Síntese de Legislação Comunitária n.º 772
Semana de 24 a 28 de junho de 2019
Geral / Indústria: segurança geral de produtos - fiscalização do mercado e à conformidade dos produtos

Regulamento (UE) 2019/1020
25/06/2019
Estabelece:
- o reforço da fiscalização do mercado dos produtos abrangidos pela legislação de
harmonização da União (70 grandes famílias de produtos);
- regras e procedimentos para os operadores económicos no que respeita aos produtos
sujeitos a determinada legislação de harmonização da União e estabelece um quadro para a
cooperação com os operadores económicos;
- um quadro para os controlos dos produtos que entram no mercado da União
a fim de garantir que só sejam disponibilizados no mercado da União os produtos que cumprem
os requisitos que asseguram um elevado nível de proteção do interesse público em domínios
como a saúde e a segurança em geral, a saúde e segurança no local de trabalho, a defesa do
consumidor, a proteção do ambiente, a segurança pública e quaisquer outros interesses
públicos protegidos por essa legislação.
Data de produção de efeitos: 01/01/2021 (artigos 29º, 30º, 31º, 32º, 33º e 36º) / 16/07/2021
(para os restantes artigos)
Geral: sociedades anónimas - restruturação, recuperação e insolvência

Diretiva (UE) 2019/1023
26/06/2019
Estabelece regras relativas:
a) aos regimes de reestruturação preventiva à disposição dos devedores com dificuldades
financeiras, caso exista uma probabilidade de insolvência, destinados a evitar a insolvência e a
garantir a viabilidade do devedor;
b) aos processos conducentes a um perdão das dívidas contraídas por empresários insolventes;
c) às medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos relativos à reestruturação, à
insolvência e ao perdão de dívidas.
Geral: legislação de ambiente - obrigações de comunicação de informações

Regulamento (UE) 2019/1010
25/06/2019
Procede à harmonização das obrigações de comunicação de informações no âmbito da
legislação no domínio do ambiente e que altera os Regulamentos (CE) n.º 166/2006 e (UE) n.º
995/2010, as Diretivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE do, os
Regulamentos (CE) n.º 338/97 e (CE) n.º 2173/2005, e a Diretiva 86/278/CEE
Data de produção de efeitos: 26/06/2019 / 01/01/2020 (artº 7º, pontos 2 e 5, artº 8, 9º, 10º)

Agricultura / Indústria Química: Adubos - matérias fertilizantes - produto fertilizante UE

Regulamento (UE) 2019/1009
25/06/2019
Estabelece as regras relativas à disponibilização no mercado de produtos fertilizantes UE
(produto fertilizante que ostenta a marcação CE quando é disponibilizado no mercado)
Não é aplicável aos:
a) Subprodutos animais ou produtos derivados sujeitos aos requisitos do Regulamento (CE) n. º
1069/2009
b) Produtos fitofarmacêuticos abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1107/2009.
Data de produção de efeitos: 15/07/2019 (artº 4º nº 3, 14º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º) /

16/04/2020 (artº 20º a 36º) / 16/07/2022 (para os restantes artigos)
Agricultura / Indústria Química: Adubos - matérias fertilizantes

Regulamento (UE) 2019/1102
28/06/2019
Altera os anexos I e IV do Regulamento (CE) n.º 2003/2003 relativo aos adubos.
Produção Animal:
Comércio de animais – bovinos - BSE - Encefalopatias Espongiformes

Regulamento (UE) 2019/1091
27/06/2019
Altera o anexo IV do Regulamento (CE) n.º 999/2001 (estabelece regras para a prevenção, o controlo e a
erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis), no que diz respeito aos requisitos
aplicáveis à exportação de produtos que contenham proteínas animais transformadas
provenientes de ruminantes e de não ruminantes.

e
Formação do pessoal responsável pelos controlos oficiais

Regulamento Delegado (UE) 2019/1081
26/06/2019
Estabelece regras sobre os requisitos de formação específicos aplicáveis ao pessoal encarregado
de realizar determinados controlos físicos nos postos de controlo fronteiriços para assegurar a
aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das
regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos, prevista
Regulamento (UE) 2017/625.
Data de produção de efeitos: 14/12/2019

e
Lista de estabelecimentos, instalações e operadores aprovados

Regulamento de Execução (UE) 2019/1084
26/06/2019
Altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 (estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.º
1069/2009, que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao
consumo humano) no que diz respeito à harmonização da lista de estabelecimentos, instalações e

operadores aprovados ou registados e à rastreabilidade de determinados subprodutos animais
e produtos derivados

Pescas: gestão de quotas

Regulamento (UE) 2019/1022
26/06/2019
Estabelece um plano plurianual para as pescarias que exploram as unidades populacionais
demersais no mar Mediterrâneo Ocidental, nomeadamente o camarão-vermelho, gambabranca, camarão-púrpura, a pescada-branca, o lagostim e a salmonete-de-vasa.
Indústria Química: Poluentes Orgânicos Persistentes (POP).

