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC,
2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU,
2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU,
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2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU,
2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU,
2014/68/EU and 2014/90/EU of the
European Parliament and of the Council
(COM(2017) 795 final).
Data Limite: 17/05/2018
EU/543
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead in dielectric ceramic
in certain capacitors.
Data Limite: 21/04/2018
EU/544
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead in PZT based
dielectric ceramic materials for certain
capacitors.
Data Limite: 21/04/2018
EU/545
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for cadmium and its
compounds in electrical contacts.
Data Limite: 21/04/2018
EU/546
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead in solders to
complete a viable electrical connection
between semiconductor die and carrier
within integrated circuit flip chip packages.
Data Limite: 21/04/2018
EU/547
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European

Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead and cadmium in
printing inks for the application of enamels
on glasses.
Data Limite: 21/04/2018
EU/548
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead bound in crystal
glass as defined in Directive 69/493/EEC.
Data Limite: 21/04/2018
EU/549
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead oxide in seal frit
used for making window assemblies for
certain laser tubes.
Data Limite: 21/04/2018
EU/550
Draft Commission Delegated Directive
amending, for the purposes of adapting to
scientific and technical progress, Annex III
to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards
an exemption for lead in the plating layer
of certain diodes.
Data Limite: 21/04/2018
EU/551
Draft Commission Delegated Regulation
amending Implementing Regulation (EU)
No 543/2011 as regards marketing
standards in the fruit and vegetables
sector (and its accompanying annex).
Data Limite: 28/04/2018
GBR/029
The Environmental Protection
(Microbeads) (Wales) Regulations 2018.
Data Limite: 01/05/2018
GBR/030
The Environmental Protection
(Microbeads) (Scotland) Regulations
2018.
Data Limite: 05/05/2018
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GBR/031
The Road Vehicles (Approval) and
Passenger Car (Fuel Consumption and
CO2 emissions information) (Amendment)
Regulations 2018.
Data Limite: 19/04/2018
GTM/095
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.75:17: Dairy products.
Matured cheese. Specifications.
Data Limite: 14/04/2018
HKG/050
The Hong Kong Voluntary Water
Efficiency Labelling Scheme on Water
Closets.
Data Limite: 08/04/2018
HND/091
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.75:17: Dairy products.
Matured cheese. Specifications.
Data Limite: 21/04/2018
ISR/999
SI 61 - Metal wedge gate valve.
Data Limite: 17/04/2018
ISR/1000
SI 63 part 1 - Measurement of water flow
in fully charged closed conduits - Meters
for cold potable water and hot water:
Specifications.
Data Limite: 17/04/2018
ISR/1001
SI 63 part 3 - Measurement of water flow
in fully charged closed conduits - Meters
for cold potable water and hot water: Test
methods and equipment.
Data Limite: 17/04/2018
ISR/1002
SI 900 Part 2.6 – Household and Similar
Electrical Appliances – Safety: Particular
Requirements for Stationary Cooking
Ranges, Hobs, Ovens and Similar
Appliances.
Data Limite: 17/04/2018
ISR/1003
SI 1258 part 4 - Protective clothing: Highvisibility clothing - Test methods and
requirements.
Data Limite: 19/04/2018

ISR/1004
SI 1284 part 3 - Protective gloves: Gloves
against mechanical risks.
Data Limite: 19/04/2018
ISR/1005
SI 4141 part 12 - Personal eye-protection:
Equipment for eye and face protection
during welding and allied processes.
Data Limite: 20/04/2018
JPN/586
Partial amendment to the Minimum
Requirements for Biological Products.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/634
DKS 2788: 2018 Virgin coconut oil –
Specification.
Data Limite: 10/03/2018
KEN/635
DKS 941:2018 Fermented (cultured) milks
– Specification.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/636
DKS 28-5:2018 Cheese – Specification
Part 5 Cottage.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/637
DKS 28-6:2018 Cheese – Specification
Part 6 Cream Cheese.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/638
DKS 35:2018 Dairy creams and prepared
creams – Specification.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/639
DKS 1517:2018 Dairy based desserts and
ice mixes – Specification.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/640
DKS 2193:2018 Mozzarella cheese –
Specification.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/641
DKS 2784:2018 Milk Fat products–
Specification.
Data Limite: 22/03/2018
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KEN/642
DKS 2787:2018 Group standard for
unripened cheese including fresh cheese.
Data Limite: 22/03/2018
KEN/643
KS 1764: 2018. Deodorants and
antiperspirants – Specification.
Data Limite: 02/04/2018
KEN/644
KS 2295-1:2018. Maximum road speed
limiters for motor vehicles – Part 1:
Performance and installation
requirements.
Data Limite: 04/04/2018
KEN/645
KS 2295-2:2018. Maximum road speed
limiters for motor vehicles – Part 2:
Specification for system and component
requirements.
Data Limite: 04/04/2018
KEN/646
DKS 139: 2018. Jams, Jellies and
Marmalades- Specification.
Data Limite: 05/04/2018
KEN/647
DKS 1179:2018. Canned fruit cocktail –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018
KEN/648
DKS 2752: 2018. Processed Fruits and
Vegetables- Code of practice.
Data Limite: 05/04/2018
KEN/649
DKS 435:2018. Dehydrated vegetables Specification.
Data Limite: 05/04/2018
KEN/650
DKS 2580: 2018. Fruit Juice dairy blends
– Specification.
Data Limite: 05/04/2018
KEN/651
KS 2786:2018. Dried fruits - Specification.
Data Limite: 05/04/2018
KEN/652
KS 194: 2018. Specification for pvcinsulated cables for electricity supply.
Data Limite: 05/04/2018

