
V LISA

Ühinemisakti artiklis 24 osutatud nimekiri: Tšehhi Vabariik

1. ISIKUTE VABA LIIKUMINE

Euroopa Ühenduse asutamisleping;

31968 L 0360: nõukogu direktiiv 68/360/EMÜ, 15. oktoober 1968, liikmesriikide töötajate ja
nende perekondade liikumis- ja elamispiirangute kaotamise kohta ühenduse piires (EÜT L 257,
19.10.1968, lk 13); viimati muudetud järgmise aktiga:

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

31968 R 1612: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1612/68, 15. oktoober 1968, töötajate
liikumisvabaduse kohta ühenduse piires (EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2); viimati muudetud
järgmise aktiga:

– 31992 R 2434: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2434/92, 27.7.1992 (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 1);

31996 L 0071: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71/EÜ, 16. detsember 1996,
töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).

1. EÜ asutamislepingu artiklit 39 ja artikli 49 esimest lõiku kohaldatakse täielikult töötajate
liikumisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse suhtes, mis hõlmab direktiivi 96/71/EÜ artiklis
1 määratletud ajutist töötajate liikumist ühelt poolt Tšehhi Vabariigi ning teiselt poolt Belgia,
Taani, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu,
Luksemburgi, Ungari, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Sloveenia, Slovakkia, Soome,
Rootsi ja Ühendkuningriigi vahel, ainult juhul, kui punktides 2–14 esitatud üleminekusätetest ei
tulene teisiti.

2. Erandina määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklitest 1–6 ja kuni ühinemiskuupäevale järgneva
kaheaastase perioodi lõpuni kohaldavad praegused liikmesriigid riiklikke või kahepoolsetest
kokkulepetest tulenevaid meetmeid, mis reguleerivad Tšehhi kodanike juurdepääsu nende
tööturule. Praegused liikmesriigid võivad jätkata selliste meetmete kohaldamist kuni
ühinemiskuupäevale järgneva viieaastase perioodi lõpuni.

Tšehhi kodanikel, kes ühinemiskuupäeval töötavad seaduslikult mõnes praeguses liikmesriigis ja
kellele on antud luba töötada kõnealuse liikmesriigi tööturul katkestamatult 12 kuud või kauem,
on juurdepääsuõigus nimetatud liikmesriigi tööturule, kuid mitte teiste riiklikke meetmeid
kohaldavate liikmesriikide tööturule.

Samad õigused on ka Tšehhi kodanikel, kellele on pärast ühinemist antud luba töötada
praeguse liikmesriigi tööturul katkestamatult 12 kuud või kauem.



Eespool teises ja kolmandas lõigus osutatud Tšehhi kodanikud jäävad neis lõikudes sätestatud
õigustest ilma, kui nad kõnealuse praeguse liikmesriigi tööturult vabatahtlikult lahkuvad.

Neid õigusi ei ole Tšehhi kodanikel, kes töötavad seaduslikult mõnes praeguses liikmesriigis
ühinemiskuupäeval või ajal, mil kohaldatakse riiklikke meetmeid, ning kellele on antud luba
töötada kõnealuse liikmesriigi tööturul vähem kui 12 kuud.

3. Enne ühinemiskuupäevale järgneva kaheaastase perioodi lõppu kontrollib nõukogu punktis 2
ettenähtud üleminekusätete toimimist komisjoni aruande alusel.

Pärast kontrollimise lõpetamist ja hiljemalt ühinemiskuupäevale järgneva kaheaastase perioodi
lõppedes teatavad praegused liikmesriigid komisjonile, kas nad jätkavad riiklike või
kahepoolsetest kokkulepetest tulenevate meetmete kohaldamist või kohaldavad nad edaspidi
määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikleid 1–6. Kui sellist teatamist ei toimu, kohaldatakse määruse
(EMÜ) nr 1612/68 artikleid 1–6.

4. Tšehhi Vabariigi taotlusel võib korraldada veel ühe kontrollimise. Kohaldatakse punktis 3
osutatud menetlust, mis tuleb lõpetada kuue kuu jooksul pärast Tšehhi Vabariigi taotluse
saamist.

