Síntese de Legislação Comunitária n.º 773
Semana de 1 a 5 de julho de 2019
Geral: Pareceres do Comité Económico e Social Europeu

Parecer 2019/C 228/02 - «Oportunidades de emprego para pessoas economicamente inativas»
Parecer 2019/C 228/03 - «Sistemas educativos aptos a evitar a inadequação das competências –
Que transição é necessária?»
Geral: CELE - comércio de licenças de emissão de gases / Sistema de Registo da União

Regulamento Delegado (UE) 2019/1122
02/07/2019
Define requisitos gerais, operacionais e de manutenção do funcionamento do Registo da União,
complementando a Diretiva 2003/87/CE, relativa à criação de um sistema de comércio de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na União

e
Regulamento Delegado (UE) 2019/1124
02/07/2019
Altera o Regulamento Delegado (UE) 2019/1122 no respeitante ao funcionamento do Registo
da União no âmbito do Regulamento (UE) 2018/842
Ambos produzem efeitos a 01/01/2021

e
Regulamento Delegado (UE) 2019/1123
02/07/2019
Altera o Regulamento (UE) n.º 389/2013 no respeitante à implementação técnica do segundo
período de compromisso do Protocolo de Quioto - Mecanismo de compensação para países que
não são partes num acordo de cumprimento conjunto.
Pesca: controlos oficiais dos produtos da pesca

04/07/2019
Altera o Regulamento (CE) n.º 2074/2005 no que se refere aos controlos oficiais dos géneros
alimentícios de origem animal relativamente aos requisitos respeitantes às informações
relativas à cadeia alimentar e respeitantes aos produtos da pesca, bem como relativamente à
referência aos métodos de teste reconhecidos para as biotoxinas marinhas e aos métodos de
teste para o leite cru e o leite de vaca tratado termicamente.
Data de produção de efeitos: 14/12/2019
Setor Agro-Alimentar:
Alimentos para animais - higiene alimentar

Comunicação da Comissão 2019/C 225/01
05/07/2019
Documento de orientação sobre a aplicação de determinadas disposições do Regulamento (CE)
n.º 183/2005 que estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais

e
Aditivos alimentares - alimentação animal

Regulamento de Execução (UE) 2019/1125
02/07/2019
Autorização do quelato de zinco do sulfato de metionina como aditivo em alimentos para
animais de todas as espécies, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1831/2003,
relativo aos aditivos destinados à alimentação animal.
Indústria Química: Produtos Fitofarmacêuticos – colocação no mercado

Regulamento de Execução (UE) 2019/1138
04/07/2019
Aprova a substância ativa florpirauxifen-benzilo, 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 Eletrotécnica: rótulo ecológico comunitário - suportes de cultura, corretivos de solos e coberturas /
televisores

Decisão (UE) 2019/1134
03/07/2019
Altera a Decisão 2009/300/CE (televisores) e a Decisão (UE) 2015/2099 (suportes de cultura,
corretivos de solos e coberturas), no respeitante ao período de validade dos critérios ecológicos
para atribuição do rótulo ecológico da UE a determinados produtos e dos correspondentes
requisitos de avaliação e verificação.
Indústria Automóvel: Regulamentos da Comissão Económica para a Europa da Organização das Nações Unidas
(UNECE)

Regulamento UNECE n.º 136
01/07/2019
Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos da categoria L no que diz respeito a
requisitos específicos relativos ao grupo motopropulsor elétrico [2019/1120]
Data de produção de efeitos: 20/01/2016
Alfandegas: direitos antidumping e/ou de compensação

Regulamento de Execução (UE) 2019/1131
03/07/2019
Cria uma ferramenta aduaneira destinada a aplicar o artigo 14.º-A do Regulamento (UE)
2016/1036 e o artigo 24.º-A do Regulamento (UE) 2016/1037
Estabelece as condições para a cobrança de direitos antidumping e/ou de compensação sobre produtos
introduzidos numa ilha artificial, numa instalação fixa ou flutuante ou em qualquer outra estrutura na
plataforma continental ou na zona económica exclusiva de um Estado-Membro, bem como os
procedimentos relativos à notificação e à declaração desses produtos e ao pagamento dos referidos
direitos, sempre que esses produtos sejam objeto de um dos seguintes atos:
a) um aviso de início de um inquérito antidumping ou antissubvenções;
b) um regulamento de execução da Comissão que sujeite as importações a registo;
c) um regulamento de execução da Comissão que institua um direito antidumping ou de compensação
provisório ou definitivo.

Data de produção de efeitos: 03/11/2019
Justiça: Reconhecimento de decisões em matéria matrimonial e responsabilidade parental

Regulamento (UE) 2019/1111
02/07/2019
Reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de
responsabilidade parental e ao rapto internacional de crianças
Data de produção de efeitos: 01/08/2022 / Artigos 92.º, 93.º e 103.º são aplicáveis a partir de
22/07/2019.

