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II
(Oznámenia)

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ
ÚNIE

EURÓPSKA KOMISIA
Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ
Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky
(Text s významom pre EHP)

(2011/C 47/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

17.11.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 144/10

Členský štát

Holandsko

Región

—

Názov (a/alebo názov príjemcu)

O&O-steun aan Rekkof

Právny základ

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Výskum a vývoj, Rozvoj odvetvia

Forma pomoci

Návratná pomoc

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 19,72 mil. EUR

Intenzita

33 %

Trvanie

do 31.12.2012

Sektory hospodárstva

Spracovateľský priemysel

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
NEDERLAND

Ďalšie informácie

—

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm
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Dátum prijatia rozhodnutia

10.12.2010

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 336/10

Členský štát

Rakúsko

Región

—

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Právny základ

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 10 mil. EUR
Celková výška plánovanej pomoci 26 mil. EUR

Intenzita

75 %

Trvanie

1.1.2011 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Pošty a telekomunikácie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Ghegastrabe 1
1030 Wien
ÖSTERREICH

Ďalšie informácie

—

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm
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IV
(Informácie)

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ
ÚNIE

EURÓPSKA KOMISIA
Výmenný kurz eura (1)
14. februára 2011
(2011/C 47/02)
1 euro =
Mena

USD

Americký dolár

JPY

Japonský jen

DKK

Dánska koruna

Výmenný kurz

1,3440
112,15

Mena

Výmenný kurz

AUD

Austrálsky dolár

1,3430

CAD

Kanadský dolár

1,3280

7,4568

HKD

Hongkongský dolár

10,4735

Novozélandský dolár

1,7797

GBP

Britská libra

0,84000

NZD

SEK

Švédska koruna

8,7562

SGD

Singapurský dolár

CHF

Švajčiarsky frank

1,3065

KRW

Juhokórejský won

ISK

Islandská koruna

NOK

Nórska koruna

7,8770

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

HUF

Maďarský forint

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

PLN

1,7233
1 511,82

ZAR

Juhoafrický rand

9,8273

CNY

Čínsky juan

8,8662

HRK

Chorvátska kuna

7,4120

IDR

Indonézska rupia

MYR

Malajzijský ringgit

PHP

Filipínske peso

58,667

RUB

Ruský rubeľ

39,3787

0,7058

THB

Thajský baht

41,368

Poľský zlotý

3,9436

BRL

Brazílsky real

2,2438

RON

Rumunský lei

4,2490

MXN

Mexické peso

16,1932

TRY

Turecká líra

2,1460

INR

Indická rupia

61,1520

24,235
272,35

(1) Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.

11 978,93
4,1026
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INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením
Komisie (ES) č. 736/2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým
a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného
hospodárstva na trh
(Text s významom pre EHP)

(2011/C 47/03)
Č. pomoci: XF 18/10
Členský štát: Írsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: An Bord Iascaigh Mhara
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Aquaculture Innovation and Technology
Scheme

Príslušná činnosť: Investície do inovačných technológií a ich
testovania podľa obchodných podmienok na zvýšenie výkonu
a
konkurencieschopnosti,
zabezpečenie
ekonomickej
a technickej uskutočniteľnosti nových miest a druhov, pomocné
opatrenia na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti životného
prostredia, investovanie do opatrení na zlepšenie zdravia
a životných podmienok rýb a kvality výrobkov, skvalitnenie
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti v akvakultúre, rozvíjanie
zručností a vedomostí v oblasti priemyslu a začlenenie
a harmonizácia akvakultúry do pobrežných a vidieckych oblastí.
Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Právny základ: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 700 000 EUR ročne v období
rokov 2010 – 2014
Maximálna intenzita pomoci: 40 % oprávnených nákladov na
navrhovateľov investičných projektov v súkromnom sektore
Dátum nadobudnutia účinnosti: dňa 23. júla 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci (najdlhšie do 30. júna
2014); uveďte:
— podľa danej schémy: pomoc sa poskytne: do 30. júna 2014,
— v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: neuplatňuje sa.
Účel pomoci: Ciele inovácie akvakultúry a technológií sú zame
rané na propagáciu investícií do inovačných technológií a ich
testovania podľa obchodných podmienok na zvýšenie výkonu
a
konkurencieschopnosti,
zabezpečenie
ekonomickej
a technickej uskutočniteľnosti nových miest a druhov, pomocné
opatrenia na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti životného
prostredia, investovanie do opatrení na zlepšenie zdravia
a životných podmienok rýb a kvality výrobkov, skvalitnenie
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti v akvakultúre, rozvíjanie
zručností a vedomostí v oblasti priemyslu a začlenenie
a harmonizáciu akvakultúry do pobrežných a vidieckych oblastí.
Uveďte, ktoré z článkov 8 až 24 sa uplatňujú: články 11
a 21

