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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO            
Legislação Nacional 

Solventes nos Alimentos 

Decreto-Lei n.º 103/2011 – I Série n.º 190, 

de 3/10 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2010/59/UE, da Comissão, de 

26 de Agosto, que altera a Directiva n.º 

2009/32/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Abril, relativa à 

aproximação das legislações dos Estados 

membros sobre os solventes de extracção 

utilizados no fabrico de géneros 

alimentícios e dos respectivos ingredientes. 

Este diploma actualiza, ainda, as 

designações das entidades nacionais 

competentes nesta matéria, bem como, o 

regime sancionatório aplicável. 

Altera o Decreto-Lei n.º 304/98, de 7 de 

Outubro. 

 

Legislação Comunitária 

1 de Outubro de 2011 

Produtos Fitofarmacêuticos  

Regulamento de Execução n.º 974/2011 

da Comissão, de 29/09/2011 (JOUE, de 

1/10) 

Aprova a substância activa acrinatrina, em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado, e altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) 

n.º 540/2011 da Comissão e a Decisão 

2008/934/CE da Comissão. 

O Regulamento (CE) n.º 1107/2009, 

visando assegurar um elevado nível de 

protecção da saúde humana e animal e 

do ambiente e melhorar o 

funcionamento do mercado interno 

através da harmonização das normas 

relativas à colocação no mercado dos 

produtos fitofarmacêuticos, estabelece: 

- as regras aplicáveis à autorização 

dos produtos fitofarmacêuticos sob 

forma comercial, bem como à sua 

colocação no mercado, utilização e 

controlo na Comunidade; 

- as regras aplicáveis à aprovação das 

substâncias activas, protectores de 

fitotoxicidade e agentes sinérgicos 

que os produtos fitofarmacêuticos 

contêm ou pelos quais são 

constituídos, e as regras aplicáveis 

aos adjuvantes e aos coformulantes.  

 

4 de Outubro de 2011 

Código de Vistos 

Regulamento (UE) n.º 977/2011 da 

Comissão, de 3/10/2011 (JO L 258) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 810/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece o Código Comunitário de Vistos 

(Código de Vistos). 
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Resíduos de Pesticidas na Alimentação 

Regulamento (UE) n.º 978/2011 da 

Comissão, de 3/10/2011 (JO L 258) 

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 acetamipride, 

bifenilo, captana, clorantraniliprol, 

ciflufenamida, cimoxanil, diclorprope-P, 

difenoconazol, dimetomorfe, 

ditiocarbamatos, epoxiconazol, etefão, 

flutriafol, fluxapiroxade, isopirasame, 

propamocarbe, piraclostrobina, pirimetanil 

e espirotetramato no interior ou à 

superfície de determinados produtos. 

 

FEAGA e do Feader 

Rectificação do Regulamento de Execução 

n.º 909/2011, de 8/09/2011 (JO L 258) 

Rectifica o regulamento anteriormente 

referido que estabelece a forma e o 

conteúdo das informações contabilísticas a 

apresentar à Comissão no âmbito do 

apuramento das contas do FEAGA e do 

Feader e para efeitos de acompanhamento 

e de elaboração de previsões. 

 

Defesa do Consumidor 

Regulamento (UE) n.º 954/2011, de 

14/09/2011 (JO L 259) 

Altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 

relativo à cooperação entre as autoridades 

nacionais responsáveis pela aplicação da 

legislação de defesa do consumidor. 

 

Produtos Têxteis 

Regulamento (UE) n.º 955/2011, de 

14/09/2011 (JO L 259) 

Revoga o Regulamento (CE) n.º 1541/98 do 

Conselho relativo à prova de origem de 

determinados produtos têxteis da secção 

XI da Nomenclatura Combinada, 

introduzidos em livre prática na 

Comunidade, bem como aos termos de 

admissibilidade da prova. 

Altera o Regulamento (CEE) n.º 3030/93 do 

Conselho relativo ao regime comum 

aplicável às importações de certos 

produtos têxteis originários de países 

terceiros. 

 

Informações da Comissão Europeia 

Taxa de Juro (JO C 291) 

A taxa de juro aplicada pelo Banco Central 

Europeu às suas principais operações de 

refinanciamento a partir de 1 de Outubro 

de 2011: 1,50 %. 

Contratos Públicos (JO C 291) 

Institui um grupo de peritos das partes 

interessadas para os contratos públicos 

coordenado pela Comissão, e substitui a 

Decisão 87/305/CEE relativa à criação de 

um comité consultivo para a abertura da 
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contratação de fornecimento e obras 

públicas. 

Nova Face do Euro (JO C 291) 

Nova face nacional de moedas de euro 

destinadas à circulação.  


