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Jornal Oficial da União Europeia 
L 165 – 4 de junho de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 592/2014 DA COMISSÃO, DE 3/6/2014 PDF 
Altera o Regulamento (UE) nº  142/2011 no que respeita à utilização de subprodutos animais e produtos 
derivados como combustível em instalações de combustão 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 179 – 19 de junho de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 669/2014 DA COMISSÃO, DE 18/6/2014 PDF 
Relativo à autorização de D-pantotenato de cálcio e de D-pantenol como aditivo em alimentos para 
animais de todas as espécies 
- Rectificação  no JO  L 281 de 25/9/2014 PDF 
- Autorização até 19/6/2024 e  09/7/2024 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 186 – 26 de junho de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 703/2014 DA COMISSÃO, DE 19/6/2014 PDF 
Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que se refere aos limites máximos de resíduos de acibenzolar-S-metilo, etoxiquina, flusilazol, isoxaflutol, 
molinato, propoxicarbazona, piraflufena-etilo, quinoclamina e varfarina no interior e à superfície de 
certos produtos 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 188 – 27 de junho de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 709/2014 DA COMISSÃO, DE 20/6/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 152/2009 no que respeita à determinação dos teores de dioxinas e de 
bifenilos policlorados 
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 189 – 27 de junho de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) Nº 652/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 15/5/2014 
PDF 
Estabelece disposições para a gestão das despesas relacionadas com a cadeia alimentar, a saúde e o 
bem-estar animal, a fitossanidade e o material de reprodução vegetal, que altera as Diretivas 98/56/CE, 
2000/29/CE e 2008/90/CE do Conselho, os Regulamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº 882/2004 e (CE) 
nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho e o Regulamento (CE) nº  1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga 
as Decisões 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE do Conselho 
 
REGULAMENTO (UE) Nº 653/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 15/5/2014 
PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 1760/2000 no respeitante à identificação eletrónica dos bovinos e que 
suprime as disposições sobre rotulagem facultativa da carne de bovino 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 190 – 28 de junho de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE)  Nº 718/2014 DA COMISSÃO, DE 27/6/2014 PDF 
Altera o 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 
C 166 – 3 de junho de 2014 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/C 166/05, DE 27/05/2014 PDF 
Relativa à adoção do programa de trabalho e ao financiamento, para 2014, de atividades no domínio da 
alimentação humana e animal, a fim de assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros 
alimentícios e alimentos para animais 

 

Diário da República 
Nº 122 – Série I – 27 de junho de 2014 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 43/2014 PDF 
Presidência do Conselho de Ministros  
Procede à primeira alteração à Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2012, de 31 de outubro, que 
define os critérios mínimos, necessários e cumulativos a observar no procedimento para a emissão de 
portaria de extensão 
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