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Jornal Oficial da União Europeia 
L 060 – 02 de março de 2018 

 
Regulamento de Execução (UE) 2018/307 da Comissão de 28 de fevereiro de 2018, 
Sobre o alargamento das garantias especiais relativas a Salmonella spp., previstas no 
Regulamento (CE) n.o 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, à carne derivada de 
frangos de carne (Gallus gallus) destinada à Dinamarca PDF 
 
Decisão de Execução (UE) 2018/314 da Comissão de 1 de março de 2018, 
Que altera a Decisão de Execução (UE) 2017/247 relativa a medidas de proteção contra focos 
de gripe aviária de alta patogenicidade em determinados Estados-Membros [notificada com o 
número C(2018) 1401] PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 063 – 06 de março de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/327 da Comissão de 5 de março de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida 
por Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo para a alimentação de carpas 
(detentor da autorização: Huvepharma NV) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/328 da Comissão de 5 de março de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo em 
alimentos para frangos de engorda e frangas criadas para postura (detentor da autorização: 
ADISSEO France SAS) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 065 – 08 de março de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/338 da Comissão de 7 de março de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de 6-fitase produzida por Aspergillus niger (DSM 
25770) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas criadas para postura, 
suínos de engorda, porcas, espécies menores de suínos de engorda ou de reprodução, perus 
de engorda, perus criados para reprodução, todas as outras espécies aviárias (exceto aves 
poedeiras) e leitões desmamados (detentor da autorização: BASF SE) PDF 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0307&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0314&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0327&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0328&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0338&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 067 – 09 de março de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/346 da Comissão de 5 de março de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 como 
aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/347 da Comissão de 5 de março de 2018, 
Relativo à autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como 
aditivo em alimentos para leitões e porcas e que altera os Regulamentos (CE) nº 1847/2003 e 
(CE) nº 2036/2005 (detentor da autorização: Danstar Ferment AG, representada por 
Lallemand SAS) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 068 – 12 de março de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/353 da Comissão de 9 de março de 2018, 
Que retifica o Regulamento de Execução (UE) 2017/1145 relativo à retirada do mercado de 
certos aditivos para a alimentação animal autorizados nos termos das Diretivas 70/524/CEE e 
82/471/CEE do Conselho e que revoga as disposições obsoletas que autorizam esses aditivos 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 082 – 26 de março de 2018 

Retificação da Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de 
março de 2015, 
Que altera a Diretiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros 
limitarem ou proibirem o cultivo de organismos geneticamente modificados (OGM) no seu 
território (JO L 68 de 13.3.2015) PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0346&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0347&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0353&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0412R(03)&from=PT

