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Jornal Oficial da União Europeia 
L 22 – 25 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) N.O 61/2014 DA COMISSÃO, DE 24 DE JANEIRO DE 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 ciromazina, fenepropidina, formetanato, oxamil e 
tebuconazol no interior e à superfície de determinados produtos  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 27 – 30 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) N.O 79/2014 DA COMISSÃO, DE 29/01/2014 PDF 
Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de bifenazato, clorprofame, esfenvalerato, 
fludioxonil e tiobencarbe no interior e à superfície de determinados produtos  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 28 – 30 de janeiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 84/2014 DA COMISSÃO, DE 30/01/2014 PDF 
Relativo à autorização de preparações de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus 
pentosaceus DSM 23688 ou Pediococcus pentosaceus DSM 23689 como aditivos em alimentos para 
animais de todas as espécies  
- Autorização até  20/2/2024 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 34 – 5 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 101/2014 DA COMISSÃO, DE 4/2/2014 PDF 
Relativo à autorização da L-tirosina como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies 
- Autorização até  25/2/2024 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 35 – 5 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) N.O 87/2014 DA COMISSÃO, DE 31/01/2014 PDF 
Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de acetamipride, butralina, clortolurão, daminozida, 
isoproturão, picoxistrobina, pirimetanil e trinexapace no interior e à superfície de certos produtos  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:022:0001:0032:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:027:0009:0055:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:028:0030:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:034:0001:0003:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:035:0001:0048:PT:PDF
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 36 – 6 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 107/2014 DA COMISSÃO, DE 5/2/2014 PDF 
Relativo à retirada do mercado dos aditivos para a alimentação animal cloreto de cobalto hexa-
hidratado, nitrato de cobalto hexa-hidratado e sulfato de cobalto mono-hidratado, e que altera o 
Regulamento (CE) n.o 1334/2003  
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 39 – 8 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 120/2014 DA COMISSÃO, DE 7/2/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) n.o 1981/2006 que estabelece regras de execução do artigo 32.o do 
Regulamento (CE) n.o 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao 
laboratório comunitário de referência para os organismos geneticamente modificados 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 121/2014 DA COMISSÃO, DE 7/2/2014 PDF 
Relativo à autorização de L-selenometionina como aditivo em alimentos para animais de todas as 
espécies (autorização até 28/02/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 41 – 12 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N. ° 131/2014 DA COMISSÃO, DE 11/2/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n. ° 601/2013 relativo à autorização de acetato de cobalto (II) 
tetra-hidratado, carbonato de cobalto (II), carbonato e hidróxido (2:3) de cobalto (II) mono-hidratado, 
sulfato de cobalto (II) hepta-hidratado e granulado revestido de carbonato e hidróxido (2:3) de cobalto 
(II) mono-hidratado como aditivos para a alimentação animal 
 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 505/2012 DA COMISSÃO, DE 
14/06/2012  PDF 
Altera e corrige o Regulamento (CE) n.o 889/2008 que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.o 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 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 44 – 14 de fevereiro de 2014 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/84/UE, DE 12/02/2014 PDF 
Altera a Decisão de Execução 2013/426/UE relativa a medidas destinadas a prevenir a introdução na 
União do vírus da peste suína africana a partir de determinados países terceiros ou de partes do 
território de países terceiros nos quais está confirmada a presença daquela doença e que revoga a 
Decisão 2011/78/UE 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 46  – 18 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 148/2014 DA COMISSÃO, DE 17/2/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) n.o 1249/2008 no que diz respeito às categorias e classes para registo dos 
preços de mercado no setor da carne de bovino e no que diz respeito aos preços de mercado das 
carcaças de suínos 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 149/2014 DA COMISSÃO, DE 17/2/2014 PDF 
Aprova a substância ativa ácido L-ascórbico, em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:036:0007:0008:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0046:0052:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0053:0055:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0003:0010:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0022:0022:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0053:0054:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0001:0002:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:046:0003:0007:PT:PDF
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 50  – 20 de fevereiro de 2014 

