
 

Destaque 
Semana 
Outubro 2.ª 
Quinzena  

 

LEGISLAÇÃO 

 

Açores 

 

Resolução da Assembleia Legislativa n.º 

25/2014/A, de 22 de Outubro 

 

Aprova o Orçamento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

para o ano de 2015. 

DR – I Série – N.º 204 – 22.10.2014 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 

20/2014/A, de 30 de Outubro 

 

Quarta alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 7/2008/A, de 24 de março, que 

estabelece o regime do setor público 

empresarial da Região Autónoma dos Açores. 

DR – I Série – N.º 2010 – 30.10.2014 

JO – I Série – N.º 119 – 31.10.2014 

 

Agricultura 

 

Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de 

Outubro 

 

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. 

DR – I Série – N.º 207 – 27.10.2014 

 

Combustíveis 

 

Despacho Normativo n.º 29/2014, de 24 de 

Outubro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público 

dos combustíveis líquidos e dos gases de 

petróleo liquefeitos. Revoga o Despacho 

Normativo n.º 27/2014, de 2 de Outubro. 

DR – I Série – N.º 27/2014, de 2 de Outubro 

 

Despacho Normativo n.º 30/2014, de 24 de 

Outubro 

 

Fixa o preço máximo de venda ao público do 

gasóleo consumido na agricultura e do gasóleo 

consumido na pesca artesanal e pela frota de 

pesca costeira de convés fechado e do largo. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 28/2014, de 

2 de Outubro. 

JO – I Série – N.º 117 – 24.10.2014 

 

Despacho Normativo n.º 31/2014, de 31 de 

Outubro 

 

Fixa os preços máximos de venda ao público do 

fuelóleo para a produção de eletricidade. 

Revoga o Despacho Normativo n.º 26/2014, de 

30 de Setembro. 

JO – I Série – N.º 119 – 31.10.2014 

 

Energia 

 

Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de 

Outubro 

 

Cria os regimes jurídicos aplicáveis à 

produção de eletricidade destinada ao 

autoconsumo e ao da venda à rede elétrica de 

serviço público a partir de recursos 

renováveis, por intermédio de Unidades de 

Pequena Produção. 

DR – I Série – N.º 202 – 20.10.2014 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/58546485
https://dre.pt/application/file/58546485
https://dre.pt/application/file/58660535
https://dre.pt/application/file/58660535
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/246794/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/246794/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58605828
https://dre.pt/application/file/58605828
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+117+de+24+de+Outubro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+29+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+117+de+24+de+Outubro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+29+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+117+de+24+de+Outubro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+30+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+117+de+24+de+Outubro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+30+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+119+de+31+de+Outubro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+31+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+119+de+31+de+Outubro+de+2014/Despacho+Normativo+N%C2%BA+31+de+2014.htm
https://dre.pt/application/file/58428682
https://dre.pt/application/file/58428682


 

Destaque 
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Diretiva n.º 20/2014, de 23 de Outubro 

 

Aprova a alteração ao procedimento n.º 6 do 

Manual de Procedimentos da Qualidade de 

Serviço do setor elétrico relativo ao 

mecanismo de incentivo à melhoria da 

continuidade de serviço. 

DR – II Série – N.º 205 – 23.10.2014 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 

26/2014/A, de 23 de Outubro 

 

Recomenda a diversificação tarifária e 

promoção de tarifários sociais da eletricidade. 

JO – I Série – N.º 118 – 27.10.2014 

 

Finanças 

 

Decreto-Lei n.º 158/2014, de 24 de 

Agosto 

 

No uso da autorização legislativa concedida 

pelo artigo 237.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 

de dezembro, altera o Código do IVA e aprova 

o novo regime especial do IVA para sujeitos 

passivos não estabelecidos no Estado 

membro de consumo ou não estabelecidos na 

Comunidade que prestem serviços de 

telecomunicações, de radiodifusão ou 

televisão e serviços por via eletrónica a 

pessoas que não sejam sujeitos passivos, 

estabelecidas ou domiciliadas na 

Comunidade, transpondo parcialmente para o 

ordenamento jurídico interno o artigo 5.º da 

Diretiva n.º 2008/8/CE, do Conselho, de 12 de 

fevereiro de 2008. 

DR – I Série – N.º 206 – 24.10.2014 

 

Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de 

Outubro 

 

No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 44/2014, de 11 de julho, aprova 

um novo Código Fiscal do Investimento e 

procede à revisão dos regimes de benefícios 

fiscais ao investimento produtivo, e respetiva 

regulamentação. 