5. Liikmesriik, kes punktis 2 märgitud viieaastase perioodi lõppedes jätab kehtima riiklikud või
kahepoolsetest kokkulepetest tulenevad meetmed, võib tõsiste tööturuhäirete või nende ohu
korral ja pärast komisjonile teatamist jätkata nende meetmete kohaldamist kuni
ühinemiskuupäevale järgneva seitsmeaastase perioodi lõpuni. Kui sellist teatamist ei toimu,
kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikleid 1–6.

6. Seitsme ühinemisjärgse aasta jooksul need liikmesriigid, kus punkti 3, 4 või 5 alusel
kohaldatakse Tšehhi kodanike suhtes määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikleid 1–6 ja kes annavad
järelevalve eesmärgil Tšehhi kodanikele sel ajal välja töölubasid, teevad seda automaatselt.

7. Need liikmesriigid, kus punkti 3, 4 või 5 alusel kohaldatakse Tšehhi kodanike suhtes määruse
(EMÜ) nr 1612/68 artikleid 1–6, võivad seitsme ühinemisjärgse aasta jooksul kasutada allpool
kirjeldatud menetlust.

Kui esimeses lõigus osutatud liikmesriigi tööturul esineb või on ette näha häireid, mis võivad
tõsiselt ohustada mõne piirkonna või kutseala elatus- ja tööhõivetaset, teatab liikmesriik sellest
komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning esitab neile kõik asjakohased andmed. Selle
informatsiooni põhjal võib liikmesriik paluda komisjonil määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklite 1–6
kohaldamine osaliselt või täielikult peatada, et taastada piirkonna või kutseala normaalne
olukord. Komisjon otsustab peatamise ning selle kestuse ja ulatuse üle hiljemalt kaks nädalat
pärast sellise taotluse saamist ning teatab otsusest nõukogule. Kahe nädala jooksul komisjoni
otsuse kuupäevast võib iga liikmesriik taotleda, et nõukogu niisuguse otsuse tühistaks või seda
muudaks. Sellise taotluse kohta teeb nõukogu otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega kahe
nädala jooksul.

Esimeses lõigus osutatud liikmesriik võib edasilükkamatutel ja erakorralistel asjaoludel peatada
määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklite 1–6 kohaldamise, teatades sellest tagantjärele komisjonile
ning esitades põhjendused.



8. Kuni määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklite 1–6 kohaldamine on punktide 2–5 ja 7 alusel
peatatud, kohaldatakse Tšehhi Vabariigis praeguste liikmesriikide kodanike suhtes ja praegustes
liikmesriikides Tšehhi Vabariigi kodanike suhtes määruse artiklit 11 järgmistel tingimustel:

– määruse artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud töötaja perekonnaliikmetel, kes
ühinemiskuupäeval elavad koos töötajaga seaduslikult liikmesriigi territooriumil, on ühinemisel
kohene juurdepääs kõnealuse liikmesriigi tööturule. See ei kehti sellise töötaja
perekonnaliikmete suhtes, kellele on antud luba töötada selle liikmesriigi tööturul vähem kui 12
kuud;

– määruse artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud töötaja perekonnaliikmetel, kes koos töötajaga
elavad seaduslikult liikmesriigi territooriumil alates hilisemast kuupäevast kui ühinemiskuupäev,
kuid üleminekusätete kohaldamisperioodil, on juurdepääsuõigus asjaomase liikmesriigi tööturule
pärast seda, kui nad on elanud selles liikmesriigis vähemalt 18 kuud või alates kolmandast
aastast pärast ühinemist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Need sätted ei piira soodsamate riiklike või kahepoolsetest kokkulepetest tulenevate meetmete
kohaldamist.

9. Niivõrd kui teatavaid direktiivi 68/360/EMÜ sätteid ei või lahutada määruse (EMÜ) nr 1612/68
sätetest, mille kohaldamine on punktide 2–5 ning 7 ja 8 alusel edasi lükatud, võivad Tšehhi
Vabariik ja praegused liikmesriigid neist sätetest erandeid teha ulatuses, mis on vajalik punktide
2–5 ning 7 ja 8 kohaldamiseks.