KOR/752
Proposed amendments to the
'Enforcement ordinance of Framework Act
on Product Safety'.
Data Limite: 23/04/2018
LBR/001
An act to repeal Chapter 57, Title 12 of the
executive law of the Liberian Code of
Laws revised 1973 and to establish in its
stead a new Chapter 57, Title 12 to be
known as the Liberia Agriculture
Commodity Regulatory Authority.
Data Limite: 14/04/2018
LTU/031
Draft Order of Assessment the List of
Construction Products Subject to
Regulation.
Data Limite: 08/04/2018
MDA/035
The Government Decision no.807 of
29.10.2015 for the approval of the
Technical Regulation "Electromagnetic
compatibility of equipment".
Data Limite: 24/04/2018
MDA/036
Government Decision no.1333 of
14.12.2016 "on approval of the Technical
Regulation relating to the making available
on the market of pressure equipment".
Data Limite: 24/04/2018
MDA/037
Government Decision no.744 of
22.10.2015 "on approval of the Technical
Regulation on cableway installations
designed to carry persons".
Data Limite: 24/04/2018
MDA/038
The Government Decision no.808 of
29.10.2015 on the approval of the
Technical Regulation on safety of toys.
Data Limite: 24/04/2018
MDA/039
Law no.231 from 12.10.2015 "on
amending and supplementing certain acts"
(including Law no.422 from 22.12.2006 on
general product safety).
Data Limite: 24/04/2018
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MDA/040
Law no.9 of 26.02.2016 amending and
supplementing certain acts (including Law
no. 235 of 01.12.2011 on accreditation
and conformity assessment).
Data Limite: 24/04/2018
MDA/041
Law no.186 from 22.07.2016 amending
and supplementing the Law no. 420-XVI of
22 December 2006 on the activity of
technical regulation.
Data Limite: 24/04/2018
MDA/042
Law no.19 of 04.03.2016 on metrology.
Data Limite: 24/04/2018
MDA/043
Law no.20 of 04.03.2016 "On national
standardization".
Data Limite: 24/04/2018
MDA/044
Law no.7 from 26.02.2016 "On market
surveillance".
Data Limite: 24/04/2018
MDA/045
Government Decision no.408 from
16.06.2015 on the approval of the
Technical Regulation on the placing on the
market of measuring instruments.
Data Limite: 24/04/2018
MDA/046
Government Decision no. 1043 of
13.09.2016 on amending and
supplementing the Government Decision
no. 267 of 8 April 2014 on approving the
technical regulation on non-automatic
weighing devices.
Data Limite: 24/04/2018
MDA/048
Government Decision no.368 of
12.06.2015 "on approval of the Technical
Regulation relating to the making available
on the market of simple pressure vessels".
Data Limite: 24/04/2018
MDA/049
Government Decision no.909 of
05.11.2014 "on approval of legal units of
measurement".
Data Limite: 24/04/2018

MDA/050
Government Decision no.1095 of
19.12.2017 on amending and
supplementing the official list of measuring
instruments and measurements subject to
legal metrological control.
Data Limite: 24/04/2018
MEX/390
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-181-SCFI/SAGARPA-2017,
"Yoghurt - Designations, physiochemical
and microbiological specifications,
commercial information and test methods".
Data Limite: 02/03/2018
MEX/391
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-222-SCFI/SAGARPA-2017, Milk
powder or dried milk - Raw material Specifications, commercial information
and test methods.
Data Limite: 02/04/2018
MEX/392
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-003-SSA3-2017 for the practice of
anesthesiology.
Data Limite: 01/03/2018
MEX/393
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-007-SSA3-2017, Organization and
functioning of clinical laboratories.
Data Limite: 01/04/2018
MEX/394
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-036-SCT3-2017, Establishing the
maximum permissible levels of noise
produced by aircraft.
Data Limite: 13/04/2018
MEX/395
Draft Mexican Official Standard PROYNOM-223-SCFI/SAGARPA-2017, Cheese
- Designations, specifications, commercial
information and test methods.
Data Limite: 21/04/2018
MOZ/013
Road Transport Regulation of Dangerous
Goods.
Data Limite: 06/04/2018
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NIC/157
Nicaraguan Mandatory Technical
Standard (NTON) No. 03 107 - 17/Central
American Technical Regulation (RTCA)
No. 67.04.75:17: Dairy products. Matured
cheese. Specifications).
Data Limite: 21/04/2018
OMN/343
Uniform provisions concerning the
approval of vehicles with regard to specific
requirements for the electric power train,
ECE 100.
Data Limite: 01/04/2018
PAN/095
Technical Regulation DGNTI-COPANIT
21-2018, Drinking Water. Definiciones
Definitions and General Requirements.
Data Limite: 22/03/2018
PAN/096
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.75:17: Dairy products.
Matured cheese. Specifications.
Data Limite: 21/04/2018
PER/101
Draft Peruvian Metrology Standard
(PNMP) No. 005:2018 "Water meters for
cold potable water and hot water" Part 1:
Metrological and technical requirements.
Data Limite: 15/05/2018
PER/102
Draft Peruvian Metrology Standard
(PNMP) No. 005:2018 "Water meters for
cold potable water and hot water". Part 2:
Test methods.
Data Limite: 15/05/2018
PER/103
Draft Peruvian Metrology Standard
(PNMP) No. 005:2018 "Water meters for
cold potable water and hot water". Part 3:
Test report format.
Data Limite: 15/05/2018
PHL/202
Department Administrative Order No. 1802 Series of 2018 Mandatory Philippine
National Standards (PNS) for SelfBallasted LED Lamps for General Lighting
Services.
Data Limite: N/A

SAU/1039
Small-Scale Solar PV Systems
Regulations (ERD – TA – 012 (V01/17))
and the additional requirements for Saudi
Arabia.
Data Limite: 14/04/2018
SAU/1040
Draft Technical Regulations for
Photovoltaic (Solar) Products.
Data Limite: 21/04/2018
SLV/199
Central American Technical Regulation
(RTCA) No. 67.04.75:17 Dairy products.
Matured cheese. Specifications.
Data Limite: 20/04/2018
TPKM/315
Draft Amendment of "Regulations for the
Inspection and Examination of Imported
Medicaments".
Data Limite: 01/04/2018
TPKM/316
Guidelines on Regulated Toxic Chemical
Substances and the Management of Their
Handling - General information on the
revision draft of Paragraph 4, Paragraph
16, Paragraph 1 Table 1, Paragraph 2
Table 2, Paragraph 3 Table 3 and
Paragraph 4 Table 4.
Data Limite: 21/04/2018
TPKM/317
Proposal for amendment to legal
inspection requirements for 5 types of
secondary lithium cells and batteries.
Data Limite: 26/04/2018
TZA/128
AFDC 22 (4475) P3 Chicken meat (raw
and spiced) – Specification.
Data Limite: 05/04/2018
TZA/129
AFDC 22 (5279) P3 Corned beef –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018
TZA/130
AFDC 22 (5268) P3 Dressed poultry –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018
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TZA/131
AFDC 22 (5279) P3 Dried meat –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018

USA/1337
Revisions to Testing Regulations for Air
Emission Sources.
Data Limite: 27/03/2018

TZA/132
AFDC 22 (5271) P3 Hatching eggs –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018

USA/1338
Handgun and Firearm Safety Device
Testing.
Data Limite: 23/02/2018

TZA/133
AFDC 22 (5266) P3 Pork carcasses and
cuts – Specification.
Data Limite: 05/04/2018

USA/1339
Modification of Significant New Use of a
Certain Chemical Substance.
Data Limite: 23/02/2018

TZA/134
AFDC 22 (5279) P3 Sausages –
Specification Part 1: Raw or Cooked red
meat Sausages.
Data Limite: 05/04/2018

USA/1340
Storage Tank Regulations.
Data Limite: 02/03/2018

TZA/135
AFDC 22 (5272) P1 Table eggs –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018

USA/1341
High Pressure Piping Systems.
Data Limite: 07/03/2018
USA/1342
Underground Storage Tanks.
Data Limite: 16/03/2018

UGA/808
DUS 571: 2018, Baking powder –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018
UGA/809
DUS 1625: 2018, Saccharin (food grade) –
Specification.
Data Limite: 05/04/2018
UGA/810
DUS 1625: 2018, Aspartame (food grade)
– Specification.
Data Limite: 05/04/2018
UGA/811
DUS 1810: 2018, Beeswax –
Specification.
Data Limite: 23/04/2018
USA/1335
Standards and Testing of Motor Fuel.
Data Limite: 14/02/2018
USA/1336
2019 Building Energy Efficiency
Standards.
Data Limite: 05/03/2018
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