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Jornal Oficial da União Europeia 
L 324 – 10 de dezembro de 2015 

Regulamento (UE) 2015/2294 da Comissão de 9 de dezembro de 2015, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita 
ao estabelecimento de um novo grupo funcional de aditivos para a alimentação animal PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 326 – 11 de dezembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2304 da Comissão de 10 de dezembro de 2015, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase e endo-1,3(4)-beta glucanase 
produzida por Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 
26702 como aditivo em alimentos para perus de engorda e de reprodução (detentor da autorização 
Adisseo France S.A.S.) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2305 da Comissão de 10 de dezembro de 2015, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produzida por 
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, 
espécies menores de aves de capoeira de engorda e leitões desmamados e que altera os 
Regulamentos (CE) nº 2148/2004 e (CE) nº 1520/2007 (detentor da autorização: Huvepharma NV) 
PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2306 da Comissão de 10 de dezembro de 2015, 
Relativo à autorização de cloridrato de L-cisteína monoidratado como aditivo em alimentos para gatos 
e cães PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2307 da Comissão de 10 de dezembro de 2015, 
Relativo à autorização de menadiona-bissulfito de sódio e menadiona-bissulfito nicotinamida como 
aditivos em alimentos para animais de todas as espécies PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 332 – 18 de dezembro de 2015 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2382 da Comissão de 17 de dezembro de 2015, 
Relativo à autorização da preparação de alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22) produzida por 
Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produzida por 
Aspergillus niger (CBS 120604) como aditivo em alimentos para galinhas poedeiras e espécies 
menores de aves de capoeira de postura (detentor da autorização: Kerry Ingredients and Flavours) 
PDF 
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