Síntese de Legislação Comunitária n.º 764
Semana de 29 de abril a 3 de maio de 2019
Industria Agro-Alimentar: Bebidas espirituosas

Regulamento (UE) 2019/674
30/04/2019
Altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 110/2008 relativo à definição, designação,
apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas.
Indústria do Tabaco: sistema de rastreabilidade

Decisão (UE) 2019/691
03/05/2019
Autoriza, em conformidade com o artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento de Execução (UE)
2018/574, (conjuntamente com a Diretiva 2014/40/UE estabelece o quadro jurídico para o estabelecimento de um
sistema de rastreabilidade à escala da União para os produtos do tabaco ) os operadores económicos a
utilizar os serviços de outro emitente de ID (códigos identificadores do operador económico)
Data de produção de efeitos: 31/12/2019
Indústria Química:
Produtos costméticos

Regulamento (UE) 2019/680
02/05/2019
Altera o anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 (estabelece a regulamentação dos produtos
costméticos, fabrico e colocação no mercado)

e
Regulamento (UE) 2019/681
02/05/2019
Altera o anexo II do Regulamento

(CE) n.º 1223/2009 (estabelece a regulamentação dos produtos costméticos,

fabrico e colocação no mercado)

e
REACH: autorizações de colocação no mercado

Comunicação da Comissão 2019/C 150/05
02/05/2019
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
Produtos Fitofarmacêuticos – colocação no mercado

Regulamento de Execução (UE) 2019/676
30/04/2019

Aprova a substância ativa de baixo risco ABE-IT 56 (componentes do lisado de Saccharomyces
cerevisiae estirpe DDSF623), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 (colocação dos
produtos fitofarmacêuticos no mercado), e altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º
540/2011 (dá execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos
no mercado)
Indústria Farmacêutica: autorizações de introdução de medicamentos no mercado

Comunicação da Comissão 2019/C 153/01
03/05/2019
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de março de 2019 a 31 de março de 2019 [Publicado nos termos do
artigo 13.º ou do artigo 38.º do Regulamento (CE) n.º 726/2004]

e
Comunicação da Comissão 2019/C 153/02
03/05/2019
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de março de 2019 a 31 de março de 2019 (Decisões adotadas nos
termos do artigo 34.º da Diretiva 2001/83/CE ou do artigo 38.º da Diretiva 2001/82/CE)
Setor Energético: mercado interno do gás natural

Diretiva (UE) 2019/692
03/05/2019
Altera a Diretiva 2009/73/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás
natural.
Setor Financeiro: derivados Over-the-Counter (“OTC”)

Regulamento Delegado (UE) 2019/667
29/04/2019
Altera o Regulamento Delegado (UE) 2015/2205, o Regulamento Delegado (UE) 2016/592 e o
Regulamento Delegado (UE) 2016/1178 (definem quatro categorias de contrapartes para efeitos de fixação
das datas a partir das quais as respetivas obrigações de compensação produzem efeito) a fim de prorrogar as
datas de aplicação diferidas da obrigação de compensação de certos contratos de derivados
Over-the-Counter OTC
Administração Pública / Setor Financeiro:
Remuneração de depósitos das administrações públicas

Decisão (UE) 2019/670
29/04/2019
Altera a Decisão BCE/2014/8 relativa à proibição de financiamento monetário e à remuneração
de depósitos das administrações públicas pelos bancos centrais nacionais (BCE/2019/8)

e
Gestão de ativos e passivos domésticos

Orientação (UE) 2019/671 BCE
29/04/2019
Estabelece regras relativas às operações de gestão de ativos e passivos domésticos pelos
bancos centrais nacionais (reformulação) (BCE/2019/7)

Data de produção de efeitos: 01/10/2019
Setor da Defesa: armas de fogo e munições

Regulamento Delegado (UE) 2019/686
03/05/2019
Estabelece modalidades pormenorizadas ao abrigo da Diretiva 91/477/CEE (controlo da aquisição e
da detenção de armas) para o intercâmbio sistemático por via eletrónica das informações (via IMI Sistema de Informação do Mercado Interno) relativas à transferência de armas de fogo na
União, que exige uma autorização do Estado-Membro em cujo território estão situadas essas
armas.
Data de produção de efeitos: 03/09/2019

