Síntese de Legislação Comunitária n.º 761
Semana de 8 a 12 de abril de 2019
Geral: BREXIT

Decisão (UE) 2019/584
11/04/2019
Prorroga até 31 de outubro de 2019 o prazo previsto no artigo 50.º, n.º 3, do TUE para
concretização do BREXIT.
Geral: regime de entrada de cidadãos estrangeiros - obrigação de visto - efeito BREXIT

Regulamento (UE) 2019/592
12/04/2019
Altera o Regulamento (UE) 2018/1806 que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão
sujeitos à obrigação de visto para transpor as fronteiras externas e a lista dos países terceiros
cujos nacionais estão isentos dessa obrigação, no que diz respeito à saída do Reino Unido da
União
Data de produção de efeitos: O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte àquele
em que o direito da União deixar de ser aplicável ao Reino Unido.
Geral: Proteção de dados pessoais na AEPD - Autoridade Europeia para a Proteção de Dados

Decisão da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados
10/04/2019
Estabelece regras internas em matéria de limitações de determinados direitos (dos artigos 14º a
20º, 35º e 36º, bem como do seu artigo 4º, com base no artº 25º) dos titulares de dados no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais no âmbito das atividades realizadas pela
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, estabelece regras relativas às condições em que
a AEPD pode limitar a aplicação do Regulamento.
Transporte Ferroviário: certificação dos maquinistas

Regulamento (UE) 2019/554
08/04/2019
Altera o anexo VI da Diretiva 2007/59/CE relativa à certificação dos maquinistas de locomotivas
e comboios no sistema ferroviário da Comunidade.
Setor Financeiro: Sistema Europeu de Supervisão Financeira – efeito BREXIT

Regulamento Delegado (UE) 2019/564
10/04/2019
Altera o Regulamento Delegado (UE) 2016/2251 que completa o Regulamento n.º 648/2012
(relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transacções )
relativamente à data até à qual as contrapartes centrais podem continuar a aplicar os seus

procedimentos de gestão de riscos a determinados contratos de derivados OTC não
compensados por uma contraparte central
Data de produção de efeitos: O presente regulamento é aplicável a partir do dia seguinte ao dia
em que o Reino Unido deixar de ser um Estado-Membro da União.

e
Requisitos Prudenciais – efeito BREXIT

Regulamento Delegado (UE) 2019/565
10/04/2019
Altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/2205, o Regulamento Delegado (UE) 2016/592 e
(UE) o Regulamento Delegado (UE) 2016/1178 que complementam o Regulamento (UE) n.º
648/2012 (relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de
transacções) no que diz respeito à data em que a obrigação de compensação produz efeitos em
relação a certos tipos de contratos
Data de produção de efeitos: O presente regulamento é aplicável a partir do dia seguinte ao dia
em que o Reino Unido deixar de ser um Estado-Membro da União.

