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Jornal Oficial da União Europeia 
L 63 – 4 de março de 2014 

 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.O 179/2014 DA COMISSÃO, DE 6/11/2013 PDF 
Complementa o Regulamento (UE) n.o 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita ao registo dos operadores, ao montante da ajuda a título de comercialização de produtos fora 
da região, ao símbolo gráfico, à isenção dos direitos de importação relativamente a determinados 
bovinos e ao financiamento de determinadas medidas relacionadas com as medidas específicas da 
agricultura nas regiões ultraperiféricas da União 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 180/2014 DA COMISSÃO, DE 20/2/2014 PDF 
Estabelece normas de execução do Regulamento (UE) n.o 228/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece medidas específicas no domínio da agricultura a favor das regiões 
ultraperiféricas da União 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 65 – 5 de março de 2014 

 
DIRETIVA 2014/27/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 26/2/2014 PDF 
Altera as Diretivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 98/24/CE do Conselho e a Diretiva 2004/37/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao Regulamento (CE) n.o 1272/2008 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas 
 
RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO 2014/117/UE, DE 3/3/2014 PDF 
Relativa ao estabelecimento e execução dos planos de produção e de comercialização previstos no 
Regulamento (UE) n.o 1379/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece a 
organização comum dos mercados dos produtos da pesca e da aquicultura 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 69 – 8 de março de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) N.O 216/2014 DA COMISSÃO, DE 7/3/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) n.o 2075/2005 que estabelece regras específicas para os controlos oficiais 
de deteção de triquinas na carne  
 
REGULAMENTO (UE) N.O 217/2014 DA COMISSÃO, DE 7/3/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) n.o 2073/2005 no que diz respeito a Salmonella em carcaças de suínos  
 
REGULAMENTO (UE) N.O 218/2014 DA COMISSÃO, DE 7/3/2014 PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:063:0003:0012:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:063:0013:0052:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0001:0007:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0031:0038:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0085:0092:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0093:0094:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0095:0098:PT:PDF
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Altera os anexos dos Regulamentos (CE) n.o 853/2004 e (CE) n.o 854/2004 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e do Regulamento (CE) n.o 2074/2005 da Comissão  
 
REGULAMENTO (UE) N.O 219/2014 DA COMISSÃO, DE 7/3/2014 PDF 
Altera o anexo I do Regulamento (CE) n.o 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito aos requisitos específicos relativos aos procedimentos de inspeção post mortem de suínos 
domésticos  

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 76  – 15 de março de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 265/2014 DA COMISSÃO, DE 14/03/2014 PDF 
Altera o Regulamento (UE) n.o 642/2010 que estabelece as normas de execução do Regulamento 
(CE) n.o 1234/2007 do Conselho no que respeita aos direitos de importação no setor dos cereais 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.O 266/2014 DA COMISSÃO, DE 14/03/2014 PDF 
Relativo à repartição entre entregas e vendas diretas das quotas leiteiras nacionais fixadas para 
2013/2014 no anexo IX do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conselho 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 81  – 19 de março de 2014 

 
REGULAMENTO (UE) N.O 260/2014 DA COMISSÃO, DE 24/01/2014 PDF 
Altera, tendo em vista a adaptação ao progresso técnico, o Regulamento (CE) n.o 440/2008, que 
estabelece métodos de ensaio nos termos do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH)  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 82  – 20 de março de 2014 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/150/UE, DE 18/03/2014 PDF 
Relativa à organização de uma experiência temporária que prevê certas derrogações à 
comercialização de populações das espécies vegetais trigo, cevada, aveia e milho ao abrigo da 
Diretiva 66/402/CEE do Conselho 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 87  – 20 de março de 2014 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N. O 290/2014 DA COMISSÃO, DE 21/3/2014  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 na alimentação de aves de 
capoeira, leitões desmamados e suínos de engorda e que altera os Regulamentos (CE) n. o 
1259/2004, (CE) n. o 943/2005, (CE) n. o 1206/2005 e (CE) n. o 322/2009 (detentor da autorização 
Adisseo France S.A.S.)  (Autorização até 11/abril/2024) 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº  291/2014 DA COMISSÃO, DE 21/3/2014 PDF 
Altera o Regulamento (CE) nº 1289/2004 no que se refere ao intervalo de segurança e aos limites 
máximos de resíduos do aditivo para a alimentação animal decoquinato (Autorização até 
17/julho/2014) 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N. O 292/2014 DA COMISSÃO, DE 21/03/2014 PDF 
Relativa à autorização de uma preparação de 6-fitase produzida por Trichoderma reesei (CBS 126897) 
como aditivo na alimentação de aves de capoeira, leitões desmamados, suínos de engorda e porcas 
(detentor da autorização ROAL Oy) 
(Autorização até 11/abril/2024) 

 

Jornal Oficial da União Europeia 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0099:0100:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0026:0030:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0031:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:081:0001:0253:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:082:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:087:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:087:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:087:FULL&from=PT
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L 90  – 26 de março de 2014 
 

REGULAMENTO (UE) Nº 301/2014 DA COMISSÃO, DE 25/03/2014 PDF 
Altera o anexo XVII do Regulamento (CE) n. o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), no que respeita 
aos compostos de crómio VI 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 302/2014 DA COMISSÃO, DE 25/03/2014 PDF 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase produzida por Trichoderma 
reesei (CBS 126896) como aditivo em alimentos para frangos de engorda e leitões desmamados 
(detentor da autorização ROAL Oy 
(Autorização até 15/abril/2024) 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 304/2014 DA COMISSÃO, DE 25/03/2014 PDF 
Relativo à autorização das preparações de Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus 
faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 como aditivos em alimentos para animais 
de todas as espécies 
(Autorização até 15/abril/2024) 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº305/2014 DA COMISSÃO, DE 25/03/2014 PDF 
Relativo à autorização de ácido propiónico, propionato de sódio e propionato de amónio como aditivos 
em alimentos para animais de todas as espécies à exceção de ruminantes, suínos e aves de capoeira 
(Autorização até 15/abril/2024) 

 

Diário da República 
Nº 52 – I Série  – 14 de março de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 38/2014 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Atribui ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., a coordenação da gestão da 
intervenção «Reforma Antecipada» do Plano de Desenvolvimento Rural, para o período de 2000 a 
2006, e a coordenação da gestão e do controlo do «Regime de Ajudas à Cessação da Atividade 
Agrícola», ao abrigo do regime instituído pelo Regulamento (CEE) n.º 2079/92, do Conselho, de 30 de 
junho de 1992 

 

Diário da República 
Nº 54 – I Série  – 18 de março de 2014 

 
DECRETO-LEI N.º 42/2014 PDF 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia  
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, transpondo o artigo 30.º da 
Diretiva n.º 2012/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao 
controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, que altera e 
subsequentemente revoga a Diretiva n.º 96/82/CE do Conselho 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:090:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:090:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:090:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:090:FULL&from=PT
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.52&iddip=20140437
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.52&iddip=20140437
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=1992&id=392R2079
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.54&iddip=20140456
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/03/05400/0207202074.pdf
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072331
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2012&id=312L0018
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=1996&id=396L0082

