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Jornal Oficial da União Europeia 
L 071 – 13 de março de 2019 

Retificação do 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) (JO L 262 de 19.10.2018) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 072 – 14 de março de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/404 da Comissão de 12 de março 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) 1833] 
PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 079 – 21 de março de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/454 da Comissão de 20 de março de 2019, 
Relativo à autorização de preparações de alfa-amilase de Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, 
Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, bem como de uma 
preparação de endo-1,4-beta-glucanase de Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 como aditivos de 
silagem para animais de todas as espécies PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 084 – 26 de março de 2019 

Decisão de Execução (UE) 2019/489 da Comissão de 25 de março 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) 2338] 
PDF 

Decisão de Execução (UE) 2019/490 da Comissão de 25 de março 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) 2347] PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1565R(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0404&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0454&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0490&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0490&from=PT


Legislação (nacional e comunitária) – março 2019 Página 2 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 088 – 29 de março de 2019 

Retificação da Decisão (UE) 2018/813 da Comissão de 14 de maio de 2018, 
Relativa ao documento de referência setorial sobre melhores práticas de gestão ambiental, indicadores 
de desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor da agricultura, nos termos 
do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à participação 
voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) (JO L 145 de 
8.6.2018) PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0813R(01)&from=PT

