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Jornal Oficial da União Europeia 
L 120 – 08 de maio de 2019 

Decisão Delegada (UE) 2019/708 da Comissão de 15 de fevereiro de 2019, 
Que complementa a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à 
determinação dos setores e subsetores considerados expostos ao risco de fuga de carbono no período 
de 2021 a 2030 PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 126 – 15 de maio de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/764 da Comissão de 14 de maio de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus 
buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 127 – 16 de maio de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/781 da Comissão de 15 de maio de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de 3-fitase produzida por Komagataella phaffii (CECT 13094) 
como aditivo em alimentos para frangos de engorda, frangas criadas para postura, galinhas poedeiras 
e espécies menores de aves de capoeira de engorda, para reprodução e criadas para postura (detentor 
da autorização Fertinagro Nutrientes S.L.) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 132 – 20 de maio de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/804 da Comissão de 17 de maio de 2019, 
Relativo à renovação da autorização da forma orgânica de selénio produzida por Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060 e da selenometionina produzida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 
como aditivos em alimentos para animais de todas as espécies e que revoga os Regulamentos (CE) nº 
1750/2006 e (CE) nº 634/2007 PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/805 da Comissão de 17 de maio de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de muramidase produzida por Trichoderma reesei DSM 
32338 como aditivo em alimentos para frangos de engorda e espécies menores de aves de capoeira 
de engorda (detentor da autorização DSM Nutritional Products Ltd., representado na UE por DSM 
Nutritional Products Sp. Z o.o) PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0708&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0764&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0781&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0804&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0805&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 139 – 27 de maio de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/849 da Comissão de 24 de maio de 2019, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/1492 no que se refere ao teor máximo de 
colecalciferol (vitamina D3) em alimentos para salmonídeos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 140 – 28 de maio de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/857 da Comissão de 27 de maio de 2019, 
Relativo à renovação da autorização de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo em 
alimentos para ovelhas leiteiras e cabras leiteiras e que revoga o Regulamento (CE) nº 226/2007 
(detentor da autorização Danstar Ferment AG, representada por Lallemand SAS) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 142 – 29 de maio de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/892 da Comissão de 28 de maio de 2019, 
Relativo à autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo em 
alimentos para todos os suínos, exceto leitões desmamados e porcas, e todas as espécies menores 
de suínos (detentor da autorização: Danstar Ferment AG representada por Lallemand SAS) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/893 da Comissão de 28 de maio de 2019, 
Relativo à renovação da autorização de Bacillus subtilis DSM 15544 como aditivo em alimentos para 
frangos de engorda e que revoga o Regulamento (CE) nº 1444/2006 (detentor da autorização Asahi 
Calpis Wellness Co. Ltd., representada na União por Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe 
Representative Office) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/894 da Comissão de 28 de maio de 2019, 
Relativo à autorização da L-treonina produzida por Escherichia coli CGMCC 7.232 como aditivo em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 144 – 03 de junho de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/898 da Comissão de 29 de maio de 2019, 
Relativo à autorização da preparação de eugenol como aditivo em alimentos para frangos de engorda 
(detentor da autorização Lidervet SL) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/899 da Comissão de 29 de maio de 2019, 
Relativo à renovação da autorização de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 como aditivo em 
alimentos para borregos de engorda, cabras leiteiras, ovelhas leiteiras, búfalas leiteiras, cavalos e 
suínos de engorda e que revoga os Regulamentos (CE) nº 1447/2006, (CE) nº 188/2007, (CE) nº 
232/2009, (CE) nº 186/2007 e (CE) nº 209/2008 (detentor da autorização S.I. Lesaffre) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/900 da Comissão de 29 de maio de 2019, 
Relativo à autorização de 8-mercapto-p-mentan-3-ona e p-ment-1-eno-8-tiol como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/901 da Comissão de 29 de maio de 2019, 
Relativo à autorização da riboflavina produzida por Ashbya gossypii (DSM 23096), da riboflavina 
produzida por Bacillus subtilis (DSM 17339 e/ou DSM 23984) e da riboflavina 5′-fosfato de sódio 
produzida por Bacillus subtilis (DSM 17339 e/ou DSM 23984) (fontes de vitamina B2) como aditivos em 
alimentos para animais de todas as espécies PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0849&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0857&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0892&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0893&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0894&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0898&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0899&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0900&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0901&from=PT