10. Kui praegused liikmesriigid kohaldavad vastavalt eelmistele üleminekusätetele riiklikke või
kahepoolsetest kokkulepetest tulenevaid meetmeid, võib Tšehhi Vabariik jätta sellise liikmesriigi
või selliste liikmesriikide kodanike suhtes kehtima samaväärsed meetmed.

11. Kui mõni praegustest liikmesriikidest on peatanud määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklite 1–6
kohaldamise, võib Tšehhi Vabariik kasutada Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Sloveenia või
Slovakkia suhtes punktis 7 sätestatud menetlust. Sel ajal Tšehhi Vabariigi poolt Eesti, Läti,
Leedu, Ungari, Poola, Sloveenia või Slovakkia kodanikele järelevalve eesmärgil välja antavad
tööload antakse välja automaatselt.

12. Punktide 2–5 ja 7–9 kohaselt riiklikke meetmeid kohaldav praegune liikmesriik võib
siseriikliku õiguse alusel lubada ühinemiskuupäeval kehtinust suuremat liikumisvabadust, kaasa
arvatud täielikku juurdepääsu tööturule. Alates kolmandast ühinemisjärgsest aastast võib
riiklikke meetmeid kohaldav praegune liikmesriik millal tahes otsustada kohaldada nende asemel
määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikleid 1–6. Sellisest otsusest tuleb komisjoni teavitada.

13. Selleks et tulla teatud tundlikes teenindusvaldkondades toime tõsiste tööturuhäirete või
nende ohuga, mida teatud piirkondades võib põhjustada direktiivi 96/71/EÜ artiklis 1
määratletud piiriülene teenuste osutamine, võivad Saksamaa ja Austria, kohaldades eespool
esitatud üleminekusätete alusel Tšehhi töötajate vaba liikumise suhtes riiklikke või
kahepoolsetest kokkulepetest tulenevaid meetmeid niikaua, kui nimetatud meetmed kehtivad,
teha pärast komisjonile teatamist erandi EÜ asutamislepingu artikli 49 esimesest lõigust, et
piirata töötajate ajutist liikumist seoses teenuste osutamisega Tšehhi äriühingute poolt, kui
nimetatud töötajate õigust teha tööd Saksamaal ja Austrias reguleerivad riiklikud meetmed.

Teenindusvaldkondade loetelu, mille suhtes võib seda erandit kohaldada, on järgmine:

– Saksamaal:



Valdkond NACE* kood, kui ei ole määratud
teisiti

Ehitamine ja sellega seotud tööd 45.1–4;
direktiivi 96/71/EÜ lisas loetletud
tegevusalad

Puhastustegevus 74.70 Puhastustegevus

Muud teenused 74.87 Ainult sisekujundustööd

– Austrias:

Valdkond NACE* kood, kui ei ole määratud
teisiti

Aiandusteenused 01.41

Kivilõikamine, -vormimine ja -
viimistlus

26.7

Metallkonstruktsioonide ja nende
osade valmistamine

28.11

Ehitamine ja sellega seotud tööd 45.1–4;
direktiivi 96/71/EÜ lisas loetletud
tegevusalad

Turvateenused 74.60

Puhastustegevus 74.70

Koduõendus 85.14

Sotsiaaltöö ja -teenused ilma
majutuseta

85.32

*) NACE: vt 31990 R 3037: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3037/90, 9. oktoober 1990, Euroopa Ühenduse majandus-
tegevuse statistilise liigituse kohta (EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1); viimati muudetud aktiga 32002 R 0029:
komisjoni määrus (EÜ) nr 29/2002, 19.12.2001 (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 3)

Kui Saksamaa või Austria teeb vastavalt eelmistele lõikudele erandi EÜ asutamislepingu artikli
49 esimesest lõigust, võib Tšehhi Vabariik võtta pärast komisjonile teatamist samaväärseid
meetmeid.

Käesoleva punkti kohaldamise mõjul ei või töötajate ajutise liikumise tingimused Saksamaa või
Austria ja Tšehhi Vabariigi vahelise teenuste piiriülese osutamise raames olla piiravamad kui
ühinemislepingu allakirjutamise kuupäeval kehtinud tingimused.

