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Jornal Oficial da União Europeia 
L 039 – 11 de fevereiro de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/238 da Comissão de 8 de fevereiro de 2019, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 37/2010 a fim de classificar a substância ovotransferrina no que 
respeita ao seu limite máximo de resíduos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 040 – 12 de fevereiro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/246 da Comissão de 11 de fevereiro 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) 1107 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 046 – 18 de fevereiro de 2019 

Regulamento (UE) 2019/268 da Comissão de 15 de fevereiro de 2019, 
Que altera os Regulamentos (UE) nº 200/2010, (UE) nº 517/2011, (UE) nº 200/2012 e (UE) nº 
1190/2012 no que diz respeito a determinados métodos de ensaio e amostragem relativos a salmonelas 
em aves de capoeira PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 050 – 21 de fevereiro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/300 da Comissão de 19 de fevereiro de 2019, 
Que estabelece um plano geral de gestão de crises no domínio da segurança dos géneros alimentícios 
e dos alimentos para animais PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 051 – 22 de fevereiro de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/315 da Comissão de 21 de fevereiro 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) 1576] 
PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0238&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0246&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0268&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0300&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0315&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 050 – 21 de fevereiro de 2019 

Regulamento (UE) 2019/319 da Comissão de 6 de fevereiro de 2019, 
Que altera o anexo IX do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho e o 
anexo XV do Regulamento (UE) nº 142/2011 da Comissão no que se refere à certificação sanitária para 
a importação na União relativamente às encefalopatias espongiformes transmissíveis PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0319&from=PT