An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND
Webová adresa, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.bim.ie
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Finančná pomoc pridelená Írsku
z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo bola primárne
určené na vyradenie rybárskych lodí z prevádzky. Rozvoj akva
kultúry bude financovaný írskou vládou z každoročných
prostriedkov Exchequer pridelených An Bord Iascaigh Mhara,
ktoré sú súčasťou rozpočtu Ministerstva poľnohospodárstva,
rybolovu a potravinárstva.

Č. pomoci: XF 23/10
Členský štát: Írsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: An Bord Iascaigh Mhara

15.2.2011
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Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Aquaculture Innovation and Technology
Scheme

C 47/5

Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.bim.ie

Právny základ: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 700 000 EUR ročne na obdobie
rokov 2010 – 2014
Maximálna intenzita pomoci: 40 % oprávnených nákladov na
navrhovateľov investičných projektov v súkromnom sektore

Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Finančná pomoc pridelená Írsku
z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo bola primárne
určená na vyradenie rybárskych lodí z prevádzky. Rozvoj akva
kultúry bude financovaný írskou vládou z ročných prostriedkov
Exchequer pridelených An Bord Iascaigh Mhara, ktoré sú
súčasťou rozpočtu Ministerstva poľnohospodárstva, rybolovu
a potravinárstva.

Dátum nadobudnutia účinnosti: dňa 23. júla 2010
Č. pomoci: XF 36/10
Trvanie schémy štátnej pomoci (najdlhšie do 30. júna
2014); uveďte:
— podľa danej schémy: pomoc sa poskytne: do 30. júna 2014,

Členský štát: Írsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: An Bord Iascaigh Mhara

— v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: neuplatňuje sa.

Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Seafood Graduate Development Scheme

Účel pomoci: Ciele inovácie akvakultúry a technológií sú zame
rané na propagáciu investícií do inovačných technológií a ich
podľa obchodných podmienok na zvýšenie výkonu
a
konkurencieschopnosti,
zabezpečenie
ekonomickej
a technickej uskutočniteľnosti nových miest a druhov, pomocné
opatrenia na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti životného
prostredia, investovanie do opatrení na zlepšenie zdravia
a životných podmienok rýb a kvality výrobkov, skvalitnenie
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti v akvakultúre, rozvíjanie
zručností a vedomostí v oblasti priemyslu a začlenenie
a harmonizáciu akvakultúry do pobrežných a vidieckych oblastí.

Právny základ: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Uveďte, ktoré z článkov 8 až 24 sa uplatňujú: články 11
a 21
Príslušná činnosť: Investície do inovačných technológií a ich
testovania podľa obchodných podmienok na zvýšenie výkonu
a
konkurencieschopnosti,
zabezpečenie
ekonomickej
a technickej uskutočniteľnosti nových miest a druhov, pomocné
opatrenia na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti životného
prostredia, investovanie do opatrení na zlepšenie zdravia
a životných podmienok rýb a kvality výrobkov, skvalitnenie
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti v akvakultúre, rozvíjanie
zručností a vedomostí v oblasti priemyslu a začlenenie
a harmonizácia akvakultúry do pobrežných a vidieckych oblastí.
Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND

Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 250 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: až do výšky 40 % oprávnených
projektov súkromného sektora a do 100 % verejných projektov
uskutočnených v spoločnom záujme verejných orgánov a/alebo
výskumných inštitúcií
Dátum nadobudnutia účinnosti: Rozhodujúcim dňom je
1. november 2010.
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci (najdlhšie do 30. júna 2014); uveďte:
— podľa danej schémy: pomoc sa bude vyplácať do 30. júna
2014,
— v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: neuplatňuje sa.
Účel pomoci:
Cieľom tejto schémy je podporovať rozvoj odvetvia prostredníc
tvom rozmiestňovania vyškolených absolventov so zručnosťami
v oblasti rozvoja podnikania/marketingu a vývoja nových
morských rybárskych výrobkov.
Táto schéma sa vypláca podľa článkov 17, 21 a 23 nariadenia
Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008.
Uveďte, ktoré z článkov 8 až 24 sa uplatňujú: články 17, 21
a 23