14. Punktide 2–5 ja 7–12 kohaldamise mõjul ei või Tšehhi kodanike juurdepääsutingimused
praeguste liikmesriikide tööturgudele olla piiravamad kui ühinemislepingu allakirjutamise



kuupäeval kehtinud tingimused.

Riiklike või kahepoolsetest kokkulepetest tulenevate meetmete kohaldamise ajal eelistavad
praegused liikmesriigid oma tööturule juurdepääsu võimaldamisel kolmandate riikide kodanikest
töötajatele liikmesriikide kodanikest töötajaid, olenemata punktide 1–13 kohaldamisest.

Teises liikmesriigis seaduslikult elavaid ja töötavaid Tšehhi võõrtöötajaid ja nende perekondi või
Tšehhi Vabariigis seaduslikult elavaid ja töötavaid teise liikmesriigi võõrtöötajaid ja nende
perekondi ei kohelda piiravamalt kui vastavalt selles liikmesriigis või Tšehhi Vabariigis elavaid ja
töötavaid kolmandate riikide võõrtöötajaid ja nende perekondi. Ühenduse eelistamise põhimõtte
kohaldamisel ei kohelda Tšehhi Vabariigis elavaid ja töötavaid kolmandate riikide võõrtöötajaid
soodsamalt kui Tšehhi Vabariigi kodanikke.

2. KAPITALI VABA LIIKUMINE

Euroopa Liidu leping;

Euroopa Ühenduse asutamisleping.

1. Olenemata Euroopa Liidu aluslepingute järgsetest kohustustest võib Tšehhi Vabariik viie aasta
jooksul alates ühinemiskuupäevast jätta kehtima välisvaluutaseadusega (nr 219/1995 Sb.,
muudetud redaktsioonis) kehtestatud eeskirjad lisaeluaseme omandamise kohta liikmesriikide
kodanike poolt, kes ei ela Tšehhi Vabariigis, ja äriühingute poolt, mis on loodud teise liikmesriigi
õiguse kohaselt ja mis ei ole asutatud Tšehhi Vabariigi territooriumil ega oma seal filiaali või
esindust.

2. Olenemata Euroopa Liidu aluslepingute järgsetest kohustustest võib Tšehhi Vabariik seitsme
aasta jooksul alates ühinemiskuupäevast jätta kehtima välisvaluutaseadusega (nr 219/1995 Sb.,
muudetud redaktsioonis), maa ja viljelusmaa omandit käsitleva seadusega nr 229/1991 Sb.
(muudetud redaktsioonis) ning põllumajandusmaa ja metsa riigi omandist teiste isikute
omandisse üleandmise tingimusi käsitleva seadusega nr 95/1999 Sb. kehtestatud eeskirjad
põllumajandusmaa ja metsa omandamise kohta liikmesriikide kodanike poolt ja teiste
liikmesriikide seaduste alusel asutatud äriühingute poolt, kes ei ole Tšehhi Vabariigis asutatud
ega registrisse kantud. Ühelgi juhul ei või liikmesriigi kodanikku kohelda põllumajandusmaa ja
metsa omandamise osas vähem soodsalt kui ühinemislepingule allakirjutamise kuupäeval või
piiravamalt kui kolmanda riigi kodanikku.

Talupidajate suhtes, kes on teise liikmesriigi kodanikud ning kes soovivad alustada tegevust
Tšehhi Vabariigis ja seal elada, ei kehti eelmise lõigu sätted ega muud menetlused kui Tšehhi
Vabariigi kodanike suhtes kehtivad menetlused.

Kolmandal ühinemisjärgsel aastal korraldatakse kõnealuste üleminekumeetmete üldläbivaatus.
Selleks esitab komisjon nõukogule aruande. Nõukogu võib ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku
põhjal otsustada lühendada esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi või selle lõpetada.

Kui on piisavalt tõendusmaterjali, et üleminekuperioodi lõppedes on Tšehhi Vabariigi
põllumajandusmaaturul tõsiseid häireid või nende oht, teeb komisjon Tšehhi Vabariigi taotlusel



otsuse üleminekuperioodi pikendamise kohta kuni kolme aasta võrra.

