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Jornal Oficial da União Europeia 
L 326 – 09 de dezembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2273 da Comissão de 8 de dezembro de 2017, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 889/2008 que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2274 da Comissão de 8 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização de uma nova utilização de uma preparação de 6-fitase (EC 3.1.3.26) 
produzida por Komagataella pastoris (DSM 23036) como aditivo em alimentos para peixes 
(detentor da autorização: Huvepharma EOOD) PDF 

 Regulamento de Execução (UE) 2017/2275 da Comissão de 8 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização de uma nova utilização da preparação de Lactobacillus acidophilus 
(CECT 4529) como aditivo em alimentos para frangos de engorda (detentor da autorização: 
Centro Sperimentale del Latte) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2276 da Comissão de 8 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização de uma nova utilização da preparação de Bacillus subtilis (ATCC PTA-
6737) como aditivo em alimentos para marrãs (detentor da autorização: Kemin Europa N.V.) 
PDF 

 

Diário da República 
Nº 236 – I Série – 1º suplemento – 11 de dezembro de 2017 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017:  
Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da 
responsabilidade alargada do produtor, transpondo as Diretivas nºs 2015/720/UE, 
2016/774/UE e 2017/2096/EU PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 328 – 12 de dezembro de 2017 

Regulamento (UE) 2017/2279 da Comissão de 11 de dezembro de 2017, 
Que altera os anexos II, IV, VI, VII e VIII do Regulamento (CE) nº 767/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à colocação no mercado e à utilização de alimentos para 
animais PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2273&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2274&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2275&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2276&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114337042/details/maximized?dataPublicacao=2017-12-11&types=DR&search=Pesquisar&dreId=114337031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2279&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 329 – 13 de dezembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2299 da Comissão de 12 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como 
aditivo em alimentos para suínos de engorda, espécies menores de suínos (desmamados e 
de engorda), frangos de engorda, espécies menores de aves de capoeira de engorda e 
espécies menores de aves de capoeira para postura, à autorização desse aditivo para 
utilização na água de abeberamento e que altera os Regulamentos (CE) nº 2036/2005, (CE) 
nº 1200/2005 e o Regulamento de Execução (UE) nº 413/2013 (detentor da autorização 
Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 331 – 14 de dezembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2308 da Comissão de 13 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis 
(DSM 5749) como aditivo em alimentos para leitões não desmamados (detentor da 
autorização Chr. Hansen A/S) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2312 da Comissão de 13 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização de uma nova utilização da preparação de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) como aditivo em alimentos para porcas, leitões não desmamados e cães (detentor da 
autorização Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representado por Asahi Calpis Wellness Co. Ltd 
Europe Representative Office) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 333 – 15 de dezembro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2325 da Comissão de 14 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização de preparações de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolisadas e lecitinas 
desengorduradas como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e que altera 
o Regulamento de Execução (UE) 2017/1007 PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/2330 da Comissão de 14 de dezembro de 2017, 
Relativo à autorização do carbonato de ferro(II), do cloreto de ferro(III) hexa-hidratado, do 
sulfato de ferro(II) mono-hidratado, do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado, do fumarato de 
ferro(II), do quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada, do quelato de ferro(II) de 
hidrolisados de proteína e do quelato de ferro(II) de glicina, na forma hidratada, como aditivos 
em alimentos para animais de todas as espécies e do complexo ferro-dextrano como aditivo 
em alimentos para leitões e que altera os Regulamentos (CE) nº 1334/2003 e (CE) nº 479/2006 
PDF 

 

Diário da República 
Nº 247 – II Série – 27 de dezembro de 2017 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária:  
Aviso n.º 15523/2017:  
Suspensão da cobrança de preços pelos serviços relativos à identificação e registo animal que 
se encontrem fixados no despacho n.º 5165-A/2017 — adenda PDF 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2299&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2308&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2312&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2325&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2330&from=PT
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114412228/details/3/maximized?search=Pesquisar&dataPublicacao=2017-12-27&types=DR&dreId=114399468
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 346 – 28 de dezembro de 2017 

Decisão de Execução (UE) 2017/2448 da Comissão de 21 de dezembro de 2017, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de soja geneticamente modificada 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-
Ø4Ø32-6), nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 
[notificada com o número C(2017) 9040] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2017/2449 da Comissão de 21 de dezembro de 2017, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de soja geneticamente modificada DAS-68416-4, nos termos do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados [notificada com o número 
C(2017) 9041] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2017/2450 da Comissão de 21 de dezembro de 2017, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de soja geneticamente modificada DAS-44406-6, nos termos do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados [notificada com o número 
C(2017) 9042] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2017/2451 da Comissão de 21 de dezembro de 2017, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de soja geneticamente modificada FG72 × A5547-127, nos termos do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados [notificada com o número 
C(2017) 9043] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2017/2452 da Comissão de 21 de dezembro de 2017, 
Que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam 
constituídos por, ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente modificado 1507 (DAS-
Ø15Ø7-1) nos termos do Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [notificada com o número C(2017) 9044] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2017/2453 da Comissão de 21 de dezembro de 2017, 
Que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 
sejam produzidos a partir de colzas geneticamente modificadas MON 88302 × Ms8 × Rf3 
(MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), em conformidade com 
o Regulamento (CE) nº 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados [notificada com o número 
C(2017) 9045] PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 348 – 29 de dezembro de 2017 

Regulamento (UE) 2017/2460 da Comissão de 30 de outubro de 2017, 
Que altera o anexo VII do Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do 
cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e 
das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais, no que diz respeito à lista de 
laboratórios de referência da EU PDF 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2448&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2449&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2450&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2451&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2452&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2453&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2460&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 351 – 30 de dezembro de 2017 

Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2017/2330 da Comissão de 14 de 
dezembro de 2017, 
Relativo à autorização do carbonato de ferro(II), do cloreto de ferro(III) hexa-hidratado, do 
sulfato de ferro(II) mono-hidratado, do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado, do fumarato de 
ferro(II), do quelato de ferro(II) de aminoácidos, na forma hidratada, do quelato de ferro(II) de 
hidrolisados de proteína e do quelato de ferro(II) de glicina, na forma hidratada, como aditivos 
em alimentos para animais de todas as espécies e do complexo ferro-dextrano como aditivo 
em alimentos para leitões e que altera os Regulamentos (CE) nº 1334/2003 e (CE) nº 479/2006 
(JO L 333 de 15.12.2017) PDF 
 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2330R(01)&from=PT

