
III LISA

Ühinemisakti artiklis 21 osutatud nimekiri

1. ISIKUTE VABA LIIKUMINE

KUTSEKVALIFIKATSIOONI VASTASTIKUNE TUNNUSTAMINE

31992 L 0051: nõukogu direktiiv 92/51/EMÜ, 18. juuni 1992, direktiivi 89/48/EMÜ täiendava
tööalase koolituse tunnustamise teise üldsüsteemi kohta (EÜT L 209, 24.7.1992, lk 25);
muudetud järgmiste aktidega:

31994 L 0038: komisjoni direktiiv 94/38/EÜ, 26.7.1994 (EÜT L 217, 23.8.1994, lk 8),

11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt – Austria
Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31995 L 0043: komisjoni direktiiv 95/43/EÜ, 20.7.1995 (EÜT L 184, 3.8.1995, lk 21),

31997 L 0038: komisjoni direktiiv 97/38/EÜ, 20.6.1997 (EÜT L 184, 12.7.1997, lk 31),

32000 L 0005: komisjoni direktiiv 2000/5/EÜ, 25.2.2000 (EÜT L 54, 26.2.2000, lk 42),

32001 L 0019: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ, 14.5.2001 (EÜT L
206, 31.7.2001, lk 1).

Vastavalt vajadusele kohandab komisjon enne ühinemiskuupäeva direktiivi 92/51/EMÜ selle
direktiivi artiklis 15 sätestatud korras, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist, järgmiselt:

a) C lisasse lisatakse alates ühinemiskuupäevast järgmised parameditsiini ja lastehoolduse
kursused:

Tšehhi Vabariik: füsioterapeut (“Fyzioterapeut”), rahvatervise kaitse assistent (“Asistent
ochrany veřejného zdraví”), meditsiinilaborant (“Zdravotní laborant”), radioloogia assistent
(“Radiologický asistent”), hambatehnik (“Zubní technik”), farmaatsialaborant
(“Farmaceutický asistent”), ortopeedia-ja proteesitehnik (“Ortoticko – protetický technik”),
pediaatriaõde (“Dětská sestra”), toitumisterapeut (“Nutriční terapeut”);

Slovakkia: kunstikallakuga põhikooli tantsuõpetaja (“učiteľ tanca na základných
umeleckých školách”), hügieeni- ja epidemioloogia assistent (“asistent hygienickej
slu˛by/asistent hygieny a epidemiológie”), rehabilitatsioonitöötaja ja rehabilitatsiooni-
assistent (“rehabilitačný pracovník”/
“rehabilitačný asistent”), ortopeediatehnik (“ortopedický technik”), hambatehnik (“zubný
laborant”/”zubný technik”), toitumisala assistent (“diétna sestra”/”asistent vý˛ivy”),
meditsiiniassistent (“zdravotnícky asistent”), massöör (“masér”), meditsiinilaborant
(“zdravotnícky laborant”), farmaatsialaborant (“farmaceutický laborant”);

b) D lisasse lisatakse alates ühinemiskuupäevast järgmised eristruktuuriga kursused:

– Leedu: reguleeritud kursused, millega antakse 3. ja 4. taseme kvalifikatsioon, mis on akredi-
teeritud kui Leedu Vabariigi riiklik kutsekvalifikatsioon. Tasemed määratletakse järgmiselt:

tase 3: Pädevus teha keerulist tööd valdkonnas, mis nõuab piisavalt vastutusrikaste ja



iseseisvate otsuste tegemist. Omandatud oskus organiseerida ja juhtida rühma tegevust.
Kolme aasta pikkuse koolituse läbimisel antakse kvalifitseeritud töötaja diplom (“Profesinio
mokymo diplomas”);

tase 4: Pädevus teha keerulist tööd valdkonnas, mis nõuab vastutust, iseseisvust,
sügavaid teadmisi ja erioskusi. Omandatud oskus organiseerida ja juhtida rühma
tegevust. Kolme kuni nelja aasta pikkuse koolituse läbimisel antakse diplom kõrgtaseme
koolituse läbimise kohta (“Profesinio mokymo diplomas”).

