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Jornal Oficial da União Europeia 
L 116 – 05 de maio de 2017 

Regulamento (UE) 2017/776 da Comissão de 4 de maio de 2017, 
Que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, o Regulamento (CE) 
nº 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 119 – 09 de maio de 2017 

Regulamento (UE) 2017/786 da Comissão de 8 de maio de 2017, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 142/2011 no que se refere às definições de farinha de 
peixe e de óleo de peixe PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 125 – 18 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/838 da Comissão de 17 de maio de 2017, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 889/2008 no que se refere aos alimentos para certos 
animais de aquicultura biológica PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 134 – 23 de maio de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/873 da Comissão de 22 de maio de 2017, 
Relativo à autorização de L-triptofano produzido por Escherichia coli como aditivo em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0786&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0838&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0873&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 137 – 24 de maio de 2017 

Retificação do 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) (JO L 95 de 7.4.2017) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 138 – 25 de maio de 2017 

Regulamento (UE) 2017/893 da Comissão de 24 de maio de 2017, 
Que altera os anexos I e IV do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e os anexos X, XIV e XV do Regulamento (UE) nº 142/2011 da Comissão no que 
respeita às disposições em matéria de proteínas animais transformadas PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/895 da Comissão de 24 de maio de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de 3-fitase produzida por Komagataella pastoris 
(CECT 13094) como aditivo em alimentos para frangos de engorda e galinhas poedeiras 
(detentor da autorização Fertinagro Nutrientes S.L.) PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2017/896 da Comissão de 24 de maio de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de 6-fitase produzida por Trichoderma reesei 
(ATCC SD-6528) como aditivo em forma sólida para alimentos para todas as espécies de aves 
de capoeira e todas as espécies de suínos (exceto leitões não desmamados) [detentor da 
autorização: Danisco (UK) Ltd] PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625R(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0895&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0896&from=PT