C 47/6
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výroby,

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND

spracovania

15.2.2011

Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Finančná pomoc pridelená Írsku
z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo bola primárne
určená na iné opatrenia presnejšie na vyradenie rybárskych
lodí z prevádzky, ekologické systémy rybolovu, pobrežné
riadenie rybolovu a os 4 (rozvoj pobrežných oblastí).
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Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením
Komisie (ES) č. 736/2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým
a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného
hospodárstva na trh
(Text s významom pre EHP)

(2011/C 47/04)
Č. pomoci: XF 19/10
Členský štát: Španielsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura
y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la
promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana
Právny základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura
y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la
promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (obecného zastupiteľstva Guardamar
del Segura)]
Dátum nadobudnutia účinnosti: 27. máj 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:
— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,
X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010.
Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry

Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

Č. pomoci: XF 20/10
Členský štát: Španielsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de
pescadores de Gandía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Právny základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de
pescadores de Gandía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Gandía (obecného zastupiteľstva Gandía)]
Dátum nadobudnutia účinnosti: 27. máj 2010

Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:

Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov

— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry
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Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20
Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov
Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

Č. pomoci: XF 21/10
Členský štát: Španielsko

15.2.2011

X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010
Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry
Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20
Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov
Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de
pescadores de Benicarló para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Právny základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía
de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Benicarló (obecného zastupiteľstva Benicarló)]
Dátum nadobudnutia účinnosti: 27. máj 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:
— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,

Č. pomoci: XF 22/10
Členský štát: Španielsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de
pescadores de Denía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Právny základ: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de
pescadores de Denía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Denía (obecného zastupiteľstva Denía)]
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Dátum nadobudnutia účinnosti: 12. jún 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:
— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,
X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010
Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry
Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20
Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov
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Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.
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V
(Oznamy)

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ
POLITIKY

EURÓPSKA KOMISIA
Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení
(2011/C 47/05)
1.
Európska komisia oznamuje, že ak sa nezačne preskúmanie v súlade s nasledujúcim postupom,
platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie v deň uvedený v tabuľke uvedenej ďalej
v texte, ako sa stanovuje v článku 2 vykonávacieho nariadenia Rady (ES) č. 1202/2009 (1), ktorým sa
ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz furfurylalkoholu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.
2. Postup
Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o preskúmanie. Táto žiadosť musí obsahovať dosta
točné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo
opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.
V prípade, že sa Komisia rozhodne preskúmať príslušné opatrenia, dostanú dovozcovia, vývozcovia, zástup
covia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie príležitosť doplniť záležitosti, ktoré sú uvedené v žiadosti
o preskúmanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.
3. Lehota
Výrobcovia v Únii môžu na základe uvedených skutočností predložiť Komisii písomnú žiadosť
o preskúmanie s adresou: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92,
B-1049 Brussels (2), kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, najneskôr však tri mesiace pred
dátumom uvedeným v tabuľke.
4.

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (3).
Výrobok

Furfurylalkohol

Krajina(-y) pôvodu alebo
vývozu

Čínska ľudová repu
blika

(1) Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 48.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

Opatrenia

Odkaz

antidumpingové clo

vykonávacie nariadenie Rady (EÚ)
č. 1202/2009 (Ú. v. EÚ L 323,
10.12.2009, s. 48)

Dátum uplynutia
platnosti

10.12.2011
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KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ
SÚŤAŽE

EURÓPSKA KOMISIA
Predbežné oznámenie o koncentrácii
(Vec COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)
Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní
(Text s významom pre EHP)

(2011/C 47/06)
1.
Komisia bolo 8. februára 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené
oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik APM Terminals BV („APMT“) patriaci do skupiny
AP Møller-Maersk A/S („APMM“, Dánsko) a podnik Bolloré SA („Bolloré“, Francúzsko) získavajú v zmysle
článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad
podnikom Meridian Port Services Limited („Meridian Port Services“, Ghana).
2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