2. PÕLLUMAJANDUS

A. PÕLLUMAJANDUSALASED ÕIGUSAKTID

32000 R 1622: komisjoni määrus (EÜ) nr 1622/2000, 24. juuli 2000, milles sätestatakse
veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad
ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta (EÜT L 194,
31.7.2000, lk 1); viimati muudetud järgmiste aktidega:

32000 R 2451: komisjoni määrus (EÜ) nr 2451/2000, 7.11.2000 (EÜT L 282, 8.11.2000,
lk 7),

32001 R 0885: komisjoni määrus (EÜ) nr 885/2001, 24.4.2001 (EÜT L 128, 10.5.2001, lk
54),

32001 R 1609: komisjoni määrus (EÜ) nr 1609/2001, 6.8.2001 (EÜT L 212, 7.8.2001, lk
9),

32001 R 1655: komisjoni määrus (EÜ) nr 1655/2001, 14.8.2001 (EÜT L 220, 15.8.2001,
lk 17),

32001 R 2066: komisjoni määrus (EÜ) nr 2066/2001, 22.10.2001 (EÜT L 278,
23.10.2001, lk 9),

32002 R 2244: komisjoni määrus (EÜ) nr 2244/2002, 16.12.2002 (EÜT L 341,
17.12.2002, lk 27).

Vajaduse korral võtab komisjon nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999
(veinituru ühise korralduse kohta) artiklis 75 osutatud korras ühinemiskuupäevaks vastu otsuse
muuta XIII lisa, et kehtestada Ungari kvaliteetveinide “Késői szüretelésű bor” ja “Válogatott
szüretelésű bor” maksimaalseks lenduvate hapete sisalduseks 25 milliekvivalenti liitri kohta.

B. VETERINAAR- JA FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

I. VETERINAARÕIGUSAKTID

1. 31964 L 0432: nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, 26. juuni 1964, ühendusesisest veiste ja
sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT P 121, 29.7.1964, lk
1977); muudetud ja ajakohastatud järgmise aktiga:

– 31997 L 0012: nõukogu direktiiv 97/12/EÜ, 17.3.1997 (EÜT L 109, 25.4.1997, lk 1),



ning seejärel muudetud järgmiste aktidega:

– 31998 L 0046: nõukogu direktiiv 98/46/EÜ, 24.6.1998 (EÜT L 198, 15.7.1998, lk 22),

– 32000 D 0504: komisjoni otsus 2000/504/EÜ, 25.7.2000 (EÜT L 201, 9.8.2000, lk 6),

– 32000 L 0015: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/15/EÜ, 10.4.2000 (EÜT L 105,
3.5.2000, lk 34),

– 32000 L 0020: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/20/EÜ, 16.5.2000 (EÜT L 163,
4.7.2000, lk 35),

– 32001 D 0298: komisjoni otsus 2001/298/EÜ, 30.3.2001 (EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63),

– 32002 R 0535: komisjoni määrus (EÜ) nr 535/2002, 21.3.2002 (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 22),

– 32002 R 1226: komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/2002, 8.7.2002 (EÜT L 179, 9.7.2002, lk 13).

Vajaduse korral võtab komisjon nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 17 sätestatud korras
ühinemiskuupäevaks vastu otsused tunnustada uute liikmesriikide staatust veiste tuberkuloosi,
veiste brutselloosi, Aujeszky haiguse, veiste enzootilise leukoosi, sigade viirusgastroenteriidi ja
sigade brutselloosi suhtes.

2. 31991 L 0068: nõukogu direktiiv 91/68/EMÜ, 28. jaanuar 1991, ühendusesisest lammaste ja
kitsedega kauplemist reguleerivate loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19);
muudetud järgmiste aktidega:

– 11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt – Austria Vabariigi,
Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

– 31994 D 0164: komisjoni otsus 94/164/EÜ, 18.2.1994 (EÜT L 74, 17.3.1994, lk 42),

– 31994 D 0953: komisjoni otsus 94/953/EÜ, 20.12.1994 (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 14),

– 32001 D 0298: komisjoni otsus 2001/298/EÜ, 30.3.2001 (EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63),

– 32001 L 0010 : Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/10/EÜ, 22.5.2001 (EÜT L 147,
31.5.2001, lk 41),

– 32002 D 0261: komisjoni otsus 2002/261/EÜ, 25.3.2002 (EÜT L 91, 6.4.2002, lk 31).

