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Jornal Oficial da União Europeia 
L 002 – 04 de janeiro de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/8 da Comissão de 3 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização do análogo hidroxilado da metionina e do seu sal de cálcio como aditivo em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/9 da Comissão de 3 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização de betaína anidra como aditivo em alimentos para animais produtores de 
géneros alimentícios, exceto coelhos PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/10 da Comissão de 3 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de uma mistura natural de ilite-montmorilonite-caulinite como 
aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/11 da Comissão de 3 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização da preparação de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo em 
alimentos para marrãs, leitões não desmamados, leitões desmamados e suínos de engorda e que altera 
os Regulamentos (CE) nº 252/2006, (CE) nº 943/2005 e (CE) nº 1200/2005 (detentor da autorização 
DSM Nutritional products Ltd., representada por DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/12 da Comissão de 3 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização de L-arginina como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 004 – 07 de janeiro de 2019 

Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2018, 
Relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de alimentos medicamentosos para animais, 
que altera o Regulamento (CE) nº 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Diretiva 
90/167/CEE do Conselho PDF 

Regulamento (UE) 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2018, 
Relativo aos medicamentos veterinários e que revoga a Diretiva 2001/82/CE PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 010 – 14 de janeiro de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/49 da Comissão de 4 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização de selenito de sódio, selenito de sódio granulado revestido e L-selenometionina 
de zinco como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0008&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0009&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0010&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0011&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0012&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0004&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0049&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 023 – 25 de janeiro de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/111 da Comissão de 24 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização de extrato de lúpulo (Humulus lupulus L. flos) como aditivo em alimentos para 
leitões desmamados, suínos de engorda e espécies menores de suínos desmamados e de engorda 
PDF 

 

Diário da República 
Série I – nº 30 – 30 de janeiro de 2019 

Decreto-Lei n.º 20/2019: 
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da 
proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 027 – 31 de janeiro de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/144 da Comissão de 28 de janeiro de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de 3-fitase produzida por Komagataella pastoris (CECT 
13094) como aditivo em alimentos para frangas criadas para postura e espécies menores de aves de 
capoeira de engorda ou criadas para postura ou para reprodução (detentor da autorização Fertinagro 
Biotech S.L.) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/146 da Comissão de 30 de janeiro de 2019, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) 2015/502 relativo à autorização da preparação de 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 como aditivo em alimentos para vacas leiteiras PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0111&from=PT
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118748847/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-01-01&dreId=118748845
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0144&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0146&from=PT