— APMM: výstavba a prevádzka kontajnerových terminálov a súvisiace činnosti v celosvetovom meradle,
kontajnerová linková lodná preprava, vnútrozemská doprava a logistika, prístavné vlečné služby, tankery,
prieskum a ťažba ropy a zemného plynu, maloobchod a letecká doprava,
— Bolloré: dopravné a logistické služby v celosvetovom meradle, výroba plastových fólií, automatov na
cestovné lístky, batérií a elektromobilov, distribúcia paliva v Európe, komunikácie a médiá, propagácia
a komercializácia plantáží v Kamerune, Spojených štátoch a vo Francúzsku,
— Meridian Port Services: vývoj, riadenie a prevádzkovanie kontajnerového terminálu v prístave Tema
v Ghane a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.
3.
Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci,
sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES
o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých
druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať
v súlade s postupom stanoveným v oznámení.
4.
Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej
koncentrácii.
Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia.
Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/
Meridian Port Services na túto adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).
(2) Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).
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INÉ AKTY

EURÓPSKA KOMISIA
Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006
o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
(2011/C 47/07)
Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti žiadosti o zápis podľa článku 7 nariadenia
Rady (ES) č. 510/2006 (1). Vznesené námietky sa musia Komisii doručiť do šiestich mesiacov po uverejnení
tejto žiadosti.
JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006
„LOUGH NEAGH EEL“
ES č.: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010
CHZO ( X ) CHOP ( )
1.

Názov:
„Lough Neagh Eel“

2.

Členský štát alebo tretia krajina:
Spojené kráľovstvo

3.

Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

3.1. Druh výrobku:
Trieda 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich
3.2. Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1:
Lough Neagh Eel je názov pre žltého (miestne známeho ako hnedého) a strieborného (dospelého)
voľne žijúceho úhora druhu Anguilla anguilla (úhor európsky) uloveného vo vymedzenej oblasti. Táto
žiadosť sa týka iba čerstvého úhora.
Úhory Lough Neagh Eels majú nasledujúce vlastnosti:
— Veľké rozmery (dĺžka minimálne 40 cm, hmotnosť medzi 150 a 600 g).
— Vyšší obsah tuku ako úhory z iných oblastí (dospelé úhory Lough Neagh Eels obsahujú približne
23 % tuku).
— Mladšie hnedé alebo žlté úhory sú tmavozelené s hnedým alebo žltým nádychom.
— Staršie strieborné úhory sú čierne so strieborným nádychom.
(1) Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.
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— Úhory Lough Neagh Eels majú úzku hlavu, krátky chvost a zaoblené telo.
— Mäso čerstvého úhora je po uvarení biele, mäkké a sypké so zemitou príchuťou.
3.3. Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch):
—
3.4. Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu):
Neposkytuje sa žiadne krmivo. Úhory sa kŕmia vo voľnej prírode.
3.5. Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti:
Úhory musia byť ulovené vo vymedzenej oblasti použitím lovných šnúr alebo metódou ťahania siete
v jazere Lough Neagh alebo chytené v pevných hrádzach, ktoré sa nachádzajú od ústia jazera hore po
rieke Lower River Bann.
Pre spracované výrobky, ako je napríklad údený úhor, sa geografické označenie (Lough Neagh Eels)
týka suroviny, t. j. čerstvých úhorov Lough Neagh Eels.
3.6. Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.:
—
3.7. Osobitné pravidlá pri označovaní:
—
4.

Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti:
Jazero Lough Neagh v Severnom Írsku a rieka Lower River Bann od severného brehu jazera Lough
Neagh po Cutts v meste Coleraine.

5.

Spojenie so zemepisnou oblasťou:

