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Jornal Oficial da União Europeia 
L 95  – 29 de março de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 323/2014 DA COMISSÃO, DE 28/03/2014 PDF 
Altera os anexos I e II do Regulamento (CE) nº 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) nº  
882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais reforçados na 
importação de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem não animal 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 106  – 9 de abril de de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 354/2014 DA COMISSÃO, DE 8/4/2014 PDF 
Altera e corrige o Regulamento (CE) nº 889/2008 que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo 
 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 355/2014 DA COMISSÃO, DE 8/4/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 1235/2008, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) 
nº 834/2007 do Conselho no que respeita ao regime de importação de produtos biológicos de países 
terceiros 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 112 – 15 de abril de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 364/2014 DA COMISSÃO, DE 4/04/2014  
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº  396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere aos limites máximos de resíduos de fenepiroximato, flubendiamida, isopirasame, 
cresoxime-metilo, espirotetramato e tiaclopride no interior e à superfície de certos produtos 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 118 – 22 de abril de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 374/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 
16/04/2014 PDF 
Relativo à redução ou à eliminação de direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias da Ucrânia  

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_095_R_0012_01&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:106:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:106:FULL&from=PT
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IS%2015%20de%202014.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:118:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:118:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:118:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 119 – 23 de abril de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº  398/2014 DA COMISSÃO, DE 22/04/2014 PDF 
Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere aos limites máximos de resíduos de bentiavalicarbe, ciazofamida, cialofope-butilo, 
forclorfe-nurão, pimetrozina e siltiofame no interior e à superfície de determinados produtos 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 399/2014 DA COMISSÃO, DE 22/04/2014 PDF 
Relativo à autorização das preparações de Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis 
DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 e Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 como 
aditivos em alimentos para animais de todas as espécies  
- Autorização até 13 de maio de 2024 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 400/2014 DA COMISSÃO, DE 22/04/2014 PDF 
Relativo a um programa de controlo coordenado plurianual da União para 2015, 2016 e 2017, 
destinado a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície 
dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos consumidores a estes resíduos 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 121  – 24 de abril de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 405/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014  
Aprova a utilização da substância ativa ácido láurico em produtos biocidas do tipo 19 PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 406/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 PDF 
Aprova a utilização da substância ativa butilacetilaminopropionato de etilo em produtos biocidas do 
tipo 19  
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 407/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 PDF 
Aprova a utilização da substância ativa transflutrina em produtos biocidas do tipo 18 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 408/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
que aprova a utilização da substância ativa dióxido de silício amorfo sintético em produtos biocidas do 
tipo 18 PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 411/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
Relativo à abertura e modo de gestão de um contingente pautal da União para a importação de carne 
de bovino fresca e congelada originária da Ucrânia PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 412/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais da União para a importação de ovos, 
ovoprodutos e ovalbuminas originários da Ucrânia PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 413/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais da União para a importação de carne 
de aves de capoeira originária da Ucrânia PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 414/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais da União para a importação de carne 
de suíno fresca e congelada originária da Ucrânia PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 415/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
Altera e derroga ao Regulamento (CE) n.o 2535/2001 no que diz respeito à gestão dos contingentes 
pautais para os produtos lácteos originários da Ucrânia PDF 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 416/2014 DA COMISSÃO de 23/04/2014 
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais para a importação de determinados 
cereais originários da Ucrânia PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:119:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0405&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0406&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0407&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0408&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0411&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0412&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0413&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0414&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0415&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0416&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 124  – 25 de abril de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 418/2014 DA COMISSÃO de 24/04/2014 
Altera o anexo do Regulamento (UE) n.o 37/2010 relativo a substâncias farmacologicamente ativas e 
respetiva classificação no que respeita aos limites máximos de resíduos nos alimentos de origem 
animal, no que se refere à substância ivermectina PDF 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO de 24/04/2014 
Relativa à não-aprovação de determinadas substâncias ativas biocidas, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho PDF 

 

Diário da República 
Nº 76 – I Série  – 17 de abril de 2014 

 
Fixa o valor da taxa de Segurança Alimentar Mais para o ano de 2014 PDF 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_124_R_0002&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_124_R_0006&from=PT
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/04/07600/0247202472.pdf

