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Jornal Oficial da União Europeia 
L 064 – 10 de março de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/410 da Comissão de 8 de março de 2017, 
Que altera os Regulamentos (CE) nº 184/2007 e (UE) nº 104/2010, no que se refere ao nome 
do detentor da autorização de diformato de potássio PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 066 – 11 de março de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/429 da Comissão de 10 de março de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase produzida por 
Aspergillus aculeatinus (anteriormente classificado como Aspergillus aculeatus) (CBS 
589.94), endo-1,4-beta-glucanase produzida por Trichoderma reesei (anteriormente 
classificado como Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilase produzida por 
Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma 
viride (NIBH FERM BP4842) como aditivo em alimentos para todas as espécies avícolas, e 
que altera os Regulamentos (CE) nº 358/2005 e (CE) n.o 1284/2006 e revoga o Regulamento 
(UE) nº 516/2010 (detentor da autorização Kemin Europa NV) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 067 – 14 de março de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/439 da Comissão de 13 de março de 2017, 
Relativo à autorização do sulfato de L-lisina produzido por Escherichia coli como aditivo em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/440 da Comissão de 13 de março de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus 
amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) como 
aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas para postura, espécies menores de 
aves de capoeira de engorda e espécies menores de aves de capoeira para postura (detentor 
da autorização: Danisco (UK) Ltd., que opera com o nome Danisco Animal Nutrition) PDF 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0410&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0429&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0439&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0440&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 069 – 15 de março de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/447 da Comissão de 14 de março de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis 
(DSM 5749) como aditivo em alimentos para porcas, leitões desmamados, suínos de engorda, 
vitelos de criação e perus de engorda e que altera os Regulamentos (CE) nº 1453/2004, (CE) 
nº 2148/2004 e (CE) nº 600/2005 (detentor da autorização Chr.Hansen A/S) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 071 – 16 de março de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/455 da Comissão de 15 de março de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), 
Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) como 
aditivo em alimentos para cães PDF 

 

Diário da República 
Nº 059 – I Série – 23 de março de 2017 

Decreto-Lei n.º 33/2017: 
Assegura a execução e garante o cumprimento das disposições do Regulamento (CE) n.º 
1069/2009, que define as regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0447&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0455&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106647823/details/maximized?dataPublicacao=2017-03-23&types=DR&search=Pesquisar&dreId=106647818

