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Faoin tagairt C 261 A a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.
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CEARTÚCHÁN
Ceartúchán ar an bhfógra comórtas oscailte EPSO/AD/178 — 179/10
(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 110 A an 29 Aibreán 2010)
(2010/C 261 A/01)
Leathanach 5, Roinn VI, pointe 1
in ionad:
“1. Cuireadh chuig an ionad
measúnaithe

Iarrfar ort dul chuig an ionad measúnaithe (sa Bhruiséil, de ghnáth) ar feadh lae, más
duine de na hiarrthóirí tú:
— a fuair ceann de na marcanna is fearr sna scrúduithe iontrála (más rud é gur
eagraíodh iad, féach teideal IV) agus an pasmharc is gá sna scrúduithe sin
agus
— a chomhlíonann, i bhfianaise na ndearbhuithe a rinneadh le linn duit clárú ar líne,
na coinníollacha ginearálta agus sonracha iontrála atá liostaithe i Roinn III
agus
— a fuair ceann de na marcanna is fearr sa roghnú ar bhonn cáilíochtaí.”

cuirtear:
“1. Cuireadh chuig an ionad
measúnaithe

Más duine de na hiarrthóirí tú:
— a fuair ceann de na marcanna is fearr sna scrúduithe iontrála (más rud é gur
eagraíodh iad, féach teideal IV) agus an pasmharc is gá sna scrúduithe sin
agus
— a chomhlíonann, i bhfianaise na ndearbhuithe a rinneadh le linn duit clárú ar líne,
na coinníollacha ginearálta agus sonracha iontrála atá liostaithe i Roinn III
agus
— a fuair ceann de na marcanna is fearr sa roghnú ar bhonn cáilíochtaí
iarrfar ort
— páirt a ghlacadh sa chás-staidéar sa réimse i dtrácht, sa Bhruiséil de ghnáth, ar feadh
leath-lae,
agus
— páirt a ghlacadh sna scrúduithe eile san ionad measúnaithe, sa Bhruiséil de ghnáth,
ar feadh lae.”

C 261 A/1

ATHBHREITHNIÚ AR IRISÍ OIFIGIÚLA C A ‘COMÓRTAS’
Anseo thíos gheobhaidh tú liosta de na heagráin C A a foilsíodh le linn na bliana reatha.
Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, foilsítear leagan den IO i ngach teanga.
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COSTAS SÍNTIÚIS 2010 (gan cáin bhreisluacha, ar chostas caighdeánach seachadta)
Iris Oifigiúil an AE, sraith L + C, eagrán páipéir amháin

22 teanga oifigiúla an AE

EUR 1 100 sa bhliain

Iris Oifigiúil an AE, sraith L + C, eagrán páipéir + dlúthdhiosca ROM
bliantúil

22 teanga oifigiúla an AE

EUR 1 200 sa bhliain

Iris Oifigiúil an AE, sraith L, eagrán páipéir amháin

22 teanga oifigiúla an AE

EUR 770 sa bhliain

Iris Oifigiúil an AE, sraith L + C, dlúthdhiosca ROM míosúil (carnach)

22 teanga oifigiúla an AE

EUR 400 sa bhliain

Forlíonadh don Iris Oifigiúil (sraith S), soláthairtí poiblí agus
dámhachtainí, dlúthdhiosca ROM, dhá eagrán sa tseachtain

Ilteangach: 23 teanga
oifigiúla an AE

EUR 300 sa bhliain

Iris Oifigiúil an AE, sraith C - comórtais earcaíochta

Teanga(cha) de réir
comórtais(as)

EUR 50 sa bhliain

Tá an síntiús do Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, a thagann amach i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, ar
fáil sna 22 teanga. Cuimsíonn sí dhá shraith, L (Reachtaíocht) agus C (Cumarsáid agus Faisnéis).
Ní mór síntiús ar leith do gach teanga.
De réir Rialachán (CE) Uimh. 920/2005 ón gComhairle, arna fhoilsiú in Iris Oifigiúil L 156 an 18 Meitheamh 2005,
níl de cheangal, go sealadach, ar Institúidí an Aontais Eorpaigh na gníomhartha go léir as Gaeilge a tharraingt
suas ná iad a fhoilsiú sa teanga sin. Déantar na hIrisí Oifigiúla a fhoilsítear as Gaeilge a dhíol ar leithligh don
phobal.
Is éard atá san Fhorlíonadh den Iris Oifigiúil (Sraith S soláthairtí poiblí agus dámhachtainí) ná na 23 leagan oifigiúla
ina n-iomlán ar dhlúthdhiosca ROM ilteangach amháin.
Má tá síntiús agat do Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, tá sé de cheart agat Iarscríbhinní éagsúla na hIrise Oifigiúla
a fháil ach iad a iarraidh. Cuirtear síntiúsóirí ar an eolas faoi Iarscríbhinní trí fhógraí a chuirtear isteach in Iris
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Cuirfear an Iris Oifigiúil ar fáil ar fhormáid DVD in ionad dlúthdhiosca ROM i rith na bliana 2010.

Díolacháin agus síntiúis
Tá an sintiús do thréimhseachán ar phraghsanna éagsúla, amhail an sintiús do Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh,
agus a gcaithfear íoc astu, ar fáil inár n-oifigí díolachán. Tá liosta de na hoifigí díolachán sin ar fáil ar láithreán
ghréasán na hOifige:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ga.htm

Tairiscíonn EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) rochtain dhíreach agus saor in aisce ar reachtaíocht an
Aontais Eorpaigh. Ar an láithreán seo is féidir breathnú ar Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus
cuimsíonn sí na conarthaí, an reachtaíocht, an dlí-eolaíocht agus gníomhartha ullmhúcháin na
reachtaíochta.
Le haghaidh tuilleadh eolais faoin Aontas Eorpach, breathnaigh ar: http://europa.eu
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