5.1. Špecifickosť zemepisnej oblasti:
Lough Neagh je najväčšie jazero na Britských ostrovoch a piate najväčšie jazero v Európe. Rozprestiera
sa na ploche 150 štvorcových míľ (388,5 km2). Napája ho niekoľko riek a voda z neho odteká do
mora cez rieku Lower River Bann na severnom brehu jazera.
Veľký počet riek vtekajúcich do jazera je príčinou vysokej vrstvy usadenín v jazere. Tieto usadeniny sú
veľmi tmavé. Tvoria ich naplaveniny a íly, organické látky a schránky rozsievok. Naplaveniny a íly
pochádzajú v prvom rade z riečnych rozpustených látok, zatiaľ čo organické látky pochádzajú sčasti zo
zdrojov povodia a sčasti z materiálu vytvoreného v jazere. Vďaka svojmu charakteru a veľkosti sú
vhodným biotopom pre množstvo bezstavovcov, najmä larvy pakomára Chironomus, o ktorých je
známe, že dominujú bentickým spoločenstvám v jazere a ktoré tvoria veľký podiel v strave úhorov.
Jazero je bohaté na živiny (hypertrofické) a neustále ho prevzdušňujú prúdiace vetry, čo zaručuje, že
obohatený charakter jazera nespôsobí v teplejších mesiacoch dramatické zníženie obsahu kyslíka.
Mladé úhory migrujú zo Sargasovho mora smerom na sever pozdĺž Golfského prúdu cez Atlantický
oceán. Cez Severoatlantický prúd postupujú smerom k Írsku. Na severnom pobreží Severného Írska pri
meste Coleraine dosiahnu prílivovú oblasť rieky Bann, kde sú buď chytené a prevážané ďalej
v nákladných autách, alebo plávajú hore prúdom do jazera Lough Neagh. Po dosiahnutí jazera sa
zastavia, kŕmia a dospievajú, až kým nie sú pripravené na návrat do Sargasovho mora na trenie. Keď
narastú do plnej veľkosti, prestanú sa kŕmiť a inštinktívne sa vrátia spať do svojich neresísk. Jediná
priama cesta pre návrat úhorov do mora vedie cez rieku Lower River Bann.
Úhory Lough Neagh Eels sa lovia tromi rôznymi tradičnými spôsobmi, pričom pre lov žltých úhorov
existujú dve rôzne metódy a tretia sa používa pri love strieborných úhorov:
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Žlté úhory
Metóda lovných šnúr
Rybári nastavia až štyri nylonové šnúry s dĺžkou približne 1 míľa (1,6 km), pričom na každej šnúre je
pripevnených približne 400 háčikov s návnadou. Tieto šnúry sa potom „zdvíhajú“ v skorých ranných
hodinách nasledujúceho dňa. Súčasťou metódy je ručné vyťahovanie šnúry na palubu a uskladnenie
ulovených úhorov v sudoch, cez ktoré sa prečerpáva čerstvá voda, aby sa čo najviac znížila úmrtnosť.
Úlovok sa privezie na breh, kde sa všetky úhory s dĺžkou menšou ako 16 palcov (40 cm) vrátia do
jazera na základe nariadení družstva Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society s cieľom zabez
pečiť pre budúcnosť trvalo udržateľnú populáciu úhora.
Metóda ťahania siete
Ručné ťahanie sietí s dĺžkou až 90 yardov (82,3 m) a hĺbkou 18 yardov (16,5 m). Na vyťahovanie lán
pripevnených k sieťam sa používajú hydraulické navijaky, ale samotná sieť sa musí ťahať ručne, nemôže
byť vlečená za loďou. Lov úhorov vlečením siete je zakázaný z dôvodu ochrany dna jazera.
Rybári často pomocou skúseností a podrobných vedomostí o jazere určujú najlepšie miesta na lov
v rôznych environmentálnych a poveternostných podmienkach.
Po prinesení na breh sa úhory triedia a tie, ktoré nedosahujú dĺžku 40 cm, sa vrátia do jazera ako
súčasť trvalo udržateľného riadenia populácie úhorov. Medzi ďalšie opatrenia na spravovanie trvalej
udržateľnosti populácie úhorov patrí aj obdobie ochrany, počas ktorého je lov úhorov zakázaný,
a kvóta pre denný úlovok.
Strieborné úhory
Strieborné úhory sú úhory, ktoré dospeli v jazere Lough Neagh a teraz inštinktívne začínajú svoju
migráciu smerom na sever k pobrežiu a ďalej do Sargasovho mora, kde sa rozmnožujú.
Strieborné úhory sa môžu chytať iba od 1. júna do konca februára.
Chytajú sa v pevných hrádzach v obci Toome (Toomebridge), v mieste, kde z jazera Lough Neagh na
jeho severnom brehu vyteká rieka, a v obci Kilrea na rieke Lower River Bann, približne 15 míľ (24 km)
ďalej na sever od jazera Lough Neagh.
Strieborné úhory migrujú len za tmy, takže sa lovia v noci spustením veľkých kužeľovitých sietí
