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Jornal Oficial da União Europeia 
L  295  – 11 de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº  1070/2014 DA COMISSÃO, DE 10/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 271/2009 no que respeita ao teor mínimo da preparação de endo-1,4-
beta-xilanase produzida por Aspergillus niger (CBS 109.713) e de endo-1,4-beta-glucanase produzida 
por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo na alimentação de galinhas poedeiras (detentor da 
autorização: BASF SE) 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  296 – 14  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1076/2014 DA COMISSÃO, DE 13/10/2014 PDF 
Relativo à autorização de uma preparação que contém um extrato de aroma de fumeiro-2b0001 como 
aditivo em alimentos para cães e gatos 
(Autorização até 3/Novembro/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  298 – 16  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1083/2014 DA COMISSÃO, DE 15/10/2014 PDF 
Relativo à autorização de uma preparação de Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) como aditivo 
em alimentos para marrãs  
(Autorização até 5/11/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  299 – 17  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1090/2014 DA COMISSÃO, DE 16/10/2014 PDF 
Aprova a utilização da substância ativa permetrina em produtos biocidas dos tipos 8 e 18 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1091/2014 DA COMISSÃO, DE 16/10/2014 PDF 

Aprova a utilização da nova substância ativa tralopiril em produtos biocidas do tipo 21 
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Jornal Oficial da União Europeia 
L  301 – 21  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1108/2014 DA COMISSÃO de 20/10/2014 PDF  
Relativo à autorização de uma preparação de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) como aditivo em 
alimentos para perus de engorda e perus criados para reprodução (detentor da autorização: Miyarisan 
Pharmaceutical Co.Ltd., representada por Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) 
(Autorização até 10/11/2024) 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1109/2014 DA COMISSÃO de 20/10/2014 PDF 
Relativo à autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 como aditivo em 
alimentos para bovinos de engorda, espécies menores de ruminantes de engorda, vacas leiteiras e 
espécies menores de ruminantes leiteiros e que altera os Regulamentos (CE) n.o 1288/2004 e (CE) nº 
1811/2005 (detentor da autorização, Alltech France) 
(Autorização até 10/11/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  302 – 22  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1114/2014 DA COMISSÃO DE 21/10/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 2075/2005 que estabelece regras específicas para os controlos oficiais de 
deteção de triquinas na carne 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1115/2014 DA COMISSÃO DE 21/10/2014 PDF 
Relativo à autorização de uma preparação de fumonisina esterase produzida por Komagataella pastoris 
(DSM 26643) como aditivo em alimentos para suínos 
(Autorização até 11/11/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  304 – 23  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 1123/2014 DA COMISSÃO DE 22/10/2014 PDF 
Altera a Diretiva 2008/38/CE que estabelece uma lista das utilizações previstas para os alimentos com 
objetivos nutricionais específicos destinados a animais 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  307 – 28  de outubro de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 1138/2014 DA COMISSÃO DE 27/10/2014 PDF 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase e endo-1,3(4)-beta-glucanase 
produzida por Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 como aditivo em alimentos para marrãs 
(titular da autorização Adisseo France S.A.S.) 
(Autorização até 17/11/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 349  – 3 de outubro de 2014 

 
POSIÇÃO (UE) Nº  9/2014 DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA PDF 
Com vista à adoção da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2001/18/CE 
no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de organismos 
geneticamente modificados (OGM) no seu território  
Adotada pelo Conselho de 23 de julho de 2014 
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Diário da República 
I Série nº 195 – 9  de outubro de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 147/2014 PDF 
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 60/2010, de 8 de junho, transpondo a Diretiva n.º 
2011/76/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de setembro de 2011, relativa à aplicação 
de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas 

 

Diário da República 
II Série nº 195 – 9  de outubro de 2014 

 
DESPACHO N.º 12435/2014 PDF 
Considera caducada a adjudicação provisória da concessão da exploração da atividade da SILOPOR, 
S. A., no porto de Lisboa, com gestão integrada dos terminais da Trafaria e do Beato, e a exploração do 
silo do interior de Vale de Figueira, a favor da Empresa de Tráfego e Estiva, S. A., por não cumprimento 
da condição imposta no n.º 27.2. do Programa de Concurso, e decide a extinção do concurso aberto 
pelo anúncio de 12 de abril de 2007, publicado no Diário da República n.º 79, 2.ª série, de 23 de abril do 
mesmo ano 

 

Diário da República 
I Série nº 202 – 20 de outubro de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 154/2014 PDF 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
Cria uma medida excecional de apoio ao emprego que se traduz na redução temporária da taxa 
contributiva a cargo da entidade empregadora 

 

Diário da República 
I Série nº 207 – 27 de outubro de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 159/2014: 
Presidência do Conselho de Ministros 
Estabelece as regras gerais de aplicação dos programas operacionais e dos programas de 
desenvolvimento rural financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento, para o período 
de programação 2014-2020. 

 

https://dre.pt/application/file/58410724