3. PÕLLUMAJANDUS

A. VETERINAARÕIGUSAKTID

1. 31964 L 0433: nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ värske liha tootmise ja turustamise tervishoiu-
nõuete kohta (EÜT P 121, 29.7.1964, lk 2012, hiljem muudetult ja konsolideeritult EÜT L 268,
29.6.1991, lk 71); viimati muudetud järgmise aktiga:

31995 L 0023: nõukogu direktiiv 95/23/EÜ, 22.6.1995 (EÜT L 243, 11.10.1995, lk 7);

31971 L 0118: nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ, 15. veebruar 1971, värske kodulinnuliha tootmist
ja turuleviimist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta (EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23, hiljem
muudetult ja ajakohastatult EÜT L 62, 15.3.1993, lk 6); viimati muudetud järgmise aktiga:

31997 L 0079: nõukogu direktiiv 97/79/EÜ, 18.12.1997 (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31);

31977 L 0099: nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ, 21. detsember 1976, lihatoodete ja teatavate
muude loomsete saaduste tootmist ja turustamist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta (EÜT
L 26, 31.1.1977, lk 85, hiljem muudetult ja ajakohastatult EÜT L 57, 2.3.1992, lk 4); viimati
muudetud järgmise aktiga:

31997 L 0076: nõukogu direktiiv 97/76/EÜ, 16.12.1997 (EÜT L 10, 16.1.1998, lk 25);

31989 L 0437: nõukogu direktiiv 89/437/EMÜ, 20. juuni 1989, munatoodete tootmist ja
turuleviimist mõjutavate hügieeni- ja tervishoiuprobleemide kohta (EÜT L 212, 22.7.1989, lk
87); viimati muudetud järgmise aktiga:

31996 L 0023: nõukogu direktiiv 96/23/EÜ, 29.4.1996 (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10);

31992 L 0046: nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ, 16. juuni 1992, millega sätestatakse toorpiima,
kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad (EÜT
L 268, 14.09.1992, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:

31996 L 0023: nõukogu direktiiv 96/23/EÜ, 29.4.1996 (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

a) Direktiivi 64/433/EMÜ I ja II lisas, direktiivi 71/118/EMÜ I ja II lisas, direktiivi 77/99/EMÜ A
ja B lisas, direktiivi 89/437/EMÜ lisas ja direktiivi 92/46/EMÜ B lisas sätestatud
struktuurinõudeid ei kohaldata kuni 31. detsembrini 2006 käesoleva lisa A liites loetletud Tšehhi
Vabariigi ettevõtete osas, kui allpool kehtestatud tingimustest ei tulene teisiti.

b) Nii kaua kuni punktis a nimetatud ettevõtted on selle punkti alusel soodustatud, võib



nimetatud ettevõtetes toodetud kaupa viia ainult siseturule või kasutada edasiseks töötlemiseks
siseriiklikes ettevõtetes, mis on samuti hõlmatud punktiga a, sõltumata turustamiskuupäevast.
Nendel toodetel peab olema eriomane tervisemärk.

Eelmist lõiku kohaldatakse kõigi toodete suhtes, mis on pärit integreeritud lihatöötlemisette-
võtetest, millest osa on hõlmatud punktiga a.

c) Tšehhi Vabariik tagab järkjärgulise ülemineku punktis a nimetatud struktuurinõuetele
kooskõlas tähtaegadega, mis on käesoleva lisa A liites ette nähtud olemasolevate puuduste
kõrvaldamiseks. Tšehhi Vabariik tagab, et tegevust saavad jätkata ainult need ettevõtted, mis
31. detsembriks 2006 vastavad täielikult nendele nõuetele. Tšehhi Vabariik esitab komisjonile
aastaaruanded iga A liites loetletud ettevõtte arengu kohta, sealhulgas nende ettevõtete
nimekirja, kes on kõnealusel aastal kõrvaldanud olemasolevad puudused.

d) Komisjon võib punktis a nimetatud A liidet ajakohastada enne ühinemist ja kuni 31.
detsembrini 2006 ning lisada loetellu piiratud hulgal üksikuid ettevõtteid või neid sealt välja
jätta, vastavalt arengule, mis on toimunud olemasolevate puuduste kõrvaldamisel, ja võttes
arvesse järelevalveprotsessi tulemusi.