Regulamento (UE) 2019/1021
25/06/2019
Estabelece o regime de controlo do fabrico, da colocação no mercado e da utilização, e inclusão
de substâncias consideradas poluentes orgânicos persistentes (POP).
Indústria Farmacêutica: autorizações de introdução de medicamentos no mercado

Comunicação da Comissão 2019/C 218/01
28/06/2019
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de maio de 2019 a 31 de maio 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 218/02
28/06/2019
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de maio de 2019 a 31 de maio de 2019 [Decisões adoptadas nos termos
do artigo 34.º da Directiva 2001/83/CE ou do artigo 38.º da Directiva 2001/82/CE]
Setor Público / Geral: Contratos públicos - dados abertos e reutilização de informações do setor público

Diretiva (UE) 2019/1024
26/06/2019
Estabelece um conjunto mínimo de regras aplicáveis à reutilização e às disposições práticas
destinadas a facilitar a reutilização de documentos existentes na posse de organismos do setor
público dos Estados-Membros e na posse de empresas públicas (que estão ativas nos domínios
definidos na Diretiva 2014/25/UE e atuam como operadores de serviço público (artº 2.º do
Regulamento (CE) n.º 1370/2007) a fim de promover a utilização de dados abertos e estimular a
inovação em produtos e serviços.
Adm. Pública / Alfandegas: sistemas eletrónicos para o intercâmbio de informações aduaneiras

Regulamento de Execução (UE) 2019/1026
24/06/2019
Estabelece disposições técnicas para desenvolver, manter e utilizar sistemas eletrónicos para o
intercâmbio de informações e para o armazenamento dessas informações no âmbito do Código
Aduaneiro da União aprovado pelo Regulamento (UE) n.º 952/2013.
É aplicável aos seguintes sistemas eletrónicos desenvolvidos ou atualizados através dos
seguintes projetos referidos no anexo da Decisão de Execução (UE) 2016/578:
a) O sistema de Decisões Aduaneiras (CDS), conforme desenvolvido através do projeto de Decisões
Aduaneiras no âmbito do CAU;

b) O sistema de Gestão Uniforme dos Utilizadores e Assinatura Digital (UUM & DS), conforme
desenvolvido através do projeto de acesso direto do operador aos Sistemas de Informação Europeus
(Gestão Uniforme dos Utilizadores e Assinatura Digital);
c) O sistema Europeu de Informações Pautais Vinculativas (EBTI), conforme atualizado através do projeto
de Informações Pautais Vinculativas (IPV) no âmbito do CAU;
d) O sistema de Registo e Identificação dos Operadores Económicos (EORI), conforme atualizado em
conformidade com os requisitos do Código através do projeto EORI2;
e) O sistema dos Operadores Económicos Autorizados (AEO), conforme atualizado em conformidade com
os requisitos do Código através do projeto Operadores Económicos Autorizados (AEO).
Setor Financeiro:
Política monetária do Eurosistema - enquadramento

Orientação (UE) 2019/1032 BCE
24/06/2019
Altera a Orientação (UE) 2015/510 relativa ao enquadramento para a implementação da
política monetária do Eurosistema (BCE/2019/11) tendo por destinatários os bancos centrais do
Eurosistema

e
Margens de avaliação

Orientação (UE) 2019/1033 BCE
24/06/2019
Altera a Orientação (UE) 2016/65 relativa às margens de avaliação a aplicar na implementação
da política monetária do Eurosistema (BCE/2019/12) tendo por destinatários os bancos centrais
nacionais dos Estados-Membros cuja moeda é o euro.

e
Operações de refinanciamento do Eurosistema

Orientação (UE) 2019/1034 BCE
24/06/2019
Estabelece medidas adicionais temporárias respeitantes às operações de refinanciamento do
Eurosistema e à elegibilidade dos ativos de garantia (BCE/2019/13) tendo por destinatários os
bancos centrais do Eurosistema
Data de produção de efeitos das 3 orientações: 05/08/2019

