Síntese de Legislação Comunitária n.º 765
Semana de 6 a 10 de maio de 2019
Geral: Pareceres do Comité Económico e Social Europeu

- «O diálogo social para a promoção da inovação na economia digital» (parecer de iniciativa)
- «Reformar a OMC para adaptá-la à evolução do comércio mundial» (parecer de iniciativa)
Geral: iniciativa de cidadania

Regulamento Delegado (UE) 2019/714
10/05/2019
Altera os anexos I, II e VII do Regulamento (UE) n.º 211/2011 sobre a iniciativa de cidadania.
Setores Mineiro e Industrial: CELE - setores e subsetores considerados expostos a um risco significativo de fuga de
carbono

Decisão Delegada (UE) 2019/708
08/05/2019
Complementa a Diretiva 2003/87/CE (cria um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito
de estufa na Comunidade) no respeitante à determinação dos setores e subsetores considerados
expostos ao risco de fuga de carbono no período de 2021 a 2030
Data de produção de efeitos: 01/01/2021
Indústria Química:
Produtos Fitofarmacêuticos – colocação no mercado

Regulamento de Execução (UE) 2019/716
10/05/2019
Altera, no que se refere às condições de aprovação da substância ativa ciflumetofena, os
Regulamentos de Execução (UE) n.º 22/2013 e Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 (dá
execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado).

Data de produção de efeitos: 30/05/2019

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/707
08/05/2019
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 (dá execução ao Regulamento (CE) n.º
1107/2009 relativo colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado) no que se refere à
prorrogação dos períodos de aprovação das substâncias ativas alfa-cipermetrina,
beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbe, bifenazato, boscalide, bromoxinil, captana,
ciazofamida, desmedifame, dimetoato, dimetomorfe, diurão, etefão, etoxazol, famoxadona,
fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpete, foramsulfurão, formetanato, metalaxil-M,
metiocarbe, metribuzina, milbemectina, Paecilomyces lilacinus estirpe 251, fenemedifame,
fosmete, pirimifos-metilo, propamocarbe, protioconazol, S-metolacloro e tebuconazol

e
Produtos Cosméticos

Decisão (UE) 2019/701

08/05/2019
Estabelece um glossário de denominações comuns de ingredientes a utilizar na rotulagem dos
produtos cosméticos, previsto no artigo 33.º do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, que
estabelece o quadro regulamentar relativo aos produtos cosméticos

e
Regulamento (UE) 2019/698
07/05/2019
Altera os anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 1223/2009, que estabelece o quadro
regulamentar relativo aos produtos cosméticos
Transportes Aéreos: salvaguarda da concorrência no sector

Regulamento (UE) 2019/712
10/05/2019
Estabelece disposições atinentes à realização de inquéritos pela Comissão e à adoção de
medidas corretoras respeitantes às práticas que distorcem a concorrência entre as
transportadoras aéreas da União e as transportadoras aéreas de países terceiros e que causam
ou ameaçam causar prejuízo às transportadoras aéreas da União.
Data de produção de efeitos: 30/05/2019
Setor Financeiro: Combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento

Diretiva (UE) 2019/713
10/05/2019
Estabelece regras mínimas relativas à definição de infrações e sanções penais nos domínios da
fraude e da contrafação de meios de pagamento que não em numerário, revogando a DecisãoQuadro 2001/413/JAI
Setor Segurador: cálculo das provisões técnicas

Regulamento de Execução (UE) 2019/699
07/05/2019
Estabelece as informações técnicas para o cálculo das provisões técnicas e dos fundos próprios
de base para efeitos de relato com uma data de referência compreendida entre 31 de março de
2019 e 29 de junho de 2019, em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE relativa ao acesso à
atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício.
Data de produção de efeitos: 31/03/2019
Setores da Defesa e Segurança: Contratos públicos

Comunicação da Comissão 2019/C 157/01
08/05/2019
Orientações para a cooperação em matéria de contratos públicos nos domínios da defesa e da
segurança, para uma melhor implementação da Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos
públicos nos domínios de defesa e segurança.

