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Jornal Oficial da União Europeia 
L  349 –  5 de dezembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1295/2014 DA COMISSÃO, DE 4/12/2014 PDF 
Altera o anexo I 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  353 –  10 de dezembro de 2014 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/891/UE, DE 8/12/2014  
Altera a Decisão 2011/163/UE relativa à aprovação dos planos apresentados por países terceiros, em 
conformidade com o artigo 29º da Diretiva 96/23/CE do Conselho  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  365 –  19 de dezembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1356/2014 DA COMISSÃO, DE 17/12/2014 
Altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços representativos nos setores 
da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a ovalbumina 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1358/2014 DA COMISSÃO, DE 18/12/2014 
Altera o Regulamento (CE) nº 889/2008 que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) nº 
 834/2007 do Conselho no respeitante à origem dos animais de aquicultura utilizados na produção 
biológica, às práticas de produção aquícola, aos alimentos para animais de aquicultura utilizados na 
produção biológica e aos produtos e substâncias que podem ser utilizados na aquicultura biológica 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1359/2014 DA COMISSÃO, DE 18/12/2014 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº 37/2010 no que se refere à substância tulatromicina 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO 2014/936/UE DA COMISSÃO, DE 17/12/2014 
Relativa a determinadas medidas de proteção contra a gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo 
H5N8 em Itália  
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Jornal Oficial da União Europeia 
L  366 –  20 de dezembro de 2014 

 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1370/2014 DA COMISSÃO, DE 19/12/2014 
Prevê uma ajuda temporária e excecional aos produtores de leite da Finlândia 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO, DE 18/12/2014 
Altera a Decisão de Execução 2014/833/UE relativa a determinadas medidas de proteção contra focos 
recentes de gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N8 nos Países Baixos  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  369 –  24 de dezembro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 1390/2014 DA COMISSÃO DE 19/12/2014 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) n.o 37/2010 no que se refere à substância «eprinomectina» 
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