DR – I Série – N.º 211 – 31.10.2014 

 

Instituições de Crédito 

 

Decreto-Lei n.º 157/2014. De 24 de 

Outubro 

 

No uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei n.º 46/2014, de 28 de julho, transpõe 

a Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho, e 

procede à alteração ao Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

298/92, de 31 de dezembro, ao Código dos 

Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 486/99, de 13 de novembro, às Leis n.ºs 

25/2008, de 5 de junho, e 28/2009, de 19 de 

junho, e aos Decretos-Leis n.ºs 260/94, de 22 

de outubro, 72/95, de 15 de abril, 171/95, de 

18 de julho, 211/98, de 16 de julho, 357-

B/2007 e 357-C/2007, de 31 de outubro, 

317/2009, de 30 de outubro, e 40/2014, de 18 

de março. 

DR – I Série – N.º 206 – 24.10.2014 

 

Orçamento 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região autónoma dos Açores n.º 

25/2014/A, de 22 de Outubro 

 

https://dre.pt/application/file/58561168
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+118+de+27+de+Outubro+de+2014/
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+118+de+27+de+Outubro+de+2014/
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+118+de+27+de+Outubro+de+2014/
https://dre.pt/application/file/58585668
https://dre.pt/application/file/58585668
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?08L0008
https://dre.pt/application/file/58660557
https://dre.pt/application/file/58660557
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345901/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58585667
https://dre.pt/application/file/58585667
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/55021030/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0036
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/448953/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/448953/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/682983/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/682983/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/449407/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/449407/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/494791/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/626221/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/230112/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/462031/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/423245/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/241223/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/241223/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/241224/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/483411/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/571934/details/normal?l=1
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+116+de+23+de+Outubro+de+2014/
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+116+de+23+de+Outubro+de+2014/
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+116+de+23+de+Outubro+de+2014/
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Quinzena  

 

Aprova o Orçamento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

para o ano de 2015. 

JO – I Série – N.º 116 – 23.10.2014 

 

Resolução da Assembleia da República 

n.º 86/2014, de 28 de Outubro 

 

Orçamento da Assembleia da República para 

2015. 

DR – I Série – N.º 208 – 28.10.2014 

 

Publicidade 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 

18/2014/A, de 30 de Outubro 

 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 20/2010/A, de 31 de maio, que 

estabelece as regras e princípios gerais 

aplicáveis à aquisição de espaços informativos e 

de publicidade em órgãos de comunicação 

social pelos serviços da administração regional 

e local, na Região Autónoma dos Açores. 

DR – I Série – N.º 210 – 30.10.2014 

JO – I Série – N.º 119 – 31.10.2014 

 

Saúde 

 

Portaria n.º 68/2014, de 20 de Outubro 

 

Aprova o novo Programa de Vacinação, (PRV 

2014). Revoga a Portaria n.º 5/2013, de 23 de 

Janeiro. 

JO – I Série – N.º 115 – 20.10.2014  

 

Despacho n.º 2014/2014, de 24 de Outubro 

 

As piscinas de hidroterapia são certificadas pela 

Direção Regional da Saúde (DRS), por 

solicitação da entidade proprietária, através de 

requerimento dirigido ao Diretor Regional da 

Saúde, acompanhado da respetiva licença de 

utilização municipal. 

JO – II Série – N.º 206 – 24.10.2014 

 

Segurança Social 

 

Decreto-Lei n.º 154/2014, de 20 de 

Outubro 

 

Cria uma medida excecional de apoio ao 

emprego que se traduz na redução temporária 

da taxa contributiva a cargo da entidade 

empregadora. 

DR – I Série – N.º 202 – 20.10.2014 

 

Trabalho 

 

Portaria n.º 1303/2014, de 24 de Outubro 

 

É aprovado o modelo de cartão de identificação 

profissional e de livre-trânsito para uso do 

pessoal dirigente com competência inspetiva e 

do pessoal das carreiras de inspeção da 

Inspeção Regional do Trabalho da Região 

Autónoma dos Açores. 