Vajaduse korral võtab komisjon nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ artiklis 15 sätestatud korras
ühinemiskuupäevaks vastu otsused tunnustada uute liikmesriikide staatust brutselloosi
(melitensis) ja nakkava agalaktia suhtes.

II. FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

1. 31968 L 0193: nõukogu direktiiv 68/193/EMÜ, 9. aprill 1968, viinamarjade vegetatiivse
paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 93, 17.4.1968, lk 15); muudetud järgmiste
aktidega:



31971 L 0140: nõukogu direktiiv 71/140/EMÜ, 22.3.1971 (EÜT L 71, 25.3.1971, lk 16),

11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt – Taani
Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.03.1972, lk 14),

31974 L 0648: nõukogu direktiiv 74/648/EMÜ, 9.12.1974 (EÜT L 352, 28.12.1974, lk 43),

31977 L 0629: esimene komisjoni direktiiv 77/629/EMÜ, 28.9.1977 (EÜT L 257,
8.10.1977, lk 27),

31978 L 0692: nõukogu direktiiv 78/692/EMÜ, 25.7.1978 (EÜT L 236, 26.8.1978, lk 13),

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt – Kreeka
Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

31982 L 0331: komisjoni direktiiv 82/331/EMÜ, 6.5.1982 (EÜT L 148, 27.5.1982, lk 47),

31985 R 3768: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3768/85, 20.12.1985 (EÜT L 362, 31.12.1985,
lk 8),

31986 L 0155: nõukogu direktiiv 86/155/EMÜ, 22.4.1986 (EÜT L 118, 7.5.1986, lk 23),

31988 L 0332: nõukogu direktiiv 88/332/EMÜ, 13.6.1988 (EÜT L 151, 17.6.1988, lk 82),

31990 L 0654: nõukogu direktiiv 90/654/EMÜ, 4.12.1990 (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 48),

11994 N: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt – Austria
Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32002 L 0011: nõukogu direktiiv 2002/11/EÜ, 14.2.2002 (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 20).

Vajaduse korral võtab komisjon nõukogu direktiivi 68/193/EMÜ artiklis 17 sätestatud korras
ühinemiskuupäevaks vastu otsuse, kas vabastada Poola täielikult või osaliselt käesoleva
direktiivi kohaldamise kohustusest artiklis 18a ettenähtud tingimustel.

2. 32000 L 0029: nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ, 8. mai 2000, taimedele või taimsetele
saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate
kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

32001 L 0033: komisjoni direktiiv 2001/33/EÜ, 8.5.2001 (EÜT L 127, 9.5.2001, lk 42),

32002 L 0028: komisjoni direktiiv 2002/28/EÜ, 19.3.2002 (EÜT L 77, 20.3.2002, lk 23),

32002 L 0036: komisjoni direktiiv 2002/36/EÜ, 29.4.2002 (EÜT L 116, 3.5.2002, lk 16).

Vastavalt vajadusele kohandab komisjon enne ühinemiskuupäeva direktiivi 2000/29/EÜ selle
direktiivi artiklis 18 sätestatud korras, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist, eelkõige
lisades järgmist:

Dendrolimus sibiricus (Tschetverikov) I lisa A osa I jao punkti a alapunktile 10;

taimede loetelu (Ambrosia-spp.) I lisa A osa II jao punktina e.

3. KALANDUS



1. 31994 R 1626: nõukogu määrus (EÜ) nr 1626/94, 27. juuni 1994, millega kehtestatakse
Vahemere kalavarude kaitse teatavad tehnilised meetmed (EÜT L 171, 6.7.1994, lk 1);
muudetud järgmiste aktidega:

– 31996 R 1075: nõukogu määrus (EÜ) nr 1075/96, 10.6.1996 (EÜT L 142, 15.6.1996, lk 1),

– 31998 R 0782: nõukogu määrus (EÜ) nr 782/98, 7.4.1998 (EÜT L 113, 15.4.1998, lk 6),

– 31999 R 1448: nõukogu määrus (EÜ) nr 1448/1999, 24.6.1999 (EÜT L 167, 2.7.1999, lk 7),

– 32000 R 0812: nõukogu määrus (EÜ) nr 812/2000, 17.4.2000 (EÜT L 100, 20.4.2000, lk 3),

– 32000 R 2550: nõukogu määrus (EÜ) nr 2550/2000, 17.11.2000 (EÜT L 292, 21.11.2000, lk
7),

– 32001 R 0973: nõukogu määrus (EÜ) nr 973/2001, 14.5.2001 (EÜT L 137, 19.5.2001, lk 1).

