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Jornal Oficial da União Europeia 

L 256 – 1 de outubro de 2015 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1747 da Comissão de 30 de setembro de 2015, 
Que retifica o anexo do Regulamento (UE) nº 26/2011 relativo à autorização da vitamina E como aditivo 
em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 265 – 10 de outubro de 2015 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1820 da Comissão de 9 de outubro de 2015, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 37/2010 no que diz respeito à substância «éter monoetílico de 
dietilenoglicol» PDF 
 

 

 
Diário de República 

Nº 201 – I Série – 14 de outubro de 2015 
 

Decreto-Lei n.º 237/2015 
Cria uma linha de crédito com juros bonificados, dirigida aos produtores do leite de vaca cru e aos 
produtores de suínos, para apoio a encargos de tesouraria ou de investimento associados à atividade 
PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 271 – 16 de outubro de 2015 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1851 da Comissão de 15 de outubro de 2015, 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 948/2014 no que se refere ao período de 
armazenagem contratual e ao montante das ajudas a conceder para a armazenagem privada de leite 
em pó desnatado PDF 
 
Regulamento Delegado (UE) 2015/1852 da Comissão de 15 de outubro de 2015, 
Que abre um regime de ajuda excecional temporária ao armazenamento privado de determinados 
queijos e fixa antecipadamente o montante da ajuda PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:256:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:265:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/70686187
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:271:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:271:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 

L 278 – 23 de outubro de 2015 
 

Regulamento (UE) 2015/1905 da Comissão de 22 de outubro de 2015 
Que altera o anexo II do Regulamento (CE) nº 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 
diz respeito ao teste às dioxinas de óleos, gorduras e produtos derivados PDF 
 

 

 
Diário de República 

Nº 212 – I Série – 1º Suplemento – 29 de outubro de 2015 
 
Portaria n.º 388-A/2015 
Estabelece as regras de atribuição do apoio específico aos produtores de leite concedido pelo 
Regulamento Delegado (UE) 2015/1853, da Comissão de 15 de outubro PDF 
 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 284 – 30 de outubro de 2015 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1951 da Comissão de 28 de outubro de 2015, 
Que altera o Regulamento (CE) nº 1484/95 no que respeita à fixação dos preços representativos nos 
setores da carne de aves de capoeira e dos ovos, bem como para a ovalbumina PDF 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:278:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/70868075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:284:FULL&from=PT