 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO (UE) N.O 231/2012 DA COMISSÃO, DE 9/3/2012 PDF 
Estabelece especificações para os aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do 
Regulamento (CE) n.o 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 52  – 21 de fevereiro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 164/2014 DA COMISSÃO, DE 20/2/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) n.o 1484/95 no que respeita aos preços representativos nos setores da 
carne de aves de capoeira e dos ovos 

 

Diário da República 
Nº 23 – I Série -  3 de fevereiro de 2014 

 
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 5/2014 PDF 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  
Retifica a Portaria n.º 17/2014, de 27 de janeiro, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social, que procede à primeira alteração à Portaria n.º 286-A/2013, de 16 de setembro que cria a 
medida Incentivo Emprego, publicada no Diário da República n.º 18, 1.ª série, de 27 de janeiro de 
2014 

 

Diário da República 
Nº 27  – I Série - 7 de fevereiro de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 19-A/2014 PDF 
Ministério da Economia  
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, relativo ao transporte 
terrestre de mercadorias perigosas, transpondo a Diretiva n.º 2012/45/UE, da Comissão, de 3 de 
dezembro 

 

Diário da República 
Nº 37 – I Série de 21 de fevereiro de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 28/2014 PDF 
Ministério da Economia  
Transpõe a Diretiva n.º 2012/46/UE, da Comissão, de 6 de dezembro, que altera a Diretiva n.º 
97/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados membros respeitantes a medidas contra a emissão de poluentes gasosos e 
de partículas pelos motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias, e 
procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 236/2005, de 30 de dezembro, e à terceira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 47/2006, de 27 de fevereiro 

 

Diário da República 
Nº 20 – II Série -  29 de janeiro de 2014 

 
DESPACHO NORMATIVO N.º 2/2014 PDF 
Procede à sexta alteração ao Despacho Normativo n.º 7/2005, de 1 de fevereiro de 2005, que 
estabelece os requisitos mínimos para as boas condições agrícolas e ambientais 

 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0037:0037:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0015:0016:PT:PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/02300/0091000910.pdf
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20140130
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20131642
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/02701/0000201720.pdf
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20100773
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2012&id=312L0045
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.37&iddip=20140315
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.37&iddip=20140315
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2012&id=312L0046
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=1997&id=397L0068
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20053708
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20060934
http://dre.pt/pdfgratis2s/2014/01/2S020A0000S00.pdf
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Diário da República 
Nº 21 – II Série -  30 de janeiro de 2014 

 
DESPACHO N.º 1506/2014 PDF 
Gabinetes dos Secretários de Estado do Desenvolvimento Regional e da Agricultura 
Determina a criação de um grupo de trabalho com objetivo de identificar e propor as medidas de 
simplificação administrativa e regulamentar mais adequadas, com vista à sua integração na futura 
regulamentação de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento em Portugal para o 
próximo período de programação (2014-2020) 

 

Diário da República 
Nº 26  – II Série - 7 de fevereiro de 2014 

 
DESPACHO N.º 1870/2014 PDF 
Primeira alteração ao despacho n.º 2032/2013, de 30 de janeiro, referente às unidades orgânicas 
flexíveis da ASAE 
 
DESPACHO N.º 1877/2014 PDF 
Determina que os detentores de ovinos e caprinos devem comunicar à base de dados do SNIRA, 
todos os desaparecimentos, bem como as mortes ocorridas na sua exploração, quando os respetivos 
cadáveres não tenham sido recolhidos pelo SIRCA 

 

http://dre.pt/pdfgratis2s/2014/01/2S021A0000S00.pdf
http://dre.pt/pdfgratis2s/2014/02/2S026A0000S00.pdf
http://dre.pt/pdfgratis2s/2014/02/2S026A0000S00.pdf