Enne Malta ühinemise kuupäeva muudab nõukogu määrust (EÜ) nr 1626/94, et kehtestada
vajalikud Maltat käsitlevad kaitsemeetmed järgmiste suuniste kohaselt:

– kalapüük 25-miilises majandusvööndis peaks piirduma väikesemahulise rannapüügiga, s.o alla
12-meetrise kogupikkusega kalalaevad, mis ei kasuta mootori jõul veetavaid püüniseid, allpool
esitatud eranditega. Alla 12-meetriste laevade kogu püügikoormus ei või ületada viimaste
aastate taset;

– traalerid kogupikkusega kuni 24 meetrit võivad 25-miilises majandusvööndis siiski kalastada
teatavates traalimiseks sobivates piirkondades. Traalerite mootorivõimsusena (kW) väljendatud
üldine püügivõimsus ei tohi ületada 25-miilises majandusvööndis aastatel 2000–2001 täheldatud
püügivõimsust ning alla 200 meetri sügavuses vees kalastava traaleri mootorivõimsus ei tohi
ületada 185 kW (250 hobujõudu). Neid piirmäärasid võib muuta, arvestades asjaomaste teadus-
asutuste soovitatud uusi usaldusväärseid teaduslikke tõendeid;

– laevade arv, mis võivad osaleda lampuki (Coryphaena hippurus – harilik kuldmakrell) püügis,
on maksimaalselt 130. Tavaliselt augustist detsembrini kestva kalastushooaja jooksul võivad
peibutuspüügivahendite jagamisel ja püügileasetamisel osaleda mittediskrimineerival alusel kõik
ühenduse kalurid, kuid mittemaltalastest kalurid ainult väljaspool 12-miilist vööndit;

– kõik üle 12-meetrise kogupikkusega laevad, millel on lubatud kalastada 25-miilises majandus-
vööndis ning mis on põhjatraalerid, “lampara” seinnoodaga kalastavad laevad, peibutuspüügi-
vahenditega lampuki’t kalastavad laevad ning laevad, mis püüavad suurte pelaagiliste
seinnootade ja tööstuslike õngejadadega tuunikalu ja muid kaugele migreeruvaid kalu, kantakse
nimekirja. Püügikoormuse võimaliku suurenemise korral tuleb tagada vööndi püsiv säilitamine.

Üksikasjalikud eeskirjad eespool mainitud nimekirja koostamise, püügikoormuse seiresüsteemi ja
vajaduse korral 25-miilises majandusvööndis lampuki püügi kohta võetakse vastu ühenduse
kalandus- ja akvakultuurisüsteemi loova määruse (EMÜ) nr 3760/921 artiklis 18 sätestatud
korras. Tõhusate seiremeetodite üle otsustatakse vastavalt acquis’le.

Selle püügikoormuse korralduskava tingimusi kontrollitakse uuesti Malta ühinemise korral,
lähtudes asjaomaste teadusasutuste soovitatud uutest usaldusväärsetest teaduslikest tõenditest,
et hinnata nende mõju kalavarude säilitamisele.



Malta ühinemise korral tegeldakse eri püügivahendite vastuoludest tulenevate probleemide ja
nende vähendamise võimalike meetmetega ühenduse tasandil.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1239/98,2 millega muudetakse määrust (EÜ) nr 894/97, milles
sätestatakse teatavad tehnilised meetmed kalavarude kaitseks, on 25-miilises majandusvööndis
keelatud kasutada triivvõrkusid.

Need kaitsemeetmed on mittediskrimineerivad ja kehtivad kogu 25-miilises majandusvööndis.

Eespool esitatud lahendus ei mõjuta teiseste õigusaktide kehtestamist selles valdkonnas.

