Síntese de Legislação Comunitária n.º 784
Semana de 23 a 27 de setembro de 2019
Indústria Agro-Alimentar: medição dos níveis de resíduos alimentares

Decisão Delegada (UE) 2019/1597
27/09/2019
Complementa a Diretiva 2008/98/CE (obrigação dos EM incluírem a prevenção de resíduos alimentares nos
seus programas de prevenção de resíduos e de monitorizarem e avaliarem a execução das suas medidas de
prevenção) no que diz respeito a uma metodologia comum e a requisitos mínimos de qualidade

para a medição uniforme dos níveis de resíduos alimentares.
Data de produção de efeitos: 16/10/2019
Indústria Agro-Alimentar / Química: limites máximos de resíduos («LMR») de pesticidas

Regulamento (UE) 2019/1582
26/09/2019
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 no que se refere aos limites máximos
de resíduos de imazalil no interior e à superfície de certos produtos.
Data de produção de efeitos: 16/04/2020
Indústria Química:
Produtos Fitofarmacêuticos – prorrogação dos períodos de aprovação

Regulamento de Execução (UE) 2019/1589
27/09/2019
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 que enumera as substâncias ativas
aprovadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 (colocação dos produtos fitofarmacêuticos no
mercado), no que se refere à prorrogação dos períodos de aprovação das substâncias ativas
amidossulfurão, beta-ciflutrina, bifenox, clortolurão, clofentezina, clomazona, cipermetrina,
daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurão, diflufenicão, fenoxaprope-P,
fenepropidina, fludioxonil, flufenacete, fostiazato, indoxacarbe, lenacil, MCPA, MCPB,
nicossulfurão, piclorame, prossulfocarbe, piriproxifena, tiofanato-metilo, triflussulfurão e
tritossulfurão, para 31/10/2020 e 31/12/2020.
Data de produção de efeitos: 16/10/2019

e
REACH - métodos de ensaio

Regulamento (UE) 2019/1390
26/09/2019
Altera, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, o anexo do Regulamento (CE) n.º
440/2008 que estabelece métodos de ensaio nos termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006,
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
Data de produção de efeitos: 15/10/2019

Comércio a retalho: contratos à distância (e-commerce)

Comunicação da Comissão 2019/C 323/04
27/09/2019
Orientações sobre a interpretação e a aplicação da Diretiva 93/13/CEE do Conselho relativa às
cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores.
Transporte Aéreo / Aviação civil: normas de cibersegurança

Regulamento de Execução (UE) 2019/1583
26/09/2019
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/1998 que estabelece as medidas de execução das
normas de base comuns sobre a segurança da aviação, no que respeita às medidas de
cibersegurança.
Data de produção de efeitos: 31/12/2020

