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Jornal Oficial da União Europeia 
L 55 – 2 de março de 2016 

Decisão de Execução (UE) 2016/321 da Comissão de 3 de março de 2016, 
Que adapta o âmbito geográfico da autorização de cultivo de milho geneticamente modificado (Zea 
mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) [notificada com o número C(2016) 1231] PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 62 – 9 de março de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/329 da Comissão de 8 de março de 2016, 
Relativo à autorização de 6-fitase como aditivo em alimentos para todas as espécies avícolas e para 
leitões desmamados, suínos de engorda, porcas e espécies menores de suínos (detentor da 
autorização, Lohmann Animal Nutrition GmbH) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 65 – 11 de março de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/348 da Comissão de 10 de março de 2016, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 98/2012 no que se refere ao teor mínimo da 
preparação de 6-fitase (EC 3.1.3.26) produzida por Komagataella pastoris (DSM 23036) como aditivo 
em alimentos para suínos de engorda (detentor da autorização: Huvepharma EOOD) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 76 de 23 de março de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/433 da Comissão de 22 de março de 2016, 
Que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 798/2008 no que se refere à entrada relativa aos Estados 
Unidos da América na lista de países terceiros, territórios, zonas ou compartimentos a partir dos quais 
são autorizados a importação e o trânsito na União de determinados produtos à base de aves de 
capoeira, relativamente à gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H7N8 PDF 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:060:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:062:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:065:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:076:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 78 de 24 de março de 2016 

Regulamento de Execução (UE) 2016/443 da Comissão de 23 de março de 2016, 
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 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:078:FULL&from=PT

