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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

21 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Não se registou a publicação de diplomas 

relevantes no âmbito das matérias que 

acompanhamos. 

 

Legislação Comunitária 

17 de Novembro de 2011 

Alimentos / Água e Sumos de Fruta 

Regulamento (UE) n.º 1170/2011 da 

Comissão, de 16/11/2011 

Recusa autorizar determinadas alegações 

de saúde sobre os alimentos, 

designadamente no que se refere à água e 

a sumos de fruta, e relativas à redução de 

um risco de doença. (JOUE de 17/11) 

 

Alimentos 

Regulamento (UE) n.º 1171/2011 da 

Comissão, de 16/11/2011 

Recusa autorizar determinadas alegações 

de saúde, referentes à substância 

Lactobacillus casei Lactobacillus plantarum, 

sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença e o 

desenvolvimento e a saúde das crianças. 

No entanto, os produtos que ostentem 

estas alegações de saúde colocados no 

mercado ou rotulados antes de 6 de 

Dezembro de 2011 (da data de entrada em 

vigor do presente regulamento) podem 

permanecer no mercado por um período 

máximo de seis meses após essa data. 

(JOUE de 17/11) 

 

Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

/ Sectores Sujeitos a Fuga de Carbono 

Decisão da Comissão, de 11/11/2011 

Altera as Decisões 2010/2/UE e 

2011/278/UE no que respeita aos sectores 

e subsectores considerados expostos a um 

risco significativo de fuga de carbono. 

Alguns sectores e subsectores não tinham 

sido integralmente analisados devido a 

condicionalismos de tempo ou a limitações 

na qualidade e na disponibilidade dos 

dados, pelo que não foram acrescentados à 

lista publicada no anexo da Decisão 

2010/2/UE. Paralelamente, outros sectores 

foram objecto de reavaliação em 2010. 

Assim, passam a considerar-se expostos a 

um risco significativo de fuga de carbono, 

os seguintes sectores: 

� O sector «Fabricação de tijolos, telhas 

e outros produtos de barro para a 

construção» (código NACE 2640) foi 

reavaliado em 2010. 

� O sector «Extracção e refinação de sal» 

(código NACE 1440). 
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�  Os sectores «Pasta de cacau (sem 

adição de açúcar ou outros 

edulcorantes)», «Manteiga, gordura e 

óleo, de cacau» e «Cacau em pó, sem 

adição de açúcar ou de outros 

edulcorantes». 

(JOUE de 17/11) 

 

Apoios à Agricultura 

Rectificação do Regulamento de Execução 

n.º 543/2011 da Comissão, de 7/06/2011 

Estabelece regras de execução do 

Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 

Conselho nos sectores das frutas e 

produtos hortícolas e das frutas e produtos 

hortícolas transformados. (JOUE de 17/11) 

 

Segurança Geral dos Produtos 

Comunicação da Comissão 

Publica, no âmbito da execução da 

Directiva 2001/95/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

segurança geral dos produtos, os títulos e 

referências das normas europeias ao 

abrigo daquela directiva. (JOUE de 17/11) 

 

Máquinas de Lavar Loiça 

Comunicação da Comissão 

Publica as designações e referências dos 

métodos de medição transitórios, para 

aplicação do Regulamento n.º 1016/2010 

da Comissão que dá execução à Directiva 

2009/125/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que respeita aos requisitos de 

concepção ecológica para as máquinas de 

lavar loiça para uso doméstico. (JOUE de 

17/11) 

e 

Comunicação da Comissão 

Publica as designações e referências dos 

métodos de medição transitórios, 

respeitantes à rotulagem energética das 

máquinas de lavar loiça para uso 

doméstico no âmbito da execução do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 1059/2010 

da Comissão que complementa a Directiva 

2010/30/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho referentes a esta matéria. (JOUE 

de 17/11) 

 

Alimentos Tratados por Radiação 

Ionizante 

Publica, em conformidade com a Directiva 

1999/2/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, a Lista das instalações aprovadas 

para o tratamento de alimentos e 

ingredientes alimentares por radiação 

ionizante nos Estados-Membros. 

O presente texto anula e substitui o texto 

publicado no JO C 187 de 7.8.2003, p. 13. 

