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Jornal Oficial da União Europeia 

L 009 – 14 de janeiro de 2016 

Regulamento (UE) 2016/27 da Comissão de 13 de janeiro de 2016, 
Que altera o anexo III e o anexo IV do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas 
encefalopatias espongiformes transmissíveis PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

C011 – 15 de janeiro de 2016 

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1829/2003 
No que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados no seu território» (programa 
evolutivo) [COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD)] PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 013 – 20 de janeiro de 2016 

Regulamento (Euratom) 2016/52 do Conselho de 15 de janeiro de 2016, 
Que fixa os níveis máximos admissíveis de contaminação radioativa dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais na sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro caso de emergência 
radiológica e que revoga o Regulamento (Euratom) nº 3954/87 e os Regulamentos (Euratom) nº 944/89 
e nº 770/90 da Comissão PDF 

Regulamento (UE) 2016/53 da Comissão de 19 de janeiro de 2016, 
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de dietofencarbe, mesotriona, metossulame e 
pirimifos-metilo no interior e à superfície de determinados produtos PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 014 – 21 de janeiro de 2016 

Regulamento (UE) 2016/60 da Comissão de 19 de janeiro de 2016, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:009:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:013:FULL&from=PT
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Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de clorpirifos no interior e à superfície de certos 
produtos PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 017 – 26 de janeiro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/85 da Comissão de 25 de janeiro de 2016, 
Que suspende a apresentação de pedidos de ajuda à armazenagem privada de carne de suíno prevista 
no Regulamento de Execução (UE) nº 2015/2334 PDF 

 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 021 – 28 de janeiro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/104 da Comissão de 27 de janeiro de 2016, 
Relativo à autorização de uma preparação de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como aditivo 
em alimentos para animais de espécies menores de ruminantes destinadas a engorda e a produção 
leiteira (detentor da autorização: Prosol S.p.A) PDF 

 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 025 – 2 de fevereiro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/132 da Comissão de 1 de fevereiro de 2016, 
Que fixa a data-limite para a apresentação de pedidos de ajuda à armazenagem privada de carne de 
suíno prevista pelo Regulamento de Execução (UE) 2015/2334 PDF 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:014:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:017:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:021:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:025:FULL&from=PT