JO – II Série – N.º 206 – 24.10.2014 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1094/2014 da Comissão, de 16 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1099/2014 da Comissão, de 17 de Outubro 

https://dre.pt/application/file/58627898
https://dre.pt/application/file/58627898
https://dre.pt/application/file/58660533
https://dre.pt/application/file/58660533
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/332468/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/332468/details/normal?l=1
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2014/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+115+de+20+de+Outubro+de+2014/Portaria+N%C2%BA+68+de+2014.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+II/2014/S%C3%A9rie+II+N%C2%BA+206+de+24+de+Outubro+de+2014/Despacho+N%C2%BA+2014+de+2014.htm
https://dre.pt/application/file/58428685
https://dre.pt/application/file/58428685
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0025.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0025.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0044.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0044.0
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Regulamento de Execução (UE) n.º 

1110/2014 da Comissão, de 20 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1110/2014 da Comissão, de 20 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1116/2014 da Comissão, de 21 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1124/2014 da Comissão, de 22 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1124/2014 da Comissão, de 22 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1131/2014 da Comissão, de 23 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1132/2014 da Comissão, de 24 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1140/2014 da Comissão, de 27 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1149/2014 da Comissão, de 28 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1158/2014 da Comissão, de 29 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1162/2014 da Comissão, de 30 de Outubro 

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1172/2014 da Comissão, de 31 de Outubro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento (UE) n.º 1092/2014 da 

Comissão, de 16 de Outubro 

 

Altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 

1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

edulcorantes em determinadas pastas de barrar 

à base de frutas e produtos hortícolas.  

 

Regulamento (UE) n.º 1093/2014 da 

Comissão, de 16 de Outubro 

 

Altera e retifica o anexo II do Regulamento (CE) 

n.o 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito à utilização de 

determinados corantes em queijos curados 

aromatizados.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1095/2014 da Comissão, de 16 de Outubro 

 

Relativo à emissão dos certificados de 

importação de alho no subperíodo de 1 de 

dezembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1096/2014 da Comissão, de 15 de Outubro 

 

Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) 

n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de carbaril, procimidona e 

profenofos no interior e à superfície de certos 

produtos.  

 

 

http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.301.01.0022.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.301.01.0022.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.301.01.0022.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.301.01.0022.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.302.01.0054.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.302.01.0054.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.304.01.0087.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.304.01.0087.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.304.01.0087.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.304.01.0087.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.305.01.0107.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.305.01.0107.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.306.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.306.01.0001.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.307.01.0036.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.307.01.0036.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0080.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0080.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.309.01.0032.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.309.01.0032.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.311.01.0021.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.311.01.0021.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.315.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.315.01.0013.01.POR
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0019.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0019.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0022.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0022.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0027.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0027.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0005.0
http://www.legix.pt/Redireccionamento/Jornal-Oficial-da-UE.aspx?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0005.0
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Regulamento de Execução (UE) n.º 

1097/2014 da Comissão, de 17 de Outubro 

 

Altera o Regulamento (UE) n.º 479/2010 no que 

respeita às notificações dos Estados-Membros 

no setor do leite e dos produtos lácteos.  

 

Regulamento (UE) n.º 1098/2014 da 

Comissão, de 17 de Outubro 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CE) n.º 

1334/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito a determinadas 

substâncias aromatizantes.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1100/2014 da Comissão, de 17 de Outubro 

 

Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar aos 

pedidos de certificados de exportação para os 

queijos a exportar em 2015 para os Estados 

Unidos da América no âmbito dos contingentes 

referidos no regulamento (CE) n.º 1187/2009.  

 

Decisão de Execução do Conselho, de 14 

de Outubro 

 

Autoriza a Alemanha a aplicar uma taxa 

reduzida de imposto sobre o consumo de 

eletricidade à eletricidade diretamente fornecida 

às embarcações atracadas nos portos em 

conformidade com o artigo 19.º da Diretiva 

2003/96/CE.  

 

Recomendação da Comissão, de 10 de 

Outubro 

 

Relativa ao modelo de avaliação do impacto na 

proteção de dados no contexto das redes 

inteligentes e dos sistemas de contadores 

inteligentes.  

 

Decisão de Execução do Conselho, de 14 

de Outubro 

 

Autoriza a Suécia a aplicar uma taxa reduzida 

de imposto sobre o consumo de eletricidade à 

eletricidade diretamente fornecida às 

embarcações atracadas nos portos em 

conformidade com o artigo 19.º da Diretiva 

2003/96/CE.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1111/2014 da Comissão, de 20 de Outubro 

 

Fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às 

quantidades constantes dos pedidos de 

certificados de importação e dos pedidos de 

direitos de importação apresentados de 1 a 7 de 

outubro de 2014 e que determina as 

quantidades a acrescentar à quantidade fixada 

para o subperíodo de 1 de abril a 30 de junho de 

2015 no âmbito dos contingentes pautais 

abertos pelo Regulamento (CE) n.º 616/2007 no 

setor da carne de aves de capoeira.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1112/2014 da Comissão, de 13 de Outubro 

 

Estabelece o formato comum para a partilha das 

informações pelos operadores e proprietários de 

instalações offshore e o formato comum para a 

publicação das informações relativas aos 

indicadores de risco grave pelos Estados-

Membros.  

