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Jornal Oficial da União Europeia 
 L 247 – 03 de outubro de 2018 

Retificação do Regulamento (UE) 2018/832 da Comissão de 5 de junho de 2018, 
Que altera os anexos II, III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrina, 
difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolida, folpete, fosetil, mandestrobina, mepiquato, 
metazacloro, propamocarbe, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e trifloxistrobina no interior e à superfície 
de certos produtos (JO L 140 de 6.6.2018) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 255 – 11 de outubro de 2018 

Decisão de Execução (UE) 2018/1512 da Comissão de 10 de outubro de 2018, 
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(2018) 6761 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 256 – 12 de outubro de 2018 

Regulamento (UE) 2018/1514 da Comissão de 10 de outubro de 2018, 
Que altera os anexos II, III e IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de abamectina, acibenzolar-S-metilo, 
clopiralide, emamectina, fenehexamida, fenepirazamina, fluazifope-P, isofetamida, Pasteuria 
nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazol no interior e à superfície de determinados produtos PDF 

Regulamento (UE) 2018/1515 da Comissão de 10 de outubro de 2018, 
Que altera os anexos III e V do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de difenilamina e oxadixil no interior e à superfície 
de determinados produtos PDF 

Regulamento (UE) 2018/1516 da Comissão de 10 de outubro de 2018, 
Que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que se refere aos limites máximos de resíduos de penoxsulame, triflumizol e triflumurão no interior 
e à superfície de determinados produtos PDF 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0832R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1512&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1514&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1515&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
 L 259 – 16 de outubro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1543 da Comissão de 15 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 como aditivo em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Retificação da Decisão de Execução (UE) 2018/1522 da Comissão de 11 de outubro de 2018, 
Que estabelece um modelo comum para os programas nacionais de controlo da poluição atmosférica 
ao abrigo da Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução das 
emissões nacionais de certos poluentes atmosféricos (JO L 256 de 12.10.2018) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 260 – 17 de outubro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1550 da Comissão de 16 de outubro de 2018, 
Relativa à renovação da autorização de ácido benzoico como aditivo em alimentos para leitões 
desmamados e suínos de engorda e que revoga os Regulamentos (CE) nº 1730/2006 e (CE) nº 
1138/2007 (detentor da autorização DSM Nutritional Products Ltd.) PDF 

Retificação do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de maio 
de 2018, 
Relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CE) 
nº 834/2007 do Conselho (JO L 150 de 14.6.2018) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 261 – 18 de outubro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1558 da Comissão de 17 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização de uma nova utilização da preparação de Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) 
como aditivo em alimentos para cães e gatos (detentor da autorização Centro Sperimentale del Latte) 
PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1559 da Comissão de 17 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização de tintura de cominho (Cuminum cyminum L.) como aditivo em alimentos para 
animais de todas as espécies PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 262 – 19 de outubro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1564 da Comissão de 17 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de dolomite-magnesite como aditivo em alimentos para 
animais de todas as espécies à exceção de vacas leiteiras e outros ruminantes para a produção leiteira, 
leitões desmamados e suínos de engorda PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1565 da Comissão de 17 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-mananase produzida por Paenibacillus 
lentus (DSM 28088) como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas criadas para postura 
e espécies menores de aves de capoeira exceto aves poedeiras, perus de engorda, perus criados para 
reprodução, leitões desmamados, suínos de engorda e espécies menores de suínos (detentor da 
autorização Elanco GmbH) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1566 da Comissão de 18 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização da preparação de endo-1,3(4)-beta-glucanase e endo-1,4-beta-xilanase 
produzidas por Aspergillus niger (NRRL 25541) e alfa-amilase produzida por Aspergillus niger 
(ATCC66222) como aditivo em alimentos para leitões desmamados e espécies menores de suínos 
(desmamados) e que altera o Regulamento (CE) n.º1453/2004 (detentor da autorização Andrès 
Pintaluba S.A.) PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1543&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1550&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(02)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1558&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1559&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1564&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1565&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1566&from=PT
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Regulamento de Execução (UE) 2018/1567 da Comissão de 18 de outubro de 2018, 
Que retifica o Regulamento de Execução (UE) 2018/249 relativo à autorização de taurina, beta-alanina, 
L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, 
D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato monossódico e ácido L-
glutâmico como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e de cloridrato de L-cisteína 
monoidratado para todas as espécies exceto cães e gatos PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1568 da Comissão de 18 de outubro de 2018, 
Relativo à autorização de uma preparação de fumonisina esterase produzida por Komagataella phaffii 
(DSM 32159) como aditivo em alimentos para todos os suínos e todas as espécies de aves de capoeira 
PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1569 da Comissão de 18 de outubro de 2018, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 1110/2011 da Comissão relativo à autorização de uma 
preparação enzimática de endo-1,4-beta-xilanase produzida por Trichoderma reesei (CBS 114044) 
como aditivo para a alimentação de galinhas poedeiras, espécies menores de aves de capoeira e 
suínos de engorda (detentor da autorização Roal Oy) PDF 

Decisão de Execução (UE) 2018/1576 da Comissão de 18 de outubro de 2018, 
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(2018) 6961] 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 264 – 23 de outubro de 2018 

Regulamento de Execução (UE) 2018/1584 da Comissão de 22 de outubro de 2018, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 889/2008, que estabelece normas de execução do Regulamento 
(CE) nº 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no 
que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
 L 264 – 23 de outubro de 2018 

Decisão de Execução (UE) 2018/1597 da Comissão de 23 de outubro de 2018, 
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(2018) 7117]  PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1567&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1568&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1569&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1576&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1584&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1597&from=PT