2. 31998 R 0088: nõukogu määrus (EÜ) nr 88/98, 18. detsember 1997, millega kehtestatakse
teatavad tehnilised meetmed Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi vete kalavarude
kaitseks (EÜT L 9, 15.1.1998, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

– 31998 R 1520: nõukogu määrus (EÜ) nr 1520/98, 13.7.1998 (EÜT L 201, 17.7.1998, lk 1).

Enne ühinemiskuupäeva muudab nõukogu määrust (EÜ) nr 88/98, et kehtestada vajalikud
kaitsemeetmed järgmiste suuniste kohaselt:

– nende laevade mootori võimsus, millel on lubatud kala püüda Liivi lahes, ei tohi ületada 221
kW;

– laevad, millel on lubatud kala püüda Liivi lahes, kantakse nimekirja; nimekirja koostamise
eesmärk on tagada, et mootorivõimsusena (kW) väljendatud üldine püügivõimsus ei ületaks Riia
lahes aastatel 2000–2001 täheldatud püügivõimsust.

Üksikasjalikud eeskirjad nimekirja koostamise ja Liivi lahe püügikoormuse seiresüsteemi kohta
võetakse vastu ühenduse kalandus- ja akvakultuurisüsteemi loova määruse (EMÜ) nr 3760/923

artiklis 18 ettenähtud korras.

Need tehnilised kaitsemeetmed on mittediskrimineerivad ja kehtivad kogu Liivi lahes.

Eespool esitatud lahendus ei mõjuta teiseste õigusaktide kehtestamist selles valdkonnas.

4. STATISTIKA

1. 31977 D 0144: komisjoni otsus 77/144/EMÜ, 22. detsember 1976, millega kehtestatakse
teatavate viljapuuliikide istandike vaatlusandmete masinloetavale kujule viimise standardkood ja
eeskirjad ning vaadeldavate tootmispiirkondade piirid (EÜT L 47, 18.2.1977, lk 52); muudetud
järgmiste aktidega:



– 31981 D 0433: komisjoni otsus 81/433/EMÜ, 7.5.1981 (EÜT L 167, 24.6.1981, lk 12),

– 31985 D 0608: komisjoni otsus 85/608/EMÜ, 13.12.1985 (EÜT L 373, 31.12.1985, lk 59),

– 31987 D 0228: komisjoni otsus 87/228/EMÜ, 16.3.1987 (EÜT L 94, 8.4.1987, lk 32),

– 31991 D 0618: komisjoni otsus 91/618/EMÜ, 18.11.1991 (EÜT L 333, 4.12.1991, lk 23),

– 31995 D 0531: komisjoni otsus 95/531/EÜ, 29.11.1995 (EÜT L 302, 15.12.1995, lk 37),

– 31996 D 0689: komisjoni otsus 96/689/EÜ, 25.11.1996 (EÜT L 318, 7.12.1996, lk 14).

Arvestades Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja
Slovakkia ühinemist, on vaja teha vastavad kohandused I lisa jaotise “Üksikasjalikud sätted”
punktis 1 “Riik” ja punktis 2 “Tootmispiirkond” ning III lisas.

2. 31979 D 0491: komisjoni otsus 79/491/EMÜ, 17. mai 1979, millega kehtestatakse
viinamarjakasvatusalade statistiliste põhivaatluste andmete masinloetavale kujule viimise
standardkood ja -eeskirjad (EÜT L 129, 28.5.1979, lk 9); muudetud järgmiste aktidega:

– 31985 D 0620: komisjoni otsus 85/620/EMÜ, 13.12.1985 (EÜT L 379, 31.12.1985, lk 1),

– 31996 D 0020: komisjoni otsus 96/20/EÜ, 19.12.1995 (EÜT L 7, 10.1.1996, lk 6),

– 31999 D 0661: komisjoni otsus 99/661/EÜ, 9.9.1999 (EÜT L 261, 7.10.1999, lk 42).

Võimalikult kiiresti pärast ühinemist kinnitab alaline põllumajandusstatistika komitee komisjoni
ettepaneku põhjal II lisasse lisatava uute liikmesriikide viinamarjakasvatusalade ja koodide
loetelu.

