
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 815 

Semana de 27 de abril a 2 de maio de 2020 

Produção Animal / Importação: importação de Animais / Requisitos de Certificação Veterinária 

Regulamento de Execução (UE) 2020/581 
28/04/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) 2018/659 relativo às condições para a entrada na União 
de equídeos vivos e de sémen, óvulos e embriões de equídeos. 
Data de produção de efeitos: 18/05/2020 

 
Indústria Agroquímica: biocidas - procedimentos de autorização 

Regulamento de Execução (UE) 2020/579 
28/04/2020 
Autorização da União à família de produtos biocidas «HYPRED’s octanoic acid based products» 
ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à 
utilização de produtos biocidas. 

e 
Regulamento de Execução (UE) 2020/580 
28/04/2020 
Autorização da União à família de produtos biocidas «SOPURCLEAN» ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas. 
Data de produção de efeitos de ambos os diplomas: 18/05/2020 
Data de cessação de efeitos de ambos os diplomas: 30/04/2030 

 
Indústria Automóvel: Regulamentos UNECE 

Regulamento n.º 45 UNECE 
29/04/2020 
Prescrições uniformes relativas à homologação de limpadores e de veículos a motor no que diz 
respeito a limpadores de faróis [2020/575]  
Data de produção de efeitos: 10/10/2017 

e 
Regulamento n.º 137 UNECE 
29/04/2020 
Prescrições uniformes relativas à homologação de automóveis de passageiros em caso de 
colisão frontal, com destaque para os sistemas de retenção [2020/576]  
Data de produção de efeitos: 28/05/2029 

 
 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0581&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0659&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0579&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0580&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X0575&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X0576&from=PT


 
Transporte Ferroviário: inquéritos de acidentes e incidentes ferroviários 

Regulamento de Execução (UE) 2020/572  
27/04/2020 
Estabelece uma estrutura comum para os inquéritos de acidentes e incidentes ferroviários, 
referidos no artigo 20.º n.º 1 e 2, da Diretiva (UE) 2016/798, relativa à segurança ferroviária. 
Data de produção de efeitos: 17/05/2020 

 
Transporte Aéreo: requisitos para identificação das aeronaves para efeitos da vigilância 

Regulamento de Execução (UE) 2020/587 
30/04/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 1206/2011 que estabelece os requisitos aplicáveis à 
identificação das aeronaves para efeitos da vigilância no céu único europeu e o Regulamento de 
Execução (UE) n.º 1207/2011 que estabelece requisitos para o desempenho e a 
interoperabilidade da vigilância no céu único europeu. 
Data de produção de efeitos: 20/05/2020 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0572&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0102.01.POR&toc=OJ:L:2016:138:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0587&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0023:0034:PT:PDF

