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Jornal Oficial da União Europeia  

L  24 –  30 de janeiro de 2015 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/144 DA COMISSÃO, DE 28/01/2015 PDF 
Estabelece os procedimentos para a apresentação de pedidos de subvenção e pedidos de pagamento e 
a informação conexa, relativamente às medidas de emergência contra as doenças animais a que se refere 
o Regulamento (UE) nº 652/2014 do Conselho e do Parlamento Europeu  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  26 –  31 de janeiro de 2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/150 DA COMISSÃO, DE 30/01/2015 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº  37/2010 no que se refere à substância «gamitromicina 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/151 DA COMISSÃO, DE 30/01/2015 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº 37/2010 no que se refere à substância «doxiciclina» 
 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/152 DA COMISSÃO, DE 30/01/2015 PDF 
Altera o anexo do Regulamento (UE) nº 37/2010 no que se refere à substância «tulatromicina» 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  28 –  4 de fevereiro de 2015 

 
REGULAMENTO (UE) 2015/165 DA COMISSÃO, DE 3/2/2015 PDF 
Altera o anexo IV do Regulamento (CE) nº 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se 
refere aos limites máximos de resíduos de ácido láctico, Lecanicillium muscarium estirpe Ve6, cloridrato 
de quitosano e Equisetum arvense L. no interior e à superfície de certos produtos 

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  29 –  5 de fevereiro de 2015 

 
RETIFICAÇÃO DA DIRETIVA 2010/75/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 
24/11/2010 PDF 

Relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) 

 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0017.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0010.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0010.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0013.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0013.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0016.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0016.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.028.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.028.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.028.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.028.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.029.01.0016.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.029.01.0016.02.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.029.01.0016.02.POR
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Jornal Oficial da União Europeia 
L  33 –  10 de fevereiro de 2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/198 DA COMISSÃO, DE 6/2/2015 PDF 
Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 798/2008 no que se refere à entrada relativa ao Canadá 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 à gripe aviária 
de alta patogenicidade 
 
DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/205 DA COMISSÃO, DE 6/2/2015 PDF 
Altera a Decisão 2006/415/CE no que se refere a medidas de proteção respeitantes a um surto de gripe 
aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N1 em aves de capoeira na Bulgária  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  36 –  12 de fevereiro de 2015 

 
DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/216 DA COMISSÃO, DE 10/02/2015 PDF 
Altera a Decisão 2000/572/CE no que diz respeito à referência ao Sistema Harmonizado (SH) no modelo 
de certificado para os preparados de carne e que altera a Decisão 2007/777/CE no que respeita à entrada 
relativa a Israel na lista de países terceiros ou partes de países terceiros a partir dos quais é autorizada 
na União a introdução de produtos à base de carne e estômagos, bexigas e intestinos tratados  

 

Jornal Oficial da União Europeia 
L  41 –  17 de fevereiro de 2015 

 
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/244 DA COMISSÃO, DE 16/02/2015 PDF 
Relativo à autorização do amarelo de quinoleína como aditivo em alimentos para animais não produtores 
de géneros alimentícios (Autorização até 9/3/2023) 

 

Diário da República 
I Série nº 22 –  2 de fevereiro  de 2015 

 
PORTARIA N.º 18/2015  PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Estabelece o regime de aplicação da ação 6.1, «Seguros», da medida 6 «Gestão do Risco e 
Restabelecimento do Potencial Produtivo» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 
designado por PDR 2020 

 

Diário da República 
I Série nº 23 –  3 de fevereiro  de 2015 

 
DECRETO-LEI N.º 20/2015  PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2011, de 20 de junho, transpondo a Diretiva n.º 
2013/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, que altera a Diretiva n.º 
92/65/CEE do Conselho no que respeita aos requisitos de saúde animal que regem o comércio e as 
importações na União Europeia de cães, gatos e furões 

 

Diário da República 
I Série – nº 25 –  5 de fevereiro de 2015 

 
PORTARIA N.º 22/2015  PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Aprova as listas de zonas desfavorecidas 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0009.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0048.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0048.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0048.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.036.01.0011.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.036.01.0011.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.036.01.0011.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.036.01.0011.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.036.01.0011.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.041.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.041.01.0008.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.041.01.0008.01.POR
https://dre.pt/application/file/66411647
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/670027/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0031
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0031
https://dre.pt/application/external/eurolex?92L0065
https://dre.pt/application/external/eurolex?92L0065
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Diário da República 
I Série – nº 27 –  9 de fevereiro de 2015 

PORTARIA N.º 24/2015  PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Estabelece o regime de aplicação da medida n.º 9, «Manutenção da atividade agrícola em zonas 
desfavorecidas», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por 
PDR 2020 
 
PORTARIA N.º 25/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar  
Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 7.1, «Agricultura biológica», e da ação n.º 7.2, «Produção 
integrada», ambas da medida n.º 7, «Agricultura e recursos naturais», integrada na área n.º 3, «Ambiente, 
eficiência no uso dos recursos e clima», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 
abreviadamente designado por PDR 2020 

 

Diário da República 
Nº 30 – I Série –  12 de fevereiro de 2015 

 
PORTARIA N.º 31/2015 PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar 
Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens agricultores», da Medida n.º 3, «Valorização 
da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, designado por PDR 2020 

 

Diário da República 
Nº 33 – II Série –  16 de fevereiro de 2015 

 
DESPACHO N.º 1613/2015  PDF 
Ministério da Agricultura e do Mar - Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura 
Designa as entidades privadas representadas na comissão de acompanhamento do Programa de 
Desenvolvimento Rural do continente, nos termos do n.º 3 do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 
12 de setembro 

 

https://dre.pt/application/file/66442812
https://dre.pt/application/file/66442813
https://dre.pt/application/file/66492911
https://dre.pt/application/file/66518750

