
Legislação (nacional e comunitária) – junho 
 2017 Página 1 

 

 

 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 139 – 30 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/912 da Comissão de 29 de maio de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Lactobacillus plantarum DSM 29024 como aditivo 
em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/913 da Comissão de 29 de maio de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de fumonisina esterase produzida por 
Komagataella pastoris (DSM 26643) como aditivo em alimentos para todas as espécies 
aviárias PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 141 – 01 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/930 da Comissão de 31 de maio de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação da estirpe DSM 11798 de microrganismos da 
família Coriobacteriaceae como aditivo em alimentos para todas as espécies aviárias e que 
altera o Regulamento de Execução (UE) nº 1016/2013 da Comissão PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 142 – 02 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/940 da Comissão de 1 de junho de 2017, 
Relativo à autorização do ácido fórmico como aditivo em alimentos para animais de todas as 
espécies PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 143 – 03 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/950 da Comissão de 2 de junho de 2017, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 1068/2011 no que respeita ao teor mínimo da 
preparação de endo-1,4-beta-xilanase produzida por Aspergillus niger (CBS 109.713) e endo-
1,4-beta-glucanase produzida por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo na alimentação 
de frangas criadas para postura e todas as espécies aviárias para postura (detentor da 
autorização BASF SE) PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0912&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0913&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0930&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0940&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0950&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 145 – 08 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/961 da Comissão de 7 de junho de 2017,  
relativo à autorização de uma preparação de Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo 
em alimentos para leitões desmamados e de uma nova utilização na água de abeberamento 
de leitões desmamados e frangos de engorda, e que altera o Regulamento (CE) nº 2036/2005 
e o Regulamento (UE) nº 887/2011 (detentor da autorização Evonik Nutrition & Care GmbH) 
PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/962 da Comissão de 7 de junho de 2017,  
que suspende a autorização da etoxiquina como aditivo em alimentos para animais de todas 
as espécies e categorias PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/963 da Comissão de 7 de junho de 2017,  
relativo à autorização da preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase produzida por Aspergillus 
aculeatinus (anteriormente classificado como Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-
beta-glucanase produzida por Trichoderma reesei (anteriormente classificado como 
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilase produzida por Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma viride 
(NIBH FERM BP4842) e bacilolisina produzida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) 
como aditivo em alimentos para todas as espécies aviárias e leitões desmamados e que altera 
os Regulamentos (CE) n.o 358/2005 e (UE) n.º 1270/2009 (detentor da autorização Kemin 
Europa NV) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 153 – 16 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1006 da Comissão de 15 de junho de 2017, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 1206/2012 no que diz respeito à alteração 
da estirpe de produção da preparação de endo-1,4-beta-xilanase produzida por Aspergillus 
oryzae (DSM 10287) como aditivo em alimentos para aves de capoeira de engorda, leitões 
desmamados e suínos de engorda (detentor da autorização DSM Nutritional Products Ltd.) 
PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1007 da Comissão de 15 de junho de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de lecitinas como aditivo em alimentos para animais 
de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1008 da Comissão de 15 de junho de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium 
divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM 
B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p como aditivo em alimentos para 
frangos de engorda (detentor da autorização JHJ Ltd) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 156 – 20 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1086 da Comissão de 19 de junho de 2017, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 634/2007 no que se refere à caracterização da 
selenometionina produzida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 PDF 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0961&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0962&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0963&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1006&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1007&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1008&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1086&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 159 – 21 de junho de 2017 

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 PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 164 – 27 de junho de 2017 

Recomendação (UE) 2017/1140 da Comissão de 23 de junho de 2017, 
Sobre os dados pessoais que podem ser objeto de intercâmbio através do sistema de alerta 
rápido e de resposta (SARR), criado em conformidade com a Decisão nº 1082/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, para fins de coordenação das medidas de localização e 
rastreio de contactos em relação a ameaças sanitárias transfronteiriças graves [notificada com 
o número C(2017) 4197] PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 165 – 28 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1142 da Comissão de 27 de junho de 2017, 
Que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 669/2009 no que diz respeito à lista de alimentos 
para animais e géneros alimentícios de origem não animal sujeitos a controlos oficiais 
reforçados na importação PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 166 – 29 de junho de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1145 da Comissão de 8 de junho de 2017, 
Relativo à retirada do mercado de certos aditivos para a alimentação animal autorizados nos 
termos das Diretivas 70/524/CEE e 82/471/CEE do Conselho e que revoga as disposições 
obsoletas que autorizam esses aditivos PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1017&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1140&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1142&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.166.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2017:166:TOC

