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Jornal Oficial da União Europeia 
L 133 – 6 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 460/2014 DA COMISSÃO, DE 5/5/2014 PDF 
Altera o Regulamento (UE) nº  823/2012 no que diz respeito à data de termo da aprovação da 
substância ativa ciflutrina 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 136 – 9 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 474/2014 DA COMISSÃO, DE 8 DE MAIO DE 2014 PDF  
Altera o anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), no que respeita ao 1,4-
diclorobenzeno 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 138 – 13 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 483/2014 DA COMISSÃO, DE 8/5/2014 PDF 
Relativo a medidas de proteção contra a diarreia suína causada por um deltacoronavírus, no que diz 
respeito aos requisitos de saúde animal aplicáveis à introdução na União de sangue e plasma 
sanguíneo de origem suína secos por atomização destinados à produção de alimentos para suínos de 
criação 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 485/2014 DA COMISSÃO, DE 12/05/2014 PDF 
Aprova a substância ativa Bacillus pumilus QST 2808, em conformidade com o Regulamento (CE) 
nº 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos fitofarmacêuticos 
no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) nº 540/2011 da Comissão 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 486/2014 DA COMISSÃO, DE 12/05/2014 PDF 
Retira a aprovação da substância ativa óxido de fenebutaestanho, em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à colocação de 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 540/2011 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 487/2014 DA COMISSÃO, DE 12/05/2014 PDF 
Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 no que se refere ao prolongamento dos períodos 
de aprovação das substâncias ativas Bacillus subtilis (Cohn 1872) estirpe QST 713, idêntica à estirpe 
AQ 713, clodinafope, metrafenona, pirimicarbe, rimsulfurão, spinosade, tiametoxame, tolclofos-metilo e 
triticonazol 
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REGULAMENTO (UE) Nº 488/2014 DA COMISSÃO, DE 12/05/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 1881/2006 no que diz respeito aos teores máximos de cádmio nos 
géneros alimentícios 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 139 – 14 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 492/2014 DA COMISSÃO de 7/03/2014 PDF 
Complementa o Regulamento (UE) nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita 
às regras para a renovação das autorizações de produtos biocidas que beneficiam de reconhecimento 
mútuo 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 146 – 16 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 491/2014 DA COMISSÃO, DE 5/5/2014 PDF 
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 ametoctradina, azoxistrobina, cicloxidime, ciflutrina, 
dinotefurão, fenebuconazol, fenvalerato, fludioxonil, fluopirame, flutriafol, fluxapiroxade, glufosinato-
amónio, imidaclopride, indoxacarbe, MCPA, metoxifenozida, pentiopirade, espinetorame e 
trifloxistrobina no interior e à superfície de certos produtos 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 147 – 17 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº  519/2014 DA COMISSÃO de 16/05/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) n.o 401/2006 no que se refere aos métodos de amostragem de lotes 
grandes, especiarias e suplementos alimentares, aos critérios de desempenho para as toxinas T-2 e 
HT-2 e a citrinina e aos métodos de análise de rastreio 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO 2014/288/UE DA COMISSÃO, DE 12/05/2014 PDF 
Relativa aos requisitos normalizados aplicáveis aos relatórios sobre os programas nacionais de 
erradicação, controlo e vigilância de determinadas doenças animais e zoonoses cofinanciados pela 
União e que revoga a Decisão 2008/940/CE  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 155 – 23 de maio de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 552/2014 DA COMISSÃO, DE 22/05/2014  
Altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita aos preços representativos nos setores da carne 
de aves de capoeira e dos ovos 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 147 – 15 de maio de 2014 

 
COMUNICAÇÃO 2014/C 146/01PDF 
Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Quarto suplemento à 32.a edição integral 

 

Diário da República 
Nº 84 – II Série -  2 de maio de 2014 

 
DESPACHO N.º 5801/2014 PDF 
É criada a Comissão de Segurança Alimentar (CSA) 
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