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Jornal Oficial da União Europeia 

L 240 – 08 de setembro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1609 da Comissão de 7 de setembro de 2016, 

Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades visadas pelos pedidos de 
certificados de importação apresentados de 26 de agosto a 2 de setembro de 2016, a título 
do contingente pautal aberto pelo Regulamento (CE) nº 969/2006 para o milho PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 

L 242 – 09 de setembro de 2016 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1612 da Comissão de 8 de setembro de 2016, 

Que prevê a ajuda à redução da produção de leite PDF 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1613 da Comissão de 8 de setembro de 2016, 

Que prevê uma ajuda de adaptação excecional aos produtores de leite e aos agricultores 
noutros setores da pecuária PDF 

Regulamento Delegado (UE) 2016/1614 da Comissão de 8 de setembro de 2016, 

Que estabelece medidas excecionais temporárias para o setor do leite e dos produtos lácteos 
sob a forma de prolongamento do período da intervenção pública para o leite em pó 
desnatado, em 2016, e de adiantamento do período da intervenção pública para o leite em 
pó desnatado, em 2017, e de derrogação ao Regulamento (UE) 2016/1238 no que respeita 
à continuação da aplicação do Regulamento (CE) nº 826/2008 relativo à ajuda à 
armazenagem privada ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) nº 948/2014 e do 
Regulamento (UE) nº 1272/2009 no que respeita à intervenção pública ao abrigo do presente 
regulamento PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1617 da Comissão de 8 de setembro de 2016, 

Que estabelece uma derrogação, para o exercício de 2016, ao artigo 75.o, nº 1 terceiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativamente ao nível dos adiantamentos para os pagamentos diretos e as medidas de 
desenvolvimento rural relacionadas com as superfícies e com os animais e ao artigo 75º, nº 
2, primeiro parágrafo, do mesmo regulamento no que respeita aos pagamentos diretos PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:240:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:242:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:242:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:242:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:242:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 

L 254 – 20 de setembro de 2016 

Decisão de Execução (UE) 2016/1685 da Comissão de 16 de setembro de 2016, 

Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, 
ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, 
e de milhos geneticamente modificados que combinam dois ou três dos eventos Bt11, 
MIR162, MIR604 e GA21, e que revoga as Decisões 2010/426/UE, 2011/892/UE, 
2011/893/UE e 2011/894/UE [notificada com o número C(2016) 5746] PDF  

 

Diário da República  

 N.º 186 – I Série – 27 de setembro de 2016 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2016: 

Aprova o Programa Específico para o Setor do Leite e Produtos Lácteos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 

L 264 – 30 de setembro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1738 da Comissão de 28 de setembro de 2016, 

Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços 
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a 
ovalbumina PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:254:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/75412719
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:264:FULL&from=PT

