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Consulte o resumo das informações de carácter geral ou específico com eventual interesse para a 
comunidade de Ciências, publicadas recentemente no Jornal Oficial da União Europeia.    

 

Resumo 
 Compromisso do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Alterações Climáticas – Islândia. 

 Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação (ERIC Fonte Europeia de 
Espalação). 

 EFTA - Enquadramento relativo aos auxílios à investigação, desenvolvimento e 
inovação. 

 Investigação e Desenvolvimento – Transmissão de dados referentes a despesas. 

 Apicultura – Regulamento no quadro da concessão de apoio. 

 Domínio das espécies vegetais.  
 

 
 

Compromisso do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas – Islândia. 
Decisão (UE) 2015/1340 do Conselho, de 13 de julho de 2015, relativa à celebração, em nome da União 
Europeia, do Acordo entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Islândia, por 
outro, relativo à participação da Islândia no cumprimento conjunto dos compromissos da União 
Europeia, dos seus Estados-Membros e da Islândia no segundo período de compromisso do Protocolo 
de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. 
 
Acordo entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Islândia, por outro, relativo 
à participação da Islândia no cumprimento conjunto dos compromissos da União Europeia, dos seus 
Estados-Membros e da Islândia no segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

 
Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação 
(ERIC Fonte Europeia de Espalação). 

 
Decisão de Execução (UE) 2015/1478 da Comissão, de 19 de agosto de 2015, relativa à criação da Fonte 
Europeia de Espalação sob a forma de um Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação 
(ERIC Fonte Europeia de Espalação).  

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.225.01.0016.01.POR


                                            
 

  

 
 

 

 

EFTA - Enquadramento relativo aos auxílios à investigação, 
desenvolvimento e inovação. 

 
Decisão do Órgão de Fiscalização da EFTA nº 271/14/COL, de 9 de julho de 2014, relativa à nonagésima 
sétima alteração das regras processuais e materiais no domínio dos auxílios estatais através da adoção 
de um novo Enquadramento relativo aos auxílios à investigação, desenvolvimento e inovação.   
 
 

Investigação e Desenvolvimento – Transmissão de dados 
referentes a despesas  
Regulamento Delegado (UE) 2015/1365 da Comissão, de 30 de abril de 2015, relativo ao formato de 
transmissão dos dados sobre as despesas de investigação e desenvolvimento.  
  
 

Apicultura – Regulamento no quadro da concessão de apoio  
Regulamento Delegado (UE) 2015/1366 da Comissão, de 11 de maio de 2015, que completa o 
Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às ajudas no 
setor da apicultura. 
 

 
Domínio das espécies vegetais 
Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Sexto suplemento à trigésima terceira edição 
integral. 
 
 Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — Quinto suplemento à trigésima terceira edição 
integral. 
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