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Jornal Oficial da União Europeia 
L 028 – 02 de fevereiro de 2017 

Regulamento (UE) 2017/172 da Comissão de 1 de fevereiro de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 142/2011 no que se refere aos parâmetros da 
transformação de subprodutos animais em biogás ou composto e às condições de importação 
de alimentos para animais de companhia e de exportação de chorume transformado PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/173 da Comissão de 1 de fevereiro de 2017, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 1292/2008 e o Regulamento de Execução (UE) nº 
887/2011, no que se refere ao nome do detentor da autorização de Bacillus amyloliquefaciens 
CECT 5940 e Enterococcus faecium CECT 4515 PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 029 – 03 de fevereiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/187 da Comissão de 2 de fevereiro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus subtilis (DSM 28343) como aditivo em 
alimentos para frangos de engorda (detentor da autorização Lactosan GmbH & Co. KG) PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 030 – 03 de fevereiro de 2017 

Regulamento (UE) 2017/170 da Comissão de 30 de janeiro de 2017, 
Que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e 
do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de bifentrina, carbetamida, 
cinidão-etilo, fenepropimorfe e triflussulfurão no interior e à superfície de certos produtos PDF 
 
Regulamento (UE) 2017/171 da Comissão de 30 de janeiro de 2017, 
Que altera os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e 
do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de aminopiralida, 
azoxistrobina, ciantraniliprol, ciflufenamida, ciproconazol, dietofencarbe, ditiocarbamatos, 
fluazifope-P, fluopirame, haloxifope, isofetamida, metalaxil, pro-hexadiona, propaquizafope, 
pirimetanil, Trichoderma atroviride estirpe SC1 e zoxamida no interior e à superfície de 
determinados produtos PDF 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0172&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0173&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0187&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0170&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0171&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 031 – 04 de fevereiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/193 da Comissão de 3 de fevereiro de 2017, 
Que altera o anexo II da Decisão 2007/777/CE e o anexo I do Regulamento (CE) nº 798/2008 
no que se refere às entradas respeitantes à Ucrânia nas listas de países terceiros a partir dos 
quais a introdução de determinados produtos na União é autorizada em relação à gripe aviária 
de alta patogenicidade PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/194 da Comissão de 3 de fevereiro de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 como aditivo 
em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 033 – 08 de fevereiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/210 da Comissão de 7 de fevereiro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase e endo-1,3(4)-beta-
glucanase produzidas por Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e Talaromyces 
versatilis sp. nov. DSM 26702 como aditivo em alimentos para galinhas poedeiras (detentor 
da autorização Adisseo France S.A.S.) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/211 da Comissão de 7 de fevereiro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida 
por Bacillus subtilis (LMG-S 15136) como aditivo em alimentos para aves de capoeira, leitões 
desmamados e suínos de engorda e que altera os Regulamentos (CE) nº 1259/2004, (CE) nº 
1206/2005 e (CE) nº 322/2009 e revoga o Regulamento (CE) nº 516/2007 (detentor da 
autorização Beldem, uma divisão da Puratos NV) PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 034 – 09 de fevereiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/219 da Comissão de 8 de fevereiro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus subtilis (DSM 27273) como aditivo em 
alimentos para leitões desmamados e espécies menores de suínos desmamados (detentor da 
autorização Chr. Hansen A/S) PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 036 – 11 de fevereiro de 2017 

Decisão de Execução (UE) 2017/247 da Comissão de 9 de fevereiro de 2017, 
Relativa a medidas de proteção contra focos de gripe aviária de alta patogenicidade em 
determinados Estados-Membros [notificada com o número C(2017) 1044] PDF 
 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0193&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0194&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0210&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0211&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0219&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0247&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 039 – 16 de fevereiro de 2017 

Decisão de Execução (UE) 2017/263 da Comissão de 14 de fevereiro de 2017, 
Relativa às medidas de redução de riscos e de bioproteção reforçada e aos sistemas de 
deteção precoce respeitantes aos riscos de transmissão de vírus da gripe aviária de alta 
patogenicidade das aves selvagens para as aves de capoeira [notificada com o número 
C(2017) 765] PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 043 – 21 de fevereiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/295 da Comissão, de 20 de fevereiro de 2017, sobre 
medidas excecionais de apoio ao mercado no setor da carne de aves de capoeira em França 
PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 044 – 22 de fevereiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/307 da Comissão, de 21 de fevereiro de 2017, 
relativo à autorização de extrato seco de uva Vitis vinifera spp. vinifera como aditivo em 
alimentos para animais de todas as espécies exceto cães ( 1) .PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 049 – 25 de fevereiro de 2017 

Retificação do Regulamento (CE) nº 889/2008 da Comissão, de 5 de setembro de 2008, 
que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 834/2007 do Conselho relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção 
biológica, à rotulagem e ao controlo (JO L 250 de 18.9.2008) .PDF 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0263&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:043:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:044:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:049:FULL&from=PT

