
 

Síntese de Legislação Comunitária n.º 839 

Semana de 2 a 6 de novembro de 2020 

Nesta síntese de legislação publicada nas séries L e C do Jornal Oficial da União Europeia os diplomas são 
organizados e apresentados segundo a seguinte ordem: 

Geral (aplicável potencialmente a todas as empresas)  
Setor Primário (agricultura, produção animal, silvicultura, pesca, mineração) 
Setor Secundário (Indústria transformadora, construção civil, energia) 
Setor terciário (prestação de serviços: Comércio, Alojamento, Restauração, Transportes, Comunicações, 

Serviços financeiros, Seguros, Imobiliário, Consultadoria, Justiça, Administração pública, Saúde, 
Educação, Atividades administrativas) 

 
Geral: abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação 

Recomendação (UE) 2020/1632 
04/11/2020 
Adota uma abordagem coordenada das restrições à liberdade de circulação em resposta à 
pandemia de COVID-19 no espaço Schengen recomendando aos Estados-Membros que devem 
aplicar as recomendações relativas aos princípios gerais, aos critérios comuns, aos limiares 
comuns e ao quadro comum de medidas, incluindo as recomendações em matéria de 
coordenação e de comunicação, tal como estabelecido na Recomendação (UE) 2020/1475. 
Data de produção de efeitos: 05/11/2020 

 
Geral: Gases Fluorados com Efeito de Estufa: valores de referência - quotas 

Decisão de Execução (UE) 2020/1604 
03/11/2020 
Determina, nos termos do Regulamento (UE) n.º 517/2014 relativo aos gases fluorados com 
efeito de estufa, para efeitos da atribuição de quotas, os valores de referência aplicáveis no 
período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, para cada produtor ou importador 
que tenha colocado legalmente hidrofluorocarbonetos no mercado da União a partir de 1 de 
janeiro de 2015, tal como comunicado ao abrigo desse regulamento. 
Data de produção de efeitos: 1/01/2021  
Data de cessação de efeitos: 31/12/2023 

 
Produção Animal: doenças animais transmissíveis       

Regulamento Delegado (UE) 2020/1625  
04/11/2020 
Altera o Regulamento Delegado (UE) 2019/2035 que complementa o Regulamento (UE) 
2016/429  relativo às doenças animais transmissíveis, no que se refere às regras aplicáveis aos 
estabelecimentos que detêm animais terrestres e aos centros de incubação, e à rastreabilidade 
de determinados animais terrestres detidos e ovos para incubação.  
Data de produção de efeitos: 21/04/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1632&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1604&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1625&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=PT


 

Pesca: proibições de pesca de imperadores       

Regulamento (UE) 2020/1626  
04/11/2020 
Encerra, a partir de 15/10/2020, a pesca dos imperadores nas águas da União e nas águas 
internacionais das subzonas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 pelos navios que arvoram o pavilhão 
de Portugal.  

 
Indústria Agroalimentar:  
Lista de organismos competentes para ajudar a EFSA 

Comunicação da Comissão 2020/C 369 I/01 
03/11/2020 
Torna pública no site da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) a lista 
atualizada de organismos competentes designados pelos Estados-Membros que possam apoiar 
a Autoridade, quer individualmente quer em redes, no desempenho das suas atribuições.  
Data de produção de efeitos: 03/11/2020       

e 
Produtos Fitofarmacêuticos – colocação no mercado 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1643 
06/11/2020 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 no que se refere aos períodos de 
aprovação das substâncias ativas fosforeto de cálcio, benzoato de denatónio, haloxifope-P, 
imidaclopride, pencicurão e zeta-cipermetrina  
Data de produção de efeitos: 26/11/2020       

e 
Limites máximos de resíduos («LMR») de pesticidas / géneros alimentícios e alimentos para animais  

Regulamento (UE) 2020/1633  
05/11/2020 
Altera os anexos II, III, IV e V do Regulamento (CE) n.º 396/2005 no que se refere aos limites 
máximos de resíduos de azinfos-metilo, bentazona, dimetomorfe, fludioxonil, flufenoxurão, 
oxadiazão, fosalona, piraclostrobina, repulsivos: tall oil e teflubenzurão, no interior e à 
superfície de determinados produtos  

e 
Colocação no mercado de novos alimentos e ingredientes alimentares 

Regulamento de Execução (UE) 2020/1634 
05/11/2020 
Autoriza a colocação no mercado de açúcares obtidos a partir de polpa de cacau (Theobroma 
cacao L.) como novo alimento ao abrigo do Regulamento (UE) 2015/2283 relativo a novos 
alimentos e que altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/2470 (estabelece a lista da União de 

novos alimentos autorizados). 

Data de produção de efeitos dos 2 diplomas: 25/05/2021 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1626&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XX1103(01)&from=PT
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1643&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:153:0001:0186:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1633&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:32020R1634&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2470&from=PT


 

 
Indústria Eletrotécnica/Eletromecânica: normas técnicas - compatibilidade eletromagnética 

Decisão de Execução (UE) 2020/1630 
04/11/2020 
Altera a Decisão de Execução (UE) 2019/1326 no que diz respeito à compatibilidade 
eletromagnética de equipamentos industriais, científicos e médicos, eletrodomésticos, 
ferramentas elétricas e aparelhos semelhantes, iluminação elétrica e equipamento similar, 
equipamentos multimédia e aparelhagens de baixa tensão  
Data de produção de efeitos: 04/11/2020       

 
Transporte Aéreo: sistema de desempenho e um regime de tarifação       

Regulamento de Execução (UE) 2020/1627 
04/11/2020 
Estabelece medidas excecionais, devido à pandemia de COVID-19, para o terceiro período de 
referência (2020-2024) aplicáveis ao sistema de desempenho e ao regime de tarifação no 
âmbito do céu único europeu referido no artº 7º, nº 1, do Regulamento de Execução (UE) 
2019/317, que estabelece um sistema de desempenho e um regime de tarifação no âmbito do 
céu único europeu. 
Data de produção de efeitos: 05/11/2020 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1630&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1326&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1627&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0317&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0317&from=PT

