
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 821 

Semana de 8 a 12 de junho de 2020 

Geral: ACL União Europeia - Vietname  

Decisão (UE) 2020/753 
12/06/2020 
Celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do 
Vietname  

 
Geral: Sistema REX - Sistema de Preferências Generalizadas 

Regulamento de Execução (UE) 2020/750 
08/06/2020 
Estabelece um procedimento de prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do período de 
transição previsto no Regulamento de Execução (UE) 2015/2447 (estabelece as regras processuais a 

que se refere o artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 952/2013 - Código Aduaneiro da União) (para a 
aplicação do sistema do exportador registado em alguns países beneficiários do Sistema de 
Preferências Generalizadas que, devido à pandemia de COVID-19, tenham dificuldades em 
concluir o processo de registo dos seus exportadores até 30 de junho de 2020. 

 
Geral: Política de vistos  

Comunicação da Comissão 2020/C 197 I/01 
12/06/2020 
Orientações para a retoma progressiva e coordenada das operações ligadas aos vistos  
Data de produção de efeitos: 17/06/2020 

 
Agricultura:  
PAC / pagamentos diretos aos agricultores 

Regulamento Delegado (UE) 2020/756  
09/06/2020 
Altera os anexos II e III do Regulamento (EU) n.º 1307/2013 que estabelece regras para os 
pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da PAC. 
Data de produção de efeitos: 01/01/2020 

e 
Limites máximos de resíduos («LMR») de pesticidas 

Regulamento (UE) 2020/770 
12/06/2020 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 (estabelece os limites máximos de resíduos de 

pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou 

animal) no que se refere aos limites máximos de resíduos de miclobutanil, napropamida e 
sintofena no interior e à superfície de determinados produtos 
Data de produção de efeitos: 02/01/2021 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0753&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0750&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0612(06)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0756&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0770&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:pt:PDF


 

e 
Regulamento (UE) 2020/749 
08/06/2020 
Altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 396/2005  (estabelece os limites máximos de resíduos de 

pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou 

animal) no que diz respeito aos limites máximos de resíduos de clorato no interior e à superfície 
de determinados produtos  
Data de produção de efeitos: 28/06/2020       

 
Pescas: gestão de quotas pesqueiras (CECAF) - atum-rabilho       

Regulamento (UE) 2020/747  
08/06/2020 
Encerra a pesca do atum-rabilho em determinados arquipélagos por navios de pesca artesanal 
que arvoram o pavilhão de Portugal a partir de 15/05/2020. 

 
Indústria Agroalimentar:  
Aditivos alimentares - alimentação humana – especificações 

Regulamento (UE) 2020/771 
12/06/2020 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 e o anexo do Regulamento (UE) n.º 
231/2012 no que diz respeito à utilização de anato, bixina, norbixina (E 160b)  
Data de produção de efeitos: 02/01/2021 

e 
Regulamento (UE) 2020/763 
10/06/2020 
Altera o anexo do Regulamento (UE) n.º 231/2012 que estabelece especificações para os 
aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 no que 
diz respeito às especificações para o fosfato tricálcico [E 341(iii)]  

e 
Regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano  

Regulamento (UE) 2020/762  
10/06/2020 
Altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 (estabelece regras de saúde pública e animal aplicáveis aos 

subprodutos animais e produtos derivados) no que diz respeito às normas microbiológicas aplicáveis 
aos alimentos crus para animais de companhia, aos requisitos relativos aos estabelecimentos 
aprovados, aos parâmetros técnicos aplicáveis ao método alternativo «processo de gaseificação 
de Brookes» e à hidrólise de gorduras fundidas, e às exportações de chorume transformado, de 
determinados tipos de sangue, produtos derivados de sangue e produtos intermédios  
Data de produção de efeitos dos 2 diplomas: 30/06/2020 

e 
Regulamento (UE) 2020/757 
09/06/2020 
Altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 (estabelece regras de saúde pública e animal aplicáveis aos 

subprodutos animais e produtos derivados)  no que se refere à rastreabilidade de determinados 
subprodutos animais e produtos derivados  

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0749&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:pt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0747&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0771&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:pt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0763&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:0001:0295:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0762&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0757&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:PT:PDF


 
Comércio a Retalho - alimentar: HACCP - segurança alimentar  

Comunicação da Comissão 2020/C 199/01 
12/06/2020 
Orientações em matéria de sistemas de gestão da segurança alimentar para atividades de 
venda a retalho de géneros alimentícios, incluindo doações de géneros alimentícios. 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0612(08)&from=PT

