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Jornal Oficial da União Europeia 
L 210 – 7 de agosto de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1363 da Comissão de 6 de agosto 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, 
relativamente aos surtos de gripe aviária de alta patogenicidade nesse país PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 211 – 8 de agosto de 2015 

 
Decisão de Execução (UE) 2015/1372 da Comissão de 7 de agosto de 2015 
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, no que diz respeito às entradas da Estónia, 
Letónia e Lituânia [notificada com o número C(2015) 5715] PDF 

 

Diário de República 
Nº 159 – I Série – 17 de agosto de 2015 

 
Decreto-Lei n.º 164/2015 
Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes 
do Regulamento (CE) nº 2160/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro de 
2003, relativo ao controlo de salmonelas e outros agentes zoonóticos específicos PDF 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 

L 217 – 18 de agosto de 2015 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1399 da Comissão de 17 de agosto de 2015 
Relativo à recusa da autorização da preparação de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) 
(anteriormente Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) como aditivo em alimentos para 
bovinos de engorda, coelhos de engorda, frangos de engorda, leitões (desmamados), suínos de 
engorda, porcas de reprodução e vitelos de criação e à revogação das autorizações da preparação de 
Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) como aditivo em alimentos para perus de 
engorda e coelhas reprodutoras, que altera os Regulamentos (CE) nº 256/2002, (CE) nº 1453/2004, 
(CE) nº 255/2005 e (CE) nº 1200/2005 e que revoga os Regulamentos (CE) nº 166/2008, (CE) nº 
378/2009 e o Regulamento de Execução (UE) nº 288/2013 PDF 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:210:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:211:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/70017222
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:217:FULL&from=PT
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Jornal Oficial da União Europeia 
L 219 – 20 de agosto de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1408 da Comissão de 19 de agosto de 2015 
Relativo à autorização da DL-metionil-DL-metionina como aditivo em alimentos para peixes e 
crustáceos PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 220 – 21 de agosto de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1414 da Comissão de 20 de agosto de 2015 
Que altera o Regulamento de Execução (UE) nº 136/2012 relativo à autorização do bissulfato de sódio 
como aditivo em alimentos para animais de companhia e outros animais não produtores de géneros 
alimentícios PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1415 da Comissão de 20 de agosto de 2015 
Relativo à autorização de astaxantina como aditivo em alimentos para peixes, crustáceos e peixes 
ornamentais PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1416 da Comissão de 20 de agosto de 2015 
Relativo à autorização do bissulfato de sódio como aditivo em alimentos para animais de todas as 
espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1417 da Comissão de 20 de agosto de 2015 
Relativo à autorização de diclazuril como aditivo em alimentos para coelhos de engorda e de 
reprodução (detentor da autorização Huvepharma NV) PDF 

 

Diário de República 
Nº 165 – I Série – 25 de agosto de 2015 

 
Decreto-Lei n.º 174/2015 
Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, que criou o Sistema Nacional 
de Informação e Registo Animal, estabelecendo as regras para identificação, registo e circulação dos 
animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídeos, bem como o regime jurídico dos centros 
de agrupamento, comerciantes e transportadores e as normas de funcionamento do sistema de recolha 
de cadáveres na exploração PDF 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L 223 – 26 de agosto de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1426 da Comissão de 25 de agosto de 2015 
Relativo à autorização da preparação de ácido benzoico, timol, eugenol e piperina como aditivo em 
alimentos para frangos de engorda, frangas para postura e espécies menores de aves de capoeira de 
engorda e para postura (detentor da autorização DSM Nutritional Products) PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:219:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:220:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:220:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:220:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:220:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/70094312
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:223:FULL&from=PT

