Síntese de Legislação Comunitária n.º 785
Semana de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019
Agricultura:
Monitorização do transporte e de chegada de alimentos para animais e géneros alimentícios

Regulamento Delegado (UE) 2019/1666
04/10/2019
Complementa o Regulamento (UE) 2017/625 (regula os controlos oficiais e outras atividades oficiais que
visam 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) no que se refere às condições de

monitorização do transporte e da chegada de remessas das mercadorias naquele referidas no
artº 47º, n.º 1, alª b), desde o posto de controlo fronteiriço de chegada até ao estabelecimento
do local de destino na União.

e
Regulamento Delegado (UE) 2019/1602
30/09/2019
Complementa o Regulamento (UE) 2017/625 (regula os controlos oficiais e outras atividades oficiais que
visam 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) no que se refere ao Documento

Sanitário Comum de Entrada que acompanha as remessas de animais e mercadorias referidas
no seu artigo 47.º, n.º 1, até ao seu destino.
Data de produção de efeitos de ambos os diplomas: 14/12/2019

e
Emissão de certificados de importação e de exportação de produtos agrícolas

Regulamento de Execução (UE) 2019/1607
30/09/2019
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/1239 (estabelece disposições comuns relativas ao pedido e
à emissão de certificados de importação e de exportação de produtos agrícolas no âmbito do Regulamento (UE) n.º
1308/2013 - Organização Comum dos Mercados dos produtos agrícola)) no respeitante às datas-limite para a

apresentação de pedidos de certificados
Data de produção de efeitos: 20/10/2019

e
Fundos mutualistas

Recomendação da Comissão (UE) 2019/1665
03/10/2019
Propõe medidas de prevenção e gestão de crises nos termos do artigo 33.º, n.º 3, 1&, alª d), do
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 (Regulamento OCM - Organização Comum dos Mercados dos
produtos agrícola) — fundos mutualistas enquanto importantes instrumentos de prevenção e
gestão de crises na agricultura para as organizações de produtores.
Data de produção de efeitos: 30/09/2019

Pescas: peixes de profundida – quotas 2019 e 2020

Regulamento (UE) 2019/1601
30/09/2019
Altera os Regulamento (UE) 2018/2025 (fixa, para 2019 e 2020, as possibilidades de pesca para os navios de
pesca da União relativas a determinadas unidades populacionais de peixes de profundidade ) e (UE) 2019/124
(fixa as possibilidades de pesca para 2019 de determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades
populacionais de peixes nas águas da União) no respeitante a determinadas possibilidades de pesca
Data de produção de efeitos: 01/07/2019
Indústria Agro-Alimentar: harmonização técnica - azeite

Regulamento de Execução (UE) 2019/1604
30/09/2019
Altera o Regulamento (CEE) n.º 2568/91 (define as características físico-químicas e organoléticas dos azeites
e dos óleos de bagaço de azeitona e descreve os métodos para as determina ) relativo às caraterísticas dos
azeites e dos óleos de bagaço de azeitona, bem como os métodos de análise relacionados
Data de produção de efeitos: 20/10/2019
Indústria Química: Produtos Fitofarmacêuticos – colocação no mercado

Regulamento de Execução (UE) 2019/1605
30/09/2019
Aprova a substância ativa de baixo risco Bacillus subtilis estirpe IAB/BS03 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)

Data de produção de efeitos: 20/10/2019
Indústria Farmacêutica: autorizações de introdução de medicamentos no mercado

Comunicação da Comissão 2019/C 334/01
04/10/2019
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de julho de 2019 a 31 de agosto 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 334/02
04/10/2019
Resumo das decisões da União Europeia relativas às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos de 1 de julho de 2019 a 31 de agosto 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)
Data de produção de efeitos de ambos os diplomas: 01/07/2019
Indústria Metalomecânica: nova abordagem / equipamentos sob pressão

Decisão de Execução (UE) 2019/1616
30/09/2019
Identifica as normas harmonizadas aplicáveis aos equipamentos sob pressão, elaboradas em
apoio da Diretiva 2014/68/UE e identifica são retiradas do Jornal Oficial da União Europeia a
partir das datas enunciadas no referido anexo II.

Data de produção de efeitos: 30/09/2019
Transporte Aéreo: comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa nas atividades de aviação

Regulamento Delegado (UE) 2019/1603
30/09/2019
Complementa a Diretiva 2003/87/CE (cria um sistema de comércio de licenças de emissão de gases com
efeito de estufa na União) no que diz respeito às medidas adotadas pela Organização da Aviação
Civil Internacional para a monitorização, a comunicação e a verificação das emissões da aviação
para efeitos da aplicação de uma medida baseada no mercado global
Data de produção de efeitos: 20/10/2019

