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 Novas normas de rotulagem da carne fresca
Novas normas de rotulagem da carne fresca, refrigerada ou congelada (proveniente de ovinos,

caprinos, suínos e aves de capoeira) serão aplicáveis a partir de 1 de abril de 2015. As regras
estabelecem que o rótulo deve indicar o país no qual o animal foi criado e abatido. No caso de
os animais nascerem e serem criados e abatidos no mesmo país, o rótulo pode indicar
simplesmente o país de origem. Estas regras foram requeridas no âmbito do Regulamento relativo
à informação dos consumidores sobre os géneros alimentícios, de 2011 e aprovadas pelos
Estados-Membros em dezembro de 2013 e refletem o interesse dos consumidores,
nomeadamente em relação ao local onde os animais são criados, evitando encargos e custos
adicionais importantes para a cadeia de abastecimento.
 Diálogo sobre a União da Energia
O Vice-Presidente Maroš Šefčovič, responsável pela União da Energia, estará em Praga a 1 e 2
de abril, na sua primeira visita de uma série de «Diálogos» sobre a União da Energia que irá
realizar nos diversos Estados-Membros.
Em 25 de fevereiro a Comissão apresentou o seu "Quadro estratégico para uma União mais
resiliente no setor da energia, dotada de uma política visionária em matéria de alterações
climáticas" para realização dessa prioridade conforme definido nas Orientações Políticas do
Presidente Juncker. A estratégia salienta que o processo de governação da União da Energia deve
envolver um diálogo sobre energia com as partes interessadas.
Mais informações disponíveis no sítio Web da Comissão sobre a União da Energia.
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http://ec.europa.eu/portugal
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