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Jornal Oficial da União Europeia 
L 270 – 05 de outubro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1768 da Comissão de 4 de outubro de 2016, 
Relativo à autorização do ácido guanidinoacético como aditivo em alimentos para frangos de 
engorda, leitões desmamados e suínos de engorda e que revoga o Regulamento (CE) nº 
904/2009 PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 280 – 18 de outubro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1833 da Comissão de 17 de outubro de 2016, 
Relativo à autorização de uma preparação de lectinas de feijão-comum (lectinas de 
Phaseolus vulgaris) como aditivo em alimentos para leitões não desmamados (detentor da 
autorização Biolek, Sp. z o.o.) PDF 

 

Diário da República  
 N.º 200 – I Série – 1º Suplemento - 18 de outubro de 2016 

Portaria n.º 276-A/2016: 
Estabelece as regras nacionais de atribuição do apoio excecional aos produtores de leite 
concedido pelo Regulamento Delegado (UE) 2016/1613, da Comissão, de 8 de setembro 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 286 – 21 de outubro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1870 da Comissão de 20 de outubro de 2016, 
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de 
certificados de importação e dos pedidos de direitos de importação apresentados de 1 a 7 de 
outubro de 2016 e que determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o 
subperíodo de 1 de abril a 30 de junho de 2017 no âmbito dos contingentes pautais abertos 
pelo Regulamento (CE) nº 616/2007 no setor da carne de aves de capoeira PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:270:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/75542067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:286:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 289 – 25 de outubro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1881 da Comissão de 24 de outubro de 2016, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 837/2012 no que diz respeito à atividade 
mínima de 6-fitase produzida por Aspergillus oryzae (DSM 22594) como aditivo em alimentos 
para marrãs (detentor da autorização DSM Nutritional Products Ltd.) PDF 
 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 293 – 28 de outubro de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/1894 da Comissão de 26 de outubro de 2016, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços 
representativos nos setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a 
ovalbumina PDF 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:289:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:293:FULL&from=PT