 

Regulamento (UE) n.º 1119/2014 da 

Comissão, de 16 de Outubro 
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Altera o anexo III do Regulamento (CE) n.o 

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de cloreto de benzalcónio e cloreto 

de didecildimetilamónio no interior e à superfície 

de determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) n.º 1123/2014 da 

Comissão, de 22 de Outubro 

 

Altera a Diretiva 2008/38/CE que estabelece 

uma lista das utilizações previstas para os 

alimentos com objetivos nutricionais específicos 

destinados a animais.  

 

Diretiva 2014/99/UE da Comissão, de 21 

de Outubro 

 

Altera, tendo em vista a adaptação ao progresso 

técnico, a Diretiva 2009/126/CE relativa à fase II 

da recuperação de vapores de gasolina durante 

o reabastecimento de veículos a motor nas 

estações de serviço.  

 

Retificação do Regulamento (UE) nº 

561/2014 do Conselho, de 6 de Maio 

 

Cria a Empresa Comum ECSEL (JO L 169 de 

7.6.2014).  

 

Regulamento (UE) n.º 1119/2014 da 

Comissão, de 16 de Outubro 

 

Altera o anexo III do Regulamento (CE) n.o 

396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de cloreto de benzalcónio e cloreto 

de didecildimetilamónio no interior e à superfície 

de determinados produtos.  

Regulamento (UE) n.º 1123/2014 da 

Comissão, de 22 de Outubro  

 

Altera a Diretiva 2008/38/CE que estabelece 

uma lista das utilizações previstas para os 

alimentos com objetivos nutricionais 

Diretiva 2014/99/UE da Comissão, de 21 

de Outubro 

 

Altera, tendo em vista a adaptação ao progresso 

técnico, a Diretiva 2009/126/CE relativa à fase II 

da recuperação de vapores de gasolina durante 

o reabastecimento de veículos a motor nas 

estações de serviço.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1125/2014 

da Comissão, de 19 de Setembro  

 

Completa a Diretiva 2014/17/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que diz respeito às 

normas técnicas de regulamentação sobre o 

montante monetário mínimo do seguro de 

responsabilidade civil profissional ou garantia 

equivalente de que os intermediários de crédito 

devem ser titulares.  

 

Regulamento (UE) n.º 1126/2014 da 

Comissão, de 17 de Outubro 

 

Altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) 

n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de assulame, cianamida, diclorana, 

flumioxazina, flupirsulfurão-metilo, picolinafena e 

propisocloro no interior e à superfície de certos 

produtos.  
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Regulamento (UE) n.º 1127/2014 da 

Comissão, de 20 de Outubro 

 

Altera os anexos II e III do Regulamento (CE) 

n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de amitrol, dinocape, fipronil, 

flufenacete, pendimetalina, propizamida e 

piridato no interior e à superfície de 

determinados produtos.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1128/2014 da Comissão, de 21 de Outubro 

 

Altera o Regulamento (CE) n.o 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.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1130/2014 da Comissão, de 22 de Outubro 

 

Relativo à abertura, para o ano de 2015, de um 

contingente pautal aplicável à importação na 

União Europeia de certas mercadorias 

originárias da Noruega resultantes da 

transformação de produtos agrícolas abrangidos 

pelo Regulamento (UE) n.º 510/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1133/2014 da Comissão, de 24 de Outubro 

 

Relativo à emissão de certificados de 

importação de arroz no âmbito dos contingentes 

pautais abertos para o subperíodo de outubro 

de 2014 pelo Regulamento de Execução (UE) nº 

1273/2011.  

 

 

Regulamento (UE) n.º 1135/2014 da 

Comissão, de 24 de Outubro 

 

Relativo à autorização de uma alegação de 

saúde sobre os alimentos que refere a redução 

de um risco de doença.  

 

Regulamento (UE) n.º 1136/2014 da 

Comissão, de 24 de Outubro 

 

Altera o Regulamento (UE) n.º 283/2013 no que 

respeita às medidas transitórias aplicáveis aos 

procedimentos relativos aos produtos 

fitofarmacêuticos.  

