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Jornal Oficial da União Europeia 
L 094 – 03 de abril de 2019 

Retificação do Regulamento (UE) nº 630/2013 da Comissão de 28 de junho de 2013, 
Que altera os anexos do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias 
espongiformes transmissíveis (JO L 179 de 29.6.2013) PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 104 –15 de abril de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/609 da Comissão de 11 de abril de 2019, 
Que altera a Decisão de Execução 2014/709/UE no que diz respeito à utilização do teste de 
identificação do agente patogénico da peste suína africana, à expedição dos suínos através das zonas 
enumeradas no anexo e à aplicabilidade da decisão [notificada com o número C(2019) 2739] PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 105 – 16 de abril de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/616 da Comissão de 15 de abril de 2019, 
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(2019) 3024] PDF 

Decisão de Execução (UE) 2019/617 da Comissão de 15 de abril de 2019, 
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia sanitária contra 
a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o número C(2019) 3013] 
PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 111 –25 de abril de 2019 

Diretiva (UE) 2019/633 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019, 
Relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento 
agrícola e alimentar PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0630R(03)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0609&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0616&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0617&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 112 –26 de abril de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/666 da Comissão de 25 de abril de 2019, 
Que altera o anexo da Decisão de Execução 2014/709/UE relativa a medidas de polícia sanitária contra 
a peste suína africana em determinados Estados-Membros [notificada com o número C(2019) 3253] 
PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0666&from=PT

