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Jornal Oficial da União Europeia 
L 171 – 2 de Julho de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1053 da Comissão de 1 de julho de 2015  
Relativo à autorização da preparação de Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 como 
aditivo em alimentos para vitelos de criação, leitões, frangos de engorda, perus de engorda, gatos e 
cães e que altera os Regulamentos (CE) nº 1259/2004, (CE) nº 255/2005, (CE) nº 1200/2005 e (CE) 
nº 1520/2007 (detentor da autorização: Chevita Tierarzneimittel-GmbH) PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 174 – 3 de Julho de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1060 da Comissão de 2 de julho de 2015  
Relativo à autorização de betaína anidra e de cloridrato de betaína como aditivos em alimentos para 
animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1061 da Comissão de 2 de julho de 2015 
Relativo à autorização de ácido ascórbico, fosfato sódico de ascorbilo, fosfato sódico e cálcico de 
ascorbilo, ascorbato de sódio, ascorbato de cálcio e palmitato de ascorbilo como aditivos em alimentos 
para animais de todas as espécies PDF 

 

Diário de República 
Nº 128 – I Série – 3 de Julho de 2015 

 
Decreto-Lei n.º 123/2015 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, que estabelece medidas 
extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo do nemátodo da madeira do 
pinheiro, conformando-o com as Decisões de Execução nº 2012/535/UE, da Comissão, de 26 de 
setembro de 2012, e 2015/226/UE, da Comissão, de 11 de fevereiro de 2015 PDF 
 
Portaria n.º 201/2015 
Estabelece o regime de aplicação da operação n.º 3.4.2, «Melhoria da eficiência dos regadios 
existentes», inserido na ação n.º 3.4, «Infraestruturas coletivas», da medida n.º 3, «Valorização da 
produção agrícola», integrada na área n.º 2, «Competitividade e organização da produção», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente PDF 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:171:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:174:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:174:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/67649249
https://dre.pt/application/file/69782116
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 181 – 9 de Julho de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1103 da Comissão de 8 de julho de 2015 
Relativo à autorização do betacaroteno como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies 
PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1105 da Comissão de 8 de julho de 2015 
Relativa à autorização de uma preparação de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, 
Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 e Enterococcus faecium DSM 21913 como aditivo 
em alimentos para frangas para postura e espécies menores de aves de capoeira à exceção das aves 
poedeiras, à autorização desse aditivo em alimentos para animais a utilizar na água de abeberamento 
para frangos de engorda e que altera o Regulamento (UE) nº 544/2013 no que diz respeito ao teor 
máximo desse aditivo em alimentos completos para animais e à sua compatibilidade com 
coccidiostáticos (detentor da autorização: Biomin GmbH) PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1110 da Comissão de 8 de julho de 2015 
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades visadas pelos pedidos de certificados de 
importação apresentados de 26 de junho a 3 de julho de 2015, a título do contingente pautal aberto 
pelo Regulamento (CE) nº 969/2006 para o milho PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 182 – 10 de Julho de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1114 da Comissão de 9 de julho de 2015 
Relativo à autorização de L-valina produzida por Escherichia coli como aditivo em alimentos para 
animais de todas as espécies e que altera o Regulamento (CE) nº 403/2009 e os Regulamentos de 
Execução (UE) nº 848/2014 e (UE) nº 1236/2014 PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 187 – 15 de Julho de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1152 da Comissão de 14 de julho de 2015 
Relativo à autorização de extratos de tocoferol de óleos vegetais, de extratos ricos em tocoferol de 
óleos vegetais (ricos em delta-tocoferol) e de alfa-tocoferol como aditivos em alimentos para animais 
de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1153 da Comissão de 14 de julho de 2015 
Que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 798/2008 no que se refere à entrada relativa aos Estados 
Unidos na lista de países terceiros, territórios, zonas ou compartimentos a partir dos quais são 
autorizados a importação e o trânsito na União de determinados produtos à base de aves de capoeira, 
no seguimento de novos surtos de gripe aviária de alta patogenicidade nesse país PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 188 – 16 de Julho de 2015 

 
Regulamento (UE) 2015/1162 da Comissão de 15 de julho de 2015 
Que altera o Anexo V do Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias 
espongiformes transmissíveis PDF 

 
 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 191 – 17 de Julho de 2015 

 
Retificação ao Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de 
novembro de 2012 
Relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 343 de 
14.12.2012) PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:181:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:181:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:181:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:182:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:187:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:187:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:188:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:191:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 192 – 18 de Julho de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1178 da Comissão de 17 de julho de 2015  
Que fixa o coeficiente de atribuição a aplicar às quantidades constantes dos pedidos de certificados de 
importação e dos pedidos de direitos de importação apresentados de 1 a 7 de julho de 2015 e que 
determina as quantidades a acrescentar à quantidade fixada para o subperíodo de 1 de janeiro a 31 
de março de 2016 no âmbito dos contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) nº 616/2007 no 
setor da carne de aves de capoeira PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 197 – 25 de Julho de 2015 

 
Regulamento (UE) 2015/1221 da Comissão de 24 de julho de 2015  
Que altera, para efeitos de adaptação ao progresso técnico e científico, o Regulamento (CE) 
n.º1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à classificação, rotulagem e embalagem 
de substâncias e misturas PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
C 242 – 23 de Julho de 2015 

 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Situação após a extinção do regime 
de quotas leiteiras em 2015» (parecer de iniciativa) PDF 
 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização 
de alimentos medicamentosos para animais e que revoga a Diretiva 90/167/CEE do Conselho» 
[COM(2014) 556 final — 2014/0255 (COD)] e a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo aos medicamentos veterinários» [COM(2014) 558 final — 2014/0257 (COD)] PDF 

 

Diário de República 
Nº 147 – I Série – 30 de julho de 2015 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015: 
Aprova o Quadro Estratégico para a Política Climática, o Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, determina os valores de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa para 2020 e 2030 e cria a Comissão 
Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas PDF 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2015: 
Cria o Instrumento Financeiro para a Energia no âmbito do Portugal 2020 PDF 

 
 

Diário de República 
Nº 150 – II Série – 4 de agosto de 2015 

 
Despacho n.º 8505/2015: 
Determina a constituição do Observatório da Cadeia de Valor no setor agroalimentar PDF 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:192:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:197:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:242:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:242:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/69906404
https://dre.pt/application/file/69906404
https://dre.pt/application/file/69920266