 

Regulamento (UE) n.º 1137/2014 da 

Comissão, de 27 de Outubro 

 

Altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 

853/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, no que respeita à manipulação de 

certas miudezas de animais destinadas ao 

consumo humano.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1138/2014 da Comissão, de 27 de Outubro 

 

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.).  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1139/2014 da Comissão, de 27 de Outubro 

 

Altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 

543/2011 no que diz respeito aos volumes de 

desencadeamento dos direitos adicionais 
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aplicáveis às alcachofras, aboborinhas, laranjas, 

clementinas, mandarinas e satsumas, limões, 

maçãs e peras.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 9 

de Outubro 

 

Estabelece as conclusões sobre as melhores 

técnicas disponíveis (MTD) para a refinação de 

petróleo e de gás, nos termos da Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às emissões industriais 

[notificada com o número C(2014) 7155].  

 

Regulamento (UE) n.º 1146/2014 da 

Comissão, de 23 de Outubro 

 

Altera os anexos II, III, IV e V do Regulamento 

(CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere aos limites máximos 

de resíduos de antraquinona, benfluralina, 

bentazona, bromoxinil, clortalonil, famoxadona, 

imazamox, brometo de metilo, propanil e ácido 

sulfúrico no interior e à superfície de 

determinados produtos.  

 

Regulamento (UE) n.º 1148/2014 da 

Comissão, de 28 de Outubro 

 

Altera os anexos II, VII, VIII, IX e X do 

Regulamento (CE) n.o 999/2001 do Parlamento 

Europeu e do Conselho que estabelece regras 

para a prevenção, o controlo e a erradicação de 

determinadas encefalopatias espongiformes 

transmissíveis.  

 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1151/2014 

da Comissão, de 4 de Junho  

 

Complementa a Diretiva 2013/36/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito às normas técnicas de regulamentação 

sobre as informações a notificar no exercício do 

direito de estabelecimento e da liberdade de 

prestação de serviços.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1153/2014 da Comissão, de 29 de Outubro 

 

Altera o Regulamento (CE) n.º 198/2006 no que 

diz respeito à recolha de dados e aos requisitos 

em matéria de amostragem, precisão e 

qualidade.  

 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1157/2014 da Comissão, de 29 de Outubro 

 

Retifica a versão eslovena do Regulamento 

(CE) n.o 141/2007 da Comissão relativo ao 

requisito de aprovação aplicável, nos termos do 

Regulamento (CE) n.o 183/2005 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, aos estabelecimentos 

do setor dos alimentos para animais que 

fabricam ou colocam no mercado aditivos da 

categoria «coccidiostáticos e 

histomonostáticos».  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 29 

de Outubro 

 

Altera o anexo III da Decisão 2007/777/CE no 

que diz respeito aos requisitos de sanidade 

animal em matéria de triquinas incluídos no 

modelo de certificado veterinário para as 

importações na União de determinados produtos 

à base de carne derivados de suínos 

domésticos [notificada com o número C(2014) 

7921].  
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Regulamento (UE) n.º 1171/2014 da 

Comissão, de 31 de Outubro 

 

Altera e retifica os anexos I, III, VI, IX, XI e XVII 

da Diretiva 2007/46/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho que estabelece um quadro para 

a homologação dos veículos a motor e seus 

reboques, e dos sistemas, componentes e 

unidades técnicas destinados a serem utilizados 

nesses veículos.  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 30 

de Outubro 

 

Estabelece o tipo, o formato e a frequência das 

informações a disponibilizar pelos Estados-

Membros sobre as técnicas de gestão integrada 

de emissões utilizadas nas refinarias de óleos 

minerais e de gás, em aplicação da Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho [notificada com o número C(2014) 

7517].  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 30 

de Outubro 

 

Confirma ou altera as emissões médias 

específicas de CO2 e os objetivos de emissões 

específicas dos fabricantes de veículos 

comerciais ligeiros novos, no que respeita ao 

ano de 2013, nos termos do Regulamento (UE) 

n.o 510/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho [notificada com o número C(2014) 

7863].  

 

Decisão de Execução da Comissão, de 30 

de Outubro 

 

Confirma ou altera as emissões médias 

específicas de CO2 e os objetivos de emissões 

específicas dos fabricantes de automóveis de 

passageiros, no que respeita ao ano de 2013, 

nos termos do Regulamento (CE) n.o 443/2009 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

[notificada com o número C(2014) 7877].  
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