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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    
    

Legislação Nacional 

(Não se registou a publicação de diplomas 

relevantes no âmbito das matérias que 

acompanhamos nos dias 8 e 9). 

 

Legislação Comunitária 

7 de Setembro de 2011 

Direito Alimentar 

Rectificação da Decisão de Execução 

2011/513/UE, de 19/08/2011 (JO L 230 de 

7/09) 

Relativa à autorização de colocação no 

mercado de fosfatidilserina de fosfolípidos 

de soja como novo ingrediente alimentar. 

 

Nomenclatura Combinada 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

896/2011 da Comissão, de 2/09 (JO L 231, 

de 8/09) 

Relativo à classificação de bandas 

retrorreflectoras destinadas a aplicação em 

vestuário e uniformes de segurança por 

meio de adesivo termocolante na 

Nomenclatura Combinada. 

 

Nomenclatura Combinada 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

897/2011 da Comissão, de 2/09 (JO L 231, 

de 8/09) 

Relativo à classificação de determinadas 

mercadorias, designadamente, 

preparações alimentícias, na Nomenclatura 

Combinada. 

 

Alimentos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

898/2011 da Comissão, de 7/09 (JO L 231, 

de 8/09) 

Altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 

543/2011 no respeitante aos volumes de 

desencadeamento dos direitos adicionais 

aplicáveis ao tomate. 

 

Alimentos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

899/2011 da Comissão, de 7/09 (JO L 231, 

de 8/09) 

Fixa os coeficientes aplicáveis aos cereais 

exportados sob a forma de whiskey 

irlandês no período 2011/2012. 

 

Aditivos em Alimentos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

900/2011 da Comissão, de 7/09 (JO L 231, 

de 8/09) 

Relativo à autorização da lasalocida A de 

sódio como aditivo em alimentos para 
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faisões, pintadas, codornizes e perdizes 

que não sejam aves poedeiras. 

 

Auxílios Estatais à Formação 

Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA 

n.º 471/09/COL, de 25/11/2009 (JO L 231, 

de 8/09) 

Altera as regras processuais e materiais no 

domínio dos auxílios estatais, através da 

introdução de um novo capítulo relativo 

aos critérios de análise da compatibilidade 

de auxílios estatais à formação sujeitos a 

notificação individual. 

 

Turismo / FEDER 

Relatório Especial n.º 6/2011 do Tribunal 

de Contas (JO C 264, de 8/09) 

Relativo ao tema «Os projectos de turismo 

co-financiados pelo FEDER foram 

eficazes?» 

O relatório está acessível para consulta ou 

download no sítio Internet do Tribunal de 

Contas Europeu: 

http://www.eca.europa.eu 

 

Acordos Internacionais em Matéria de 

Aviação Civil 

Decisão do Conselho, de 31/03/2011 (JO L 

232, de 9/09) 

Relativa à assinatura, em nome da União, e 

à aplicação provisória de um Memorando 

de Cooperação entre a União Europeia e a 

Organização da Aviação Civil Internacional 

que estabelece um quadro de cooperação 

reforçada. 

e 

Decisão do Conselho, de 16/06/2011 (JO L 

232, de 9/09) 

Relativa à posição a adoptar pela União 

Europeia no Comité Misto UE-OACI, 

respeitante à decisão sobre a adopção de 

um anexo sobre a segurança da aviação ao 

Memorando de Cooperação entre a União 

Europeia e a Organização da Aviação Civil 

Internacional que estabelece um quadro de 

cooperação reforçada. 

 

Homologação de Cintos de Segurança 

Regulamento n.º 16 (JO L 233, de 9/09) 

Comissão Económica das Nações Unidas 

para a Europa  

Relativo às seguintes prescrições uniformes 

relativas à homologação de: 

- Cintos de segurança, sistemas de 

retenção, sistemas de retenção para 

crianças e sistemas Isofix de retenção para 

crianças destinados aos ocupantes de 

veículos a motor; 

- Veículos equipados com cintos de 

segurança, avisador de cinto de segurança, 

sistemas de retenção, sistemas de 

retenção para crianças e sistemas Isofix de 

retenção para crianças. 
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Homologação de Sistemas de Retenção 

para Crianças 

Regulamento n.º 44 (JO L 233, de 9/09) 

Comissão Económica das Nações Unidas 

para a Europa (UNECE) 

Relativo às prescrições uniformes relativas 

à homologação de dispositivos de retenção 

para crianças a bordo de veículos a motor 

(«Sistemas de Retenção para Crianças»). 

 

Equipamentos sob Pressão / Normas 

Harmonizadas 

Comunicação da Comissão (JO C 266, de 

0/09) 

Comunicação elaborada no âmbito da 

execução da Directiva 97/23/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Maio de 1997, relativa à aproximação 

das legislações dos Estados-membros 

sobre equipamentos sob pressão. Publica 

os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da referida 

directiva. 

  


