
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 808 

Semana de 9 a 13 de março de 2020 

Pareceres do Comité das Regiões 
10/03/2020 (C 79) 
«O Pacto Ecológico em parceria com os órgãos de poder local e regional» 
«Os desafios das regiões metropolitanas e a sua posição na futura política de coesão pós-2020» 
«Estratégia macrorregional para os Cárpatos» 
«O potencial do setor ferroviário para a consecução das prioridades políticas da UE» 
«Melhorar a capacidade administrativa dos órgãos de poder local e regional para reforçar os 
investimentos e as reformas estruturais em 2021-2027» 
«O Pacto de Autarcas após 2020» 
«O trabalho nas plataformas digitais — Questões regulamentares de caráter local e regional» 
«Um quadro europeu para medidas de regulamentação para a economia colaborativa» 
«Os órgãos de poder local e regional moldam a futura Parceria Oriental» 
«Plano de Ação contra a Desinformação» 
«Relatório da Comissão Europeia sobre a Política de Concorrência 2018» 

 
Indústria dos equipamentos de proteção individual: autorização a exportação 

Regulamento de Execução (UE) 2020/402 
15/03/2020 
Sujeita à apresentação de uma autorização a exportação de equipamentos de proteção 
individual a que se refere o Regulamento (UE) 2016/425, relativo aos equipamentos de 
proteção individual. 
Data de produção de efeitos: 16/03/2020 

 
Indústria de Armamento: tecnologia e equipamento militares 

Informação nº 2020/C 85/01 
13/03/2020 
Atualiza e substitui a Lista Militar Comum da União Europeia adotada pelo Conselho em 18 de 
fevereiro de 2019 relativa ao equipamento abrangido pela Posição Comum 2008/944/PESC que 
define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de tecnologia e equipamento 
militares. 
Data de produção de efeitos: 18/03/2020 

 
Indústria Metalomecânica: especificação técnica de interoperabilidade 

Regulamento de Execução (UE) 2020/387  
10/03/2020 
Altera, no que respeita ao alargamento da área de utilização e das fases de transição, os 
Regulamentos (UE) n.º 321/2013 (especificação técnica de interoperabilidade (ETI) para o subsistema 

«Material circulante — vagões de mercadorias» do sistema ferroviário da UE), (UE) n.º 1302/2014 (especificação 

técnica de interoperabilidade para o subsistema «Material circulante — vagões de mercadorias» do sistema 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:079:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:085:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0387&from=PT


 
ferroviário da UE) e (UE) nº 2016/919 (especificação técnica de interoperabilidade para os subsistemas de 

controlo-comando e sinalização do sistema ferroviário da UE), ao abrigo da Diretiva 2008/57/CE relativa à 
interoperabilidade do sistema ferroviário comunitário. 
Data de produção de efeitos: 11/03/2020 

 
Setor Energético: infraestruturas energéticas transeuropeias 

Regulamento delegado (UE) 2020/389 
11/03/2020 
Altera o Regulamento (UE) n.º 347/2013 no que diz respeito à lista da União de projetos de 
interesse comum na área das infraestruturas energéticas transeuropeias. 
Data de produção de efeitos: 16/03/2020 
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