
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 822 

Semana de 15 a 19 de junho de 2020 

Geral: Digitalização da Europa 

Informação 2020/C 202 I/01 do Conselho 
16/06/2020 
Divulga as conclusões do Conselho sobre a construção do futuro digital da Europa 

 
Setor Agroalimentar: limites máximos de resíduos («LMR») de pesticidas  

Regulamento (UE) 2020/856 
19/06/2020 
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 ciantraniliprol, ciazofamida, 
ciprodinil, fenepiroximato, fludioxonil, fluxapiroxade, imazalil, isofetamida, cresoxime-metilo, 
lufenurão, mandipropamida, propamocarbe, piraclostrobina, piriofenona, piriproxifena e 
espinetorame no interior e à superfície de determinados produtos. 
Data de produção de efeitos: 20/06/2020 

e 
Regulamento (UE) 2020/785 
16/06/2020 
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 cromafenozida, fluometurão, 
pencicurão, sedaxane, tau-fluvalinato e triazoxida no interior e à superfície de determinados 
produtos  
Data de produção de efeitos: 06/01/2021 

e 
Produtos biológicos - importação de países terceiros 

Regulamento de Execução (UE) 2020/786 
16/06/2020 
Altera e retifica o Regulamento (CE) n.º 1235/2008 que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 (produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos) no respeitante 
ao regime de importação de produtos biológicos de países terceiros. 
Data de produção de efeitos: 06/07/2020 

 
 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0616(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0856&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:32020R0785&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:32020R0786&from=PT


 
Indústria Química: poluentes orgânicos persistentes 

Regulamento Delegado (UE) 2020/784  
15/06/2020 
Altera o anexo I do Regulamento (UE) 2019/1021 (aplica os compromissos assumidos pela União ao abrigo 

da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes) no respeitante à inclusão do ácido 
perfluoro-octanoico (PFOA) e dos sais e compostos afins deste ácido  
Data de produção de efeitos: 04/07/2020 

 
Transporte Ferroviário: 
Certificados das entidades ferroviárias responsáveis pela manutenção       

Regulamento de Execução (UE) 2020/780 
15/06/2020 
Altera o Regulamento (UE) n.º 445/2011 e o Regulamento de Execução (UE) 2019/779 no que 
diz respeito às medidas destinadas a prorrogar a validade de determinados certificados das 
entidades ferroviárias responsáveis pela manutenção e de certas disposições transitórias, 
devido à pandemia de COVID-19, de forma a garantir a sua conformidade coma Diretiva (UE) 
2016/798, relativa à segurança ferroviária. 

e 
Frequência dos exames médicos periódicos do pessoal ferroviário        

Decisão de Execução (UE) 2020/783 
15/06/2020 
Altera a Decisão 2012/757/UE no que diz respeito às medidas destinadas a adaptar a frequência 
dos exames médicos periódicos do pessoal ferroviário que exerce funções críticas de segurança, 
com exceção dos maquinistas, devido à pandemia de COVID-19, de forma a garantir a sua 
conformidade coma Diretiva (UE) 2016/798, relativa à segurança ferroviária, determinando que 
nos casos em que deve ser realizado um exame médico periódico entre 1 de março de 2020 e 
31 de agosto de 2020, esse período é prorrogado por um período suplementar de 6 meses. 
Data de produção de efeitos dos 2 diplomas: 16/06/2020 
 
 

http://www.aeportugal.pt/
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