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Jornal Oficial da União Europeia 
L 095 – 07 de abril de 2017 

Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 
2017, 
Relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação 
da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras 
sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos, que altera os 
Regulamentos (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, 
(UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, os Regulamentos (CE) nº 1/2005 e (CE) nº 1099/2009 do Conselho, 
e as Diretivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE do 
Conselho, e que revoga os Regulamentos (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, as Diretivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE do Conselho e a Decisão 92/438/CEE do 
Conselho (Regulamento sobre os controlos oficiais) PDF 

 
 

Diário da República 
Nº 63 – I Série – 12 de abril de 2017 

Portaria n.º 137/2017: 
Determina a aprovação do modelo do Título Único Ambiental (TUA) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 101 – 13 de abril de 2017 

Decisão de Execução (UE) 2017/696 da Comissão de 11 de abril de 2017, 
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(2017) 2476] PDF 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106874599/details/maximized?dataPublicacao=2017-04-12&types=DR&search=Pesquisar&dreId=106874593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0696&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 103 – 19 de abril de 2017 

Retificação do Regulamento (UE) 2016/1012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
8 de junho de 2016, 
Sobre as condições zootécnicas e genealógicas aplicáveis à produção, ao comércio e à 
entrada na União de animais reprodutores de raça pura, de suínos reprodutores híbridos e dos 
respetivos produtos germinais, que altera o Regulamento (UE) nº 625/2014 e as Diretivas 
89/608/CEE e 90/425/CEE do Conselho e revoga determinados atos no domínio da produção 
animal («Regulamento sobre a produção animal») (JO L 171 de 29.6.2016) PDF 

 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 104 – 20 de abril de 2017 

Regulamento (UE) 2017/706 da Comissão de 19 de abril de 2017, 
Que altera o anexo VII do Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH) no que respeita à sensibilização da pele e revoga o Regulamento (UE) 2016/1688 
da Comissão PDF 

 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 105 – 21 de abril 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 

 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 108 – 26 de abril de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/731 da Comissão de 25 de abril de 2017, 
Que altera os modelos de certificados veterinários BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI estabelecidos 
nos anexos I e II do Regulamento (UE) nº 206/2010, os modelos de certificados GEL, COL, 
RCG e TCG estabelecidos no anexo II do Regulamento de Execução (UE) 2016/759 e o 
modelo de certificado para produtos compostos estabelecido no anexo I do Regulamento (UE) 
nº 28/2012 no que se refere às regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de 
determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012R(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0706&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302R(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0731&from=PT