3. 31980 D 0765: komisjoni otsus 80/765/EMÜ, 8. juuli 1980, millega kehtestatakse viinamarja-
kasvatusalade statistiliste vahevaatluste andmete masinloetavale kujule viimise standardkood ja
-eeskirjad (EÜT L 213, 16.8.1980, lk 34); muudetud järgmiste aktidega:

31985 D 0621: komisjoni otsus 85/621/EMÜ, 13.12.1985 (EÜT L 379, 31.12.1985, lk 12),

31996 D 0020: komisjoni otsus 96/20/EÜ, 19.12.1995 (EÜT L 7, 10.1.1996, lk 6),

31999 D 0661: komisjoni otsus 99/661/EÜ, 9.9.1999 (EÜT L 261, 7.10.1999, lk 42).

Võimalikult kiiresti pärast ühinemist kinnitab alaline põllumajandusstatistika komitee komisjoni
ettepaneku põhjal II lisasse lisatava uute liikmesriikide viinamarjakasvatusalade ja koodide
loetelu.

4. 31994 D 0432: komisjoni otsus 94/432/EÜ, 30. mai 1994, millega kehtestatakse nõukogu
direktiivi 93/23/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seakarja ja seakasvatuse statistiliste
vaatluste puhul (EÜT L 179, 13.7.1994, lk 22); muudetud järgmiste aktidega:

– 31995 D 0380: komisjoni otsus 95/380/EÜ, 18.9.1995 (EÜT L 228, 23.9.1995, lk 25),

– 31999 D 0047: komisjoni otsus 1999/47/EÜ, 8.1.1999 (EÜT L 15, 20.1.1999, lk 10),

– 31999 D 0547: komisjoni otsus 1999/547/EÜ, 14.7.1999 (EÜT L 209, 7.8.1999, lk 33).



Arvestades Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja
Slovakkia ühinemist, on vaja teha vastavad kohandused IV lisa punktides a–e.

5. 31994 D 0433: komisjoni otsus 94/433/EÜ, 30. mai 1994, millega kehtestatakse nõukogu
direktiivi 93/24/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad veisekarja ja veisekasvatuse statistiliste
vaatluste puhul ning muudetakse nimetatud direktiivi (EÜT L 179, 13.7.1994, lk 27); muudetud
järgmiste aktidega:

– 31995 D 0380: komisjoni otsus 95/380/EÜ, 18.9.1995 (EÜT L 228, 23.9.1995, lk 25),

– 31999 D 0047: komisjoni otsus 1999/47/EÜ, 8.1.1999 (EÜT L 15, 20.1.1999, lk 10),

– 31999 D 0547: komisjoni otsus 1999/547/EÜ, 14.7.1999 (EÜT L 209, 7.8.1999, lk 33).

Arvestades Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja
Slovakkia ühinemist, on vaja teha vastavad kohandused V lisa punktides a–e.

5. REGIONAALPOLIITIKA NING STRUKTUURIPOLIITIKA RAHASTAMISVAHENDITE
KOOSKÕLASTAMINE

31999 R 1260: nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, 21. juuni 1999, millega nähakse ette
üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT L 161, 26.6.1999. lk 1); muudetud järgmise aktiga:

32001 R 1447: nõukogu määrus (EÜ) nr 1447/2001, 28.6.2001 (EÜT L 198, 21.7.2001, lk
1).

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 4 lõike 4 esimese lõigu kohaselt võtab komisjon
vajaduse korral ning tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga võimalikult kiiresti pärast
ühinemist vastu otsused, millega koostatakse nimekirjad nendest Tšehhi Vabariigi, Eesti,
Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia aladest, millel on alates
ühinemiskuupäevast kuni 2006. aastani õigus saada struktuurifondide eesmärgi 2 toetust.
Kõnealused otsused võtavad arvesse rahvaarvu ülempiiri, mis on iga sellise liikmesriigi kohta
sätestatud komisjoni otsusega 1999/503/EÜ (käesoleva aktiga muudetud redaktsioonis).

1 EÜT L 389, 31.12.1992, lk 1.

2 EÜT L 171, 17.6.1998, lk 1.

3 EÜT L 389, 31.12.1992, lk 1.