(coghill) do rieky v mieste hrádze. Každá sieť je pripojená k nádrži, ktorá pláva v rieke a do ktorej
sa umiestňujú chytené úhory. Tieto nádrže je možné zdvihnúť a spustiť podľa úrovne vody v rieke,
ktorá závisí od premenlivého objemu zrážok.
Potom sa úhory premiestnia do družstevnej továrne, kde sa triedia a potom ďalej prepravujú podobne
ako žlté úhory.
Trvalá udržateľnosť a riadenie populácie úhorov
Úhor európsky je uvedený v zozname v prílohe II dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodnom
obchode s ohrozenými druhmi). Okrem toho sa v nariadení Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa
ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho, navrhuje zavedenie plánov riadenia
rybolovu úhora.
Na zabezpečenie trvalej udržateľnosti populácie úhora európskeho v povodí jazera Neagh a rieky Bann
bol zavedený plán riadenia rybolovu úhora, ktorý bol vypracovaný a používa sa v spolupráci
s družstvom Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. Na riadenie populácie úhora existuje
niekoľko opatrení. Tieto opatrenia je možné prakticky riadiť iba prostredníctvom systému udeľovania
licencií, ktorý prevádzkuje družstvo. Neexistujú žiadne obmedzenia pre žiadateľov o licenciu. Členstvo
v družstve nie je predpokladom pri podávaní žiadosti o licenciu, ale ak je licencia udelená, potom sa
rybár môže stať členom družstevného spoločenstva.
Družstvo Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society riadi udržateľný rybolov úhora prostredníc
tvom niekoľkých opatrení:
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— Kontrola vydávania licencií: družstvo udelí každý rok približne 180 licencií. Majiteľ lode, ktorému
bola udelená licencia, musí byť na lodi počas rybolovu vždy prítomný.
— Kontrola metód rybolovu: úhory sa môžu loviť iba použitím lovných šnúr alebo metódou ťahania
siete. Maximálny počet háčikov na šnúre je obmedzený. Existuje predpísaný limit pre veľkosť lode
aj siete.
— Kvóty pre úlovok: pre každú loď je stanovená denná kvóta, ktorá zabezpečuje, aby nedošlo
k nadmernému výlovu rýb z jazera.
— Minimálna veľkosť úlovku: úhory menšie ako 40 cm musia rybári vrátiť do vody. Ak dôjde
k odoslaniu menších úhorov do továrne, tak ich do vody vráti továreň a rybár môže byť penali
zovaný.
— Dodržiavanie obdobia ochrany: lovenie žltého a strieborného úhora je obmedzené na určité časti
roka s cieľom umožniť doplnenie jeho populácie.
— Strážna služba: pracuje 24 hodín denne, aby zabezpečila, že úhory lovia iba rybári, ktorým bola
udelená licencia.
— Používanie metódy chytenia do pasce a prevozu: s cieľom napomôcť migrácii mladých úhorov do
vnútrozemia proti prúdu rieky Bann do jazera Lough Neagh sa mnohé z nich chytia do pascí na
úhory a prevezú v nádržiach do jazera, aby sa zvýšil počet mladých úhorov, ktoré sa každoročne
doplavia do jazera.
— Tradičné slamené povrazy: sú vyrobené ručne a umiestňujú sa na trasy mladých úhorov s cieľom
pomôcť im pri ceste proti prúdu do jazera. Touto metódou sa zvyšuje úspešnosť migrácie úhorov
smerom do vnútrozemia do jazera.
— Udržiavanie tzv. kráľovninho prielivu v hrádzach pre strieborné úhory: v hrádzach, v ktorých
prebieha rybolov strieborného úhora, sa udržiava 10 % medzera bez lovu (kráľovnin prieliv),
ktorá umožňuje, aby sa časť populácie rýb vrátila do svojich neresísk v Sargasovom mori.
— Nákup mladých úhorov z iných oblastí na doplnenie prirodzeného prírastku populácie:
v posledných rokoch sa prirodzená migrácia mladých úhorov do jazera Lough Neagh znížila,
preto družstvo nakupuje mladé úhory z iných oblastí, ktoré potom dospievajú v jazere. Tieto
mladé úhory, ktoré dospejú v jazere, tak získajú jedinečné vlastnosti úhorov Lough Neagh Eels.
5.2. Špecifickosť výrobku:
Úhory Lough Neagh Eels sú v Európe povestné pre vysoký obsah tuku (dospelé úhory majú približne
23 % tuku), vďaka ktorému sú ideálne na údenie. Prakticky všetky úhory z jazera Lough Neagh sa
predávajú za hranice Írska. Niektoré si nájdu cestu na trh Billingsgate v Londýne, pričom väčšina ich
