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Jornal Oficial da União Europeia 
L 223 – 30 de agosto de 2017 

Decisão (UE) 2017/1508 da Comissão de 28 de agosto de 2017, 
Relativa ao documento de referência sobre melhores práticas de gestão ambiental, 
indicadores de desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor do 
fabrico de produtos alimentares e bebidas, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1221/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à participação voluntária de organizações 
num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 226 – 01 de setembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1517 da Comissão de 31 de agosto de 2017, 
Que fixa os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 1 de setembro 
de 2017 PDF 

 

Diário da República 
Nº 172 – I série – 06 de setembro de 2017 

Decreto-Lei n.º 112/2017: 
Estabelece o regime jurídico do ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas 
das águas interiores PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 237 – 15 de setembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1558 da Comissão de 14 de setembro de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 37/2010, a fim de classificar a substância bromelaína no 
que respeita ao seu limite máximo de resíduos PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/1559 da Comissão de 14 de setembro de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 37/2010, a fim de classificar a substância alarelin no que 
respeita aos limites máximos de resíduos PDF 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1508&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1517&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108107541/details/maximized?dataPublicacao=2017-09-06&types=DR&search=Pesquisar&dreId=108107537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1558&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1559&from=PT
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Diário da República 
Nº 184 – II série – 22 de setembro de 2017 

Despacho n.º 8330/2017: 
Altera o Despacho n.º 5710/2014, de 16 de abril, que designa a integração de elementos na 
Comissão Consultiva que colabora na gestão do Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar 
Mais PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 241 – 20 de setembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1586 da Comissão de 19 de setembro de 2017, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 1067/2008, relativo à abertura e modo de gestão dos 
contingentes pautais comunitários de trigo-mole, com exceção do da qualidade alta, 
proveniente de países terceiros, e que estabelece uma derrogação ao Regulamento (CE) nº 
1234/2007 do Conselho PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1587 da Comissão de 19 de setembro de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 642/2010 que estabelece as normas de execução do 
Regulamento (CE) nº 1234/2007 do Conselho no respeitante aos direitos de importação no 
setor dos cereais PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 243 – 21 de setembro de 2017 

Retificação da Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão de 15 de fevereiro de 
2017, 
Que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a criação 
intensiva de aves de capoeira ou de suínos, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 43 de 21.2.2017) PDF 

 

Diário da República 
Nº 186 – II série – 26 de setembro de 2017 

Despacho n.º 8442/2017:  
Aprova as guias de acompanhamento de subprodutos animais e produtos derivados PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 239 – 19 de setembro de 2017 

Retificação do Regulamento (UE) 2017/1017 da Comissão de 15 de junho de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 68/2013 relativo ao Catálogo de matérias-primas para 
alimentação animal (JO L 159 de 21.6.2017) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 251 – 29 de setembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1772 da Comissão de 28 de setembro de 2017, 
Relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais da União para determinados 
produtos agrícolas, produtos agrícolas transformados e produtos da pesca originários do 
Canadá PDF 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108195798/details/5/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2017-09-22&types=DR&dreId=108193013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1586&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1587&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302R(02)&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108212577/details/5/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2017-09-26&types=DR&dreId=108209185
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.250.01.0076.01.POR&toc=OJ:L:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1772&from=PT