Ülalmainitud üleminekukorra tõrgeteta toimimiseks tuleb vastu võtta üksikasjalikud rakendus-
eeskirjad kooskõlas direktiivi 64/433/EMÜ artikliga 16, direktiivi 71/118/EMÜ artikliga 21,
direktiivi 77/99/EMÜ artikliga 20, direktiivi 89/437/EMÜ artikliga 14 ja direktiivi 92/46/EMÜ
artikliga 31.

2. 31999 L 0074: nõukogu direktiiv 1999/74/EÜ, 19. juuli 1999, millega sätestatakse
munakanade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53).

Käesoleva lisa B liites loetletud Tšehhi Vabariigi ettevõtted võivad kuni 31. detsembrini 2009
kasutada puure, mille kõrgus ei vasta direktiivi 1999/74/EÜ artikli 5 lõike 1 punktis 4
ettenähtud miinimumnõuetele, tingimusel et puurid ei ole vanemad kui 16 aastat ja et 65%
ulatuses puuri pindalast on need vähemalt 36 cm kõrged ja ülejäänud puuri osas vähemalt 33
cm kõrged.

B. FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

31982 L 0471: nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ, 30. juuni 1982, teatavate loomasöötades
kasutatavate toodete kohta (EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8); viimati muudetud järgmise aktiga:

31999 L 0020: nõukogu direktiiv 1999/20/EÜ, 22.3.1999 (EÜT L 80, 25.3.1999, lk 20).

Olenemata direktiivi 82/471/EMÜ artikli 3 lõikest 1 võib Tšehhi Vabariik jätkuvalt lubada oma
territooriumil turustada sööta, mis on toodetud taimsetest kiududest aretatud pärmiseentest
Candida utilis, seni kuni direktiivi artikli 6 alusel tehakse vastav otsus või kahe ühinemisjärgse
aasta jooksul, sõltuvalt sellest, kumb kuupäev on varasem, ja tingimusel, et Tšehhi Vabariik
esitab komisjonile artiklis 7 nimetatud toimiku hiljemalt 31. detsembriks 2003.

4. TRANSPORDIPOLIITIKA

31993 R 3118: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3118/93, 25. oktoober 1993, millega kehtestatakse
tingimused, mille kohaselt mitteresidendist vedajad võivad osutada liikmesriigis veose riigisisese
autoveo teenuseid (EÜT L 279, 12.11.1993, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga:



– 32002 R 0484: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 484/2002, 1.3.2002 (EÜT L
76, 19.3.2002, lk 1).

a) Erandina määruse (EMÜ) nr 3118/93 artiklist 1 ja kuni teise ühinemisjärgse aasta lõpuni ei
või Tšehhi Vabariigis registrisse kantud vedajad osutada veose riigisisese autoveo teenuseid
teistes liikmesriikides ning teistes liikmesriikides registrisse kantud vedajad ei või osutada veose
riigisisese autoveo teenuseid Tšehhi Vabariigis.

b) Enne teise ühinemisjärgse aasta lõppu teatavad liikmesriigid komisjonile, kas nad pikendavad
kõnealust tähtaega veel kuni kahe aasta võrra või kohaldavad nad määruse artiklit 1 edaspidi
täies mahus. Kui sellist teatamist ei toimu, kohaldatakse määruse artiklit 1. Vaid need vedajad,
kes on kantud registrisse sellistes liikmeriikides, kus kohaldatakse määruse artiklit 1, võivad
osutada veose riigisisese autoveo teenuseid teistes liikmesriikides, kus samuti kohaldatakse
artiklit 1.

c) Veose riigisisese autoveo turu tõsiste häirete või nende ohu korral teatavad liikmesriigid, kus
vastavalt punktile b ei kohaldata määruse artiklit 1, enne neljanda ühinemisjärgse aasta lõppu
komisjonile, kas nad pikendavad seda tähtaega kuni ühe aasta võrra või kohaldavad nad
määruse artiklit 1 edaspidi täies mahus. Kui sellist teatamist ei toimu, kohaldatakse määruse
artiklit 1. Vaid need vedajad, kes on kantud registrisse sellistes liikmeriikides, kus kohaldatakse
määruse artiklit 1, võivad osutada veose riigisisese autoveo teenuseid teistes liikmesriikides, kus
samuti kohaldatakse artiklit 1.

d) Kuni määruse artiklit 1 ei kohaldata täies mahus kõigis liikmesriikides, võivad liikmesriigid,
kus vastavalt punktile b või c kohaldatakse määruse artiklit 1, kasutada allpool kirjeldatud
menetlust.

