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Jornal Oficial da União Europeia 
L 229 – 3 de Setembro de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1486 da Comissão de 2 de setembro de 2015, 
Relativo à autorização da cantaxantina como aditivo para a alimentação de determinadas categorias 
de aves de capoeira, peixes ornamentais e aves ornamentais PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 231 – 4 de Setembro de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1489 da Comissão de 3 de setembro de 2015, 
Relativo à autorização da preparação de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus 
pentosaceus NCIMB 30237 como aditivo em alimentos para animais de todas as espécies PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1490 da Comissão de 3 de setembro de 2015, 
Relativo à autorização da preparação de carvacrol, cinamaldeído e oleorresina de Capsicum como 
aditivo em alimentos para frangos de engorda (detentor da autorização Pancosma France S.A.S.) PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1491 da Comissão de 3 de setembro de 2015, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 37/2010 no que diz respeito à substância «virginiamicina» PDF 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1492 da Comissão, de 3 de setembro de 2015, 
Que altera o Regulamento (UE) nº 37/2010 no que diz respeito à substância «tilvalosina» PDF 
 

 

 
Diário de República 

Nº 179 – I Série – 14 de setembro de 2015 
 

Portaria n.º 279/2015: 
Identifica os requisitos formais do formulário e os elementos instrutórios a apresentar pelo interessado 
nos procedimentos com vistoria prévia, sem vistoria prévia e de mera comunicação prévia aplicáveis, 
respetivamente, à instalação e exploração de estabelecimentos industriais dos tipos 1, 2 e 3, e à 
alteração de estabelecimentos industriais, nos termos previstos no Sistema da Indústria Responsável 
PDF 
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Diário de República 

Nº 180 – I Série – 15 de setembro de 2015 
 
Portaria n.º 280/2015: 
Define a forma de cálculo, distribuição, modo de pagamento e termos do respetivo agravamento ou 
redução das taxas e outras despesas devidas pelo requerente nos procedimentos em que intervenham 
a administração central ou entidades gestoras de Zonas Empresariais Responsáveis, no âmbito do 
Sistema da Indústria Responsável PDF 
 

 
 

 
Diário de República 

Nº 183 – I Série – 18 de setembro de 2015 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76-A/2015 
Aprova o plano de ação para o setor leiteiro, visando estimular o consumo interno, incentivar as 
exportações, estabilizar os rendimentos dos produtores e promover a inovação e valorização dos 
produtos lácteos PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 242 – 18 de Setembro de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1548 da Comissão de 17 de setembro de 2015 
Que altera os Regulamentos de Execução (UE) n.o 947/2014 e (UE) n.o 948/2014 no que diz respeito 
ao último dia para a apresentação de pedidos de ajuda à armazenagem privada de manteiga e de leite 
em pó desnatado PDF 
 
Regulamento Delegado (UE) 2015/1549 da Comissão de 17 de setembro de 2015 
Que estabelece medidas excecionais temporárias para o setor do leite e dos produtos lácteos sob a 
forma de prolongamento do período de intervenção pública para a manteiga e o leite em pó desnatado 
em 2015 e de adiantamento do período de intervenção pública para a manteiga e o leite em pó 
desnatado em 2016 PDF 
 

 

 
Jornal Oficial da União Europeia 
L 249 – 25 de setembro de 2015 

 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1606 da Comissão de 23 de setembro 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 
 
Regulamento de Execução (UE) 2015/1607 da Comissão de 24 de setembro de 2015, 
Que altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 669/2009 que dá execução ao Regulamento (CE) nº 
882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos controlos oficiais reforçados na 
importação de certos alimentos para animais e géneros alimentícios de origem não animal PDF 
 
Regulamento (UE) 2015/1608 da Comissão de 24 de setembro de 2015, 
Que 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 cáprico, óleo parafínico (CAS 64742 46-7), 
óleo parafínico (CAS 72623-86-0), óleo parafínico (CAS 8042-47-5), óleo parafínico (CAS 97862-82-
3), calda sulfocálcica e ureia no interior e à superfície de certos produtos PDF 
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