 

18 de Novembro de 2011 

Emissões Poluentes por Tractores 
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Directiva 2011/87/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16/11/2011 

Altera a Directiva 2000/25/CE no que 

respeita à aplicação de fases de emissões a 

tractores de via estreita. (JOUE de 18/11) 

No sentido de impedir que a legislação da 

União prescreva requisitos técnicos que 

ainda não podem ser cumpridos levando a 

que estes veículos não sejam homologados 

e por isso não possam ser colocados no 

mercado ou em circulação, prevê-se um 

período transitório de três anos, durante o 

qual os tractores classificados nas 

categorias T2, T4.1 e C2 possam continuar 

a ser homologados e colocados no 

mercado ou em circulação. 

 

Iniciativa de Cidadania 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1179/2011 da Comissão, de 17/11/2011 

Estabelece as especificações técnicas dos 

sistemas de recolha por via electrónica, nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 211/2011 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

sobre a iniciativa de cidadania. (JOUE de 

18/11) 

 

Contas Anuais das Sociedades 

Posição (EU) n.º 12/2011 do Conselho 

12/09/2011. 

Publica a posição do Conselho 

relativamente à proposta do Parlamento 

Europeu e do Conselho para alterar a 

Directiva 78/660/CEE, relativa às contas 

anuais de certas formas de sociedades, no 

que ser refere às microentidades. 

A presente directiva tem como objectivo 

permitir aos Estados-Membros criarem um 

enquadramento simples para a prestação 

de informações financeiras pelas 

microentidades. 

Considerando que a redução dos encargos 

administrativos constitui uma medida 

importante para estimular a economia 

europeia e que a contabilidade é dos 

domínios em que a carga administrativa 

que recai sobre as empresas pode ser 

reduzida, são propostas as seguintes 

alterações: 

A directiva 78/660/CE é alterada do 

seguinte modo: 

Os Estados-Membros podem isentar de 

algumas das obrigações previstas na 

presente directiva as empresas que, à data 

do balanço, não ultrapassem os limites de 

dois dos três critérios seguintes 

(microentidades): 

a) Total do balanço: EUR 250 000; 

b) Volume de negócios líquido: EUR 500 

000; 

c) Número médio de empregados durante 

o exercício: 10. 

Os Estados-Membros podem ainda isentar 

as empresas da obrigação de apresentar as 

“contas de regularização do activo” e as 
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“contas de regularização do passivo”, bem 

como, da obrigação de elaborar o relatório 

anual de gestão e de publicar as contas 

anuais. 

Por outro lado, os Estados-membros 

podem autorizar que estas entidades 

elaborem apenas um balanço sintético e 

uma conta de ganhos e perdas sintética. 

 

Directiva Máquinas / Normas 

Harmonizadas 

Comunicação da Comissão 

Publica os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da Directiva 

Máquinas - Directiva 2006/42/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de Maio de 2006. (JOUE de 18/11) 

 

Aparelhos / Normas Harmonizadas 

Comunicação da Comissão 

Publica os títulos e referências das normas 

harmonizadas ao abrigo da Directiva 

94/9/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Março de 1994, sobre 

aparelhos e sistemas de protecção 

destinados a ser utilizados em atmosferas 

potencialmente explosivas. (JOUE de 

18/11) 

 

19 de Novembro de 2011 

Assistência Mútua na Cobrança de 

Créditos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1189/2011 da Comissão, de 18/11/2011 

Fixa as normas de execução relativamente 

a certas disposições da Directiva 

2010/24/UE do Conselho relativa à 

assistência mútua em matéria de cobrança 

de créditos respeitantes a impostos, 

direitos e outras medidas. (JOUE de 19/11) 

 

Aditivo na Alimentação Animal 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1190/2011 da Comissão, de 18/11/2011 

Altera os Regulamentos (CE) n.º 1730/2006 

e (CE) n.º 1138/2007 no que se refere ao 

nome do detentor da autorização do 

aditivo para a alimentação animal ácido 

benzóico (VevoVitall). (JOUE de 19/11) 

 

Sector do Leite e dos Produtos Lácteos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1191/2011 da Comissão, de 18/11/2011 

Altera o Regulamento (UE) n.º 479/2010 

que estabelece as regras de execução do 

Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 

Conselho no que respeita às notificações 

dos Estados-Membros à Comissão no 

sector do leite e dos produtos lácteos. 

(JOUE de 19/11)    