putuje do Holandska a severného Nemecka, kde sa údia.
Úhory Lough Neagh Eels sa živia predovšetkým larvami bezstavovcov, ktoré prevládajú v jazere Lough
Neagh. Tento typ obživy znamená, že majú užšiu hlavu v porovnaní s úhormi z iných regiónov, ktoré
sa živia rybami.
Tieto úhory sa lovia metódami trvalo udržateľného rybolovu, ktoré zabezpečujú dobré riadenie rybo
lovu úhora.
5.3. Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo
špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO):
Základ prepojenia s určenou zemepisnou oblasťou tvorí dlhodobá historická tradícia a metódy použí
vané pri rybolove úhora v tejto zemepisnej oblasti. Okrem toho je táto žiadosť založená na povesti
úhorov Lough Neagh Eels, ktorú si získali vďaka vyššiemu obsahu tuku ako úhory z iných oblastí.
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Lough Neagh je najväčšie sladkovodné jazero na Britských ostrovoch, ktoré sa pýši mnohými špeci
fickými vlastnosťami opísanými v časti 5.1, vďaka ktorým vznikol biotop poskytujúci vysokokvalitnú
potravu prispievajúcu k jedinečnému vyššiemu obsahu tuku v prípade úhorov z jazera Lough Neagh.
Existuje dlhoročná historická tradícia s dôkazmi o tom, že voľne žijúce úhory sa v jazere Lough Neagh
lovili už od doby bronzovej. Metóda lovu úhora v určenej zemepisnej oblasti má dlhoročnú tradíciu
a používa sa naďalej aj v súčasnosti.
Rybári stále používajú mnohé tradičné spôsoby, ktoré pred nimi používali celé generácie. Úhory sa
lovia použitím udržateľných postupov, ktoré riadi družstvo Lough Neagh Fisherman’s Co-operative
Society. Medzi prijaté postupy patrí udržiavanie tzv. kráľovninho prielivu, ktorý poskytuje 10 %
medzeru v hrádzach pre úhory. Táto medzera umožňuje strieborným (dospelým) úhorom vrátiť sa
na svoje neresiská v Sargasovom mori.
Význam a povesť rybolovu úhora v jazere Lough Neagh je v celej histórii zrejmá. O rybároch z tejto
oblasti bolo napísaných veľa básní a koluje medzi nimi množstvo povier. Nedávno postavená socha
v meste Toome zobrazujúca plávajúce úhory odráža význam, ktorý hrá rybolov úhora v miestnej
histórii a dedičstve tejto oblasti.
Väčšina úhorov Lough Neagh Eels sa predáva obchodníkom v Holandsku, ktorí považujú tieto úhory
za najlepšie na svete na údenie. Úhory z jazera Lough Neagh sú veľmi vyhľadávané a požadujú sa za ne
oveľa vyššie ceny ako za úhory vychované na farmách alebo ulovené v akejkoľvek inej oblasti.
Odkaz na uverejnenie špecifikácie:
[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006]
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/
lough-neagh-eel-pgi.pdf
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Predplatné na rok 2011 (bez DPH, vrátane poštovného)
Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

1 100 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročné DVD

22 úradných jazykov EÚ

1 200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

770 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačné (súhrnné) DVD

22 úradných jazykov EÚ

400 EUR ročne

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie
a výberové konania, DVD, jedno vydanie za týždeň

viacjazyčné: 23 úradných
jazykov EÚ

300 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy

jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa
konajú konkurzy

50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú
osobitne.
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom DVD.
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať rôzne prílohy k úradnému vestníku, ktoré sa budú
zasielať na základe jednoduchej žiadosti. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznámení pre
čitateľov, ktoré sa vkladajú do Úradného vestníka Európskej únie.

Predaj a predplatné
Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na
stránke si možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy,
judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu
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