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Jornal Oficial da União Europeia 

L 260 – 06 de outubro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1835 da Comissão de 9 de outubro de 2017, 
Que fixa os direitos de importação no setor dos cereais aplicáveis a partir de 10 de outubro de 2017 
PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 267 – 18 de outubro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1896 da Comissão de 17 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase (EC 3.2.1.6) e endo-1,4-
betaxilanase (EC 3.2.1.8) produzidas por Aspergillus niger (NRRL 25541) como aditivo em alimentos 
para frangos de engorda, galinhas poedeiras, suínos de engorda, espécies menores de aves de 
capoeira e espécies menores de suínos de engorda e que altera o Regulamento (CE) nº 255/2005 e 
revoga o Regulamento (CE) nº 668/2003 (detentor da autorização: Andrés Pintaluba S.A.) PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 269 – 19 de outubro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1903 da Comissão de 18 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização das preparações de Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei 
DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 como aditivos em alimentos para animais de todas 
as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1904 da Comissão de 18 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus licheniformis DSM 28710 como aditivo em 
alimentos para frangos de engorda e frangas criadas para postura (detentor da autorização: 
Huvepharma NV) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1905 da Comissão de 18 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo em 
alimentos para frangos de engorda e espécies menores de aves de capoeira de engorda (detentor da 
autorização: Danstar Ferment AG representado por Lallemand SAS) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1906 da Comissão de 18 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida por 
Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo em alimentos para frangas criadas para 
postura e espécies menores de aves de capoeira criadas para postura (detentor da autorização 
Huvepharma NV) PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1835&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1896&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1903&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1904&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1905&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1906&from=PT
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Regulamento de Execução (UE) 2017/1907 da Comissão de 18 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização de uma preparação de Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e de 
Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) como aditivo em alimentos para bovinos e ovinos PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 271 – 20 de outubro de 2017 

Regulamento de Execução (UE) 2017/1914 da Comissão de 19 de outubro de 2017, 
Relativo à autorização de salinomicina de sódio (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 
microGranulate) como aditivo em alimentos para frangos de engorda e frangas criadas para postura 
e que revoga os Regulamentos (CE) nº 1852/2003 e (CE) nº 1463/2004 (titular da autorização 
Huvepharma NV) PDF 
 

 
 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 275 – 17 de outubro de 201725 

Regulamento Delegado (UE) 2017/1940 da Comissão de 13 de julho de 2017, 
Que complementa o Regulamento (UE) 2016/1012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito ao conteúdo e ao formato dos certificados zootécnicos emitidos para animais reprodutores 
de raça pura da espécie equina que constam de um documento de identificação único vitalício para 
equídeos PDF 

 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 279 – 27 de outubro de 2017 

Decisão de Execução (UE) 2017/1969 da Comissão de 27 de outubro de 2017, 
Que altera o anexo da Decisão de Execução (UE) 2017/247 relativa a medidas de proteção contra 
focos de gripe aviária de alta patogenicidade em determinados Estados-Membros [notificada com o 
número C(2017) 7317] PDF 
 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1907&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1914&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1940&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1969&from=PT