Kui eelmises lõigus osutatud liikmesriigi siseturul või selle osades on kabotaa˛i tõttu tekkinud
või süvenenud tõsised häired – näiteks pakkumine ületab nõudlust suurel määral või on ohus
finantsstabiilsus või paljude veoettevõtjate olemasolu –, teatab nimetatud liikmesriik sellest
komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning esitab neile kõik asjakohased andmed. Selle
informatsiooni põhjal võib liikmesriik paluda komisjonil täielikult või osaliselt peatada määruse
artikli 1 kohaldamine, et taastada normaalne olukord.

Asjaomase liikmesriigi esitatud andmete põhjal kontrollib komisjon olukorda ning otsustab ühe
kuu jooksul pärast vastava palve saamist, kas on vaja võtta kaitsemeetmeid. Kohaldatakse
määruse artikli 7 lõike 3 teises, kolmandas ja neljandas lõigus ning lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud
korda.

Eespool esimeses lõigus osutatud liikmesriik võib edasilükkamatutel ja erakorralistel asjaoludel
peatada määruse artikli 1 kohaldamise, teatades sellest tagantjärele komisjonile ning esitades
põhjendused.

e) Kuni vastavalt punktidele a–c määruse artiklit 1 ei kohaldata, võivad liikmesriigid reguleerida
juurdepääsu veose autoveoteenuste siseturule kabotaa˛ilubade järkjärgulise vahetamise
kahepoolsete kokkulepete alusel. On võimalik ka täielik liberaliseerimine.



f) Punktide a–d kohaldamise mõjul ei tohi juurdepääs veose riigisisese autoveo teenustele olla
rohkem piiratud kui ühinemislepingule allakirjutamise kuupäeval.

5. MAKSUSTAMINE

1. 31977 L 0388: kuues nõukogu direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977, liikmesriikide
kumuleeruvat käibemaksu käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine
käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1); viimati muudetud
järgmise aktiga:

– 32002 L 0038: nõukogu direktiiv 2002/38/EÜ, 7.5.2002 (EÜT L 128, 15.5.2002, lk 41).

a) Erandina direktiivi 77/388/EMÜ artikli 12 lõike 3 punktist a võib Tšehhi Vabariik säilitada
vähemalt 5%-lise vähendatud käibemaksumäära kuni 31. detsembrini 2007 a) soojusenergia
müümisel kodumajapidamistele ja väikeettevõtjatele, kes ei ole käibemaksukohustuslasena
registreeritud, kütmiseks ja kuuma vee tootmiseks, välja arvatud soojusenergia tootmiseks
kasutatavate toorainete puhul, ning b) elamuehitusega seotud ehitustööde tegemisel, mis ei ole
osa sotsiaalpoliitikast, välja arvatud ehitusmaterjalide puhul.

b) Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 28 lõike 3 punkti b kohaldamisel võib Tšehhi Vabariik säilitada
käibemaksuvabastuse direktiivi F lisa punktis 17 osutatud rahvusvahelise reisijateveo puhul
seni, kui on täidetud direktiivi artikli 28 lõikes 4 ettenähtud tingimus või kuni mõni praegustest
liikmesriikidest samasugust vabastust kohaldab, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

2. 31992 L 0079: nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ, 19. oktoober 1992, sigarettidelt võetavate
maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 8); viimati muudetud järgmise aktiga:

– 32002 L 0010: nõukogu direktiiv 2002/10/EÜ, 12.2.2002 (EÜT L 46, 16.2.2002, lk 26).

Erandina direktiivi 92/79/EMÜ artikli 2 lõikest 1 võib Tšehhi Vabariik edasi lükata kuni 31.
detsembrini 2006 aktsiisi üldise alammäära kohaldamise, mis vastab 57%-le kõige levinuma
hinnakategooria sigarