Síntese de Legislação Comunitária n.º 760
Semana de 1 a 5 de abril de 2019
Setor Agro-Alimentar: limites máximos de resíduos de pesticidas nos géneros alimentícios e alimentos para animais

Regulamento (UE) 2019/552
05/04/2019
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 (limites máximos de resíduos de pesticidas no
interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou animal ) no que
se refere aos limites máximos de resíduos de azoxistrobina, biciclopirona, clormequato,
ciprodinil, difenoconazol, fenepropimorfe, fenepiroximato, fluopirame, fosetil, isoprotiolana,
isopirasame, oxamil, protioconazol, espinetorame, trifloxistrobina e triflumezopirime no interior
e à superfície de certos produtos
Data de produção de efeitos: 25/04/2019
Indústria Química: REACH - autorizações de colocação no mercado

Comunicação da Comissão 2019/C 126/04
05/04/2019
Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado
para utilização e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos
produtos químicos (REACH) [Publicado nos termos do disposto no artigo 64.º, n.º 9, do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006]

e
Comunicação da Comissão 2019/C 125/03
04/04/2019
Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado
para utilização e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos
produtos químicos (REACH) [Publicado nos termos do disposto no artigo 64.°, n.° 9, do
Regulamento (CE) n.° 1907/2006] (Texto relevante para efeitos do EEE.)
Indústria Automóvel: Homologação dos veículos a motor – Regulamentos UNECE

Regulamento (UE) 2019/543
04/04/2019
Altera o anexo IV do Regulamento (CE) n.º 661/2009 (prescrições para homologação no que se refere à
segurança geral dos veículos a motor, seus reboques e sistemas, componentes e unidades técnicas a eles destinados)
e os anexos I, III e IV da Diretiva 2007/46/CE (estabelece um quadro para a homologação dos veículos a
motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a serem utilizados nesses
veículos (Diretiva-Quadro)) no que respeita à atualização das referências e à inclusão de

determinados regulamentos da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)
relativos à homologação de veículos a motor

Setor Energético: cibersegurança

Recomendação (UE) 2019/553
05/04/2019
Define as principais questões relacionadas com a cibersegurança no setor da energia,
nomeadamente os requisitos em tempo real, os efeitos em cascata e combinação de
tecnologias clássicas e de ponta, e identifica as principais ações para a aplicação de medidas
pertinentes de preparação em matéria de cibersegurança, no setor da energia.
Data de produção de efeitos: 10/04/2019
Setor Financeiro:
Equivalência do quadro legal e de supervisão

Decisão de Execução (UE) 2019/541
03/04/2019
Equivalência do quadro legal e de supervisão aplicável às bolsas de valores aprovadas e aos
operadores de mercado reconhecidos de Singapura, em conformidade com o Regulamento (UE)
n.º 600/2014 relativo aos mercados de instrumentos financeiros.

e
Requisitos de supervisão e regulamentação equivalentes

Decisão de Execução (UE) 2019/536
01/04/2019
Altera a Decisão de Execução 2014/908/UE no que respeita às listas de territórios e países
terceiros cujos requisitos de supervisão e regulamentação são considerados equivalentes para
efeitos do tratamento das posições em risco nos termos do Regulamento (UE) n.º 575/2013,
que estabelece os requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de
investimento
Data de produção de efeitos: 21/04/2019

