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Jornal Oficial da União Europeia 
L 146 – 05 de junho de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/913 da Comissão, de 29 de maio de 2019, 
Relativo à renovação da autorização de carbonato de lantânio octa-hidratado como aditivo em alimentos 
para gatos e que revoga o Regulamento (CE) nº 163/2008 (detentor da autorização Bayer HealthCare 
AG) PDF 

Regulamento de Execução (UE) 2019/914 da Comissão, de 29 de maio de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de Bacillus licheniformis DSM 28710 como aditivo em 
alimentos para perus de engorda, perus criados para reprodução e espécies menores de aves de 
capoeira de engorda e criadas para postura (detentor da autorização HuvePharma NV) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 148 – 06 de junho de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/929 da Comissão, de 5 de junho de 2019, 
Relativo à autorização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) produzida por 
Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo em alimentos para frangos de engorda e leitões 
desmamados (detentor da autorização Berg and Schmidt GmbH Co. KG) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 157 – 14 de junho de 2019 

Regulamento (UE) 2019/973 da Comissão de 13 de junho de 2019, 
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 bispiribac, benzoato de denatónio, fenoxicarbe, 
flurocloridona, quizalofope-P-etilo, quizalofope-P-tefurilo, propaquizafope e tebufenozida no interior e à 
superfície de determinados produtos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 159 – 17 de junho de 2019 

Regulamento (UE) 2019/977 da Comissão de 13 de junho de 2019, 
Que altera os anexos II e IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de aclonifena, Beauveria bassiana 
estirpe PPRI 5339, Clonostachys rosea estirpe J1446, fenepirazamina, mefentrifluconazol e 
penconazol no interior e à superfície de determinados produtos PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0913&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0914&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0929&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0973&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0977&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 165 – 21 de junho de 2019 

Regulamento de Execução (UE) 2019/1013 da Comissão de 16 de abril de 2019, 
Relativo à notificação prévia de remessas de determinadas categorias de animais e mercadorias que 
entram na União PDF 
 
Regulamento (UE) 2019/1015 da Comissão de 20 de junho de 2019, 
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 aminopiralida, captana, ciazofamida, flutianil, 
cresoxime- -metilo, lambda-cialotrina, mandipropamida, piraclostrobina, espiromesifena, 
espirotetramato, teflubenzurão e tetraconazol no interior e à superfície de determinados produtos PDF 

 

Diário da República 
Série I – nº 123 – 01 de julho 2019 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019: 
Aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 173 – 27 de junho de 2019 

Regulamento (UE) 2019/1091 da Comissão de 26 de junho de 2019, 
Que altera o anexo IV do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que diz respeito aos requisitos aplicáveis à exportação de produtos que contenham proteínas animais 
transformadas provenientes de ruminantes e de não ruminantes PDF 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1013&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1015&from=PT
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122777644/details/maximized?serie=I&dreId=122777641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1091&from=PT

