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Jornal Oficial da União Europeia 
L 003 – 06 de janeiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/8 da Comissão de 5 de janeiro de 2017, 
Que fixa o preço mínimo de venda de leite em pó desnatado para o segundo concurso parcial 
no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/2080 PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 004 – 07 de janeiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/12 da Comissão de 6 de janeiro de 2017, 
Relativo à forma e ao conteúdo dos pedidos de estabelecimento de limites máximos de 
resíduos em conformidade com o Regulamento (CE) nº 470/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 013 – 17 de janeiro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/53 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de butan-1-ol, hexan-1-ol, octan-1-ol, nonan-1-ol, dodecan-1-ol, 
heptan-1-ol, decan- -1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldeído, propanal, butanal, pentanal, 
hexanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undecanal, 1,1-dietoxietano, ácido 
fórmico, ácido acético, ácido propiónico, ácido valérico, ácido hexanoico, ácido octanoico, 
ácido decanoico, ácido dodecanoico, ácido oleico, ácido hexadecanoico, ácido 
tetradecanoico, ácido heptanoico, ácido nonanoico, acetato de etilo, acetato de propilo, 
acetato de butilo, acetato de hexilo, acetato de octilo, acetato de nonilo, acetato de decilo, 
acetato de dodecilo, acetato de heptilo, acetato de metilo, butirato de metilo, butirato de butilo, 
butirato de pentilo, butirato de hexilo, butirato de octilo, decanoato de etilo, hexanoato de etilo, 
hexanoato de propilo, hexanoato de pentilo, hexanoato de hexilo, hexanoato de metilo, 
formato de etilo, dodecanoato de etilo, tetradecanoato de etilo, nonanoato de etilo, octanoato 
de etilo, propionato de etilo, propionato de metilo, valerato de etilo, valerato de butilo, hex-3-
enoato de etilo, hexadecanoato de etilo, trans-2-butenoato de etilo, undecanoato de etilo, 
isovalerato de butilo, isobutirato de hexilo, 2-metilbutirato de metilo, 2-metilbutirato de hexilo, 
citrato de trietilo, isovalerato de hexilo e 2-metilvalerato de metilo como aditivos em alimentos 
para animais de todas as espécies PDF 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:003:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:004:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
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Regulamento de Execução (UE) 2017/54 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de 2-metilpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimetiloctan-1-ol, 2-etil-hexan-
1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldeído, ácido 3-metilbutírico, ácido 2-
metilvalérico, ácido 2-etilbutírico, ácido 2-metilbutírico, ácido 2-metil-heptanoico, ácido 4-
metilnonanoico, ácido 4-metiloctanoico, acetato de isobutilo, butirato de isobutilo, hexanoato 
de 3- -metilbutilo, dodecanoato de 3-metilbutilo, octanoato de 3-metilbutilo, propionato de 3- 
-metilbutilo, formato de 3-metilbutilo, tributirato de glicerilo, isobutirato de isobutilo, isobutirato 
de isopentilo, isovalerato de isobutilo, 2-metilbutirato de isopentilo, isovalerato de 2-metilbutilo 
e butirato de 2-metilbutilo como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies 
PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/55 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-ona, 
pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-ona, decan-2-ona e tetradecanoato de 
isopropilo como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/56 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de ácido lático, ácido 4-oxovalérico, ácido sucínico, ácido fumárico, 
acetoacetato de etilo, lactato de etilo, lactato de butilo, 4-oxovalerato de etilo, sucinato de 
dietilo, malonato de dietilo, O-butiril-lactato de butilo, lactato de hex-3-enilo, lactato de hexilo, 
butiro-1,4- -lactona, decano-1,5-lactona, undecano-1,5-lactona, pentano-1,4-lactona, 
nonano-1,5-lactona, octano-1,5-lactona, heptano-1,4-lactona e hexano-1,4-lactona como 
aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/57 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de 1,8-cineol, 3,4-di-hidrocumarina e 2-(2-metilprop-1-enil)-4-
metiltetra- -hidropirano como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/58 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metilfenil)propan-2-ol, terpineol e 
acetato de linalilo como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/59 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de 1,1-dimetoxi-2-feniletano, formato de fenetilo, octanoato de fenetilo, 
isobutirato de fenetilo, 2-metil-butirato de fenetilo e benzoato de fenetilo como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/60 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de isoeugenol como aditivo em alimentos para suínos, ruminantes e 
cavalos, exceto os produtores de leite para consumo humano, e animais de companhia PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/61 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de 4-alil-2,6-dimetoxifenol e acetato de eugenilo como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies à exceção de peixes e aves de capoeira PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/62 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de 3-(metiltio)propionaldeído, 3-(metiltio)propionato de metilo, aliltiol, 
sulfureto de dimetilo, sulfureto de dibutilo, dissulfureto de dialilo, trissulfureto de dialilo, 
trissulfureto de dimetilo, dissulfureto de dipropilo, isotiocianato de alilo, dissulfureto de 
dimetilo, 2- -metilbenzeno-1-tiol, butanotioato de S-metilo, dissulfureto de alilo e metilo, 3-
(metiltio) propan-1-ol, 3-(metiltio)hexano-1-ol, 1-propano-1-tiol, sulfureto de dialilo, 2,4-
ditiapentano, 2- -metil-2-(metilditio)propanal, 2-metilpropano-1-tiol, metilsulfinilmetano, 
propano-2-tiol, 3,5- -dimetil-1,2,4-tritiolano e 2-metil-4-propil-1,3-oxatiano como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
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Regulamento de Execução (UE) 2017/63 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de álcool benzílico, álcool 4-isopropilbenzílico, benzaldeído, 4-
isopropilbenzaldeído, salicilaldeído, p-tolualdeído, 2-metoxibenzaldeído, ácido benzoico, 
acetato de benzilo, butirato de benzilo, formato de benzilo, propionato de benzilo, hexanoato 
de benzilo, isobutirato de benzilo, isovalerato de benzilo, salicilato de hexilo, fenilacetato de 
benzilo, benzoato de metilo, benzoato de etilo, benzoato de isopentilo, salicilato de pentilo e 
benzoato de isobutilo como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e de 
veratraldeído e ácido gálico como aditivos em alimentos para determinadas espécies animais 
PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/64 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização do ácido glicirrízico amoniado como aditivo em alimentos para animais 
de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/65 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização de 1-isopropil-4-metilbenzeno, pin-2(10)-eno, pin-2(3)-eno, beta-
cariofileno, canfeno, 1-isopropenil-4-metilbenzeno, delta-3-careno e D-limoneno como 
aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/66 da Comissão de 14 de dezembro de 2016, 
Relativo à autorização do ácido tânico como aditivo em alimentos para animais de todas as 
espécies PDF 
 

 

Diário da República 
Nº 016 – II Série – 27 de janeiro de 2017 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural: 
Aviso (extrato) n.º 1134/2017: 
Aprovação do caderno de especificações da Federação Portuguesa de Associações de 
Suinicultura (FPAS) para a produção e comercialização de carne de suíno com o rótulo Porco 
PT PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 018 – 24 de janeiro de 2017 

Regulamento (UE) 2017/110 da Comissão de 23 de janeiro de 2017, 
Que altera os anexos IV e X 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 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/105812240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:018:FULL&from=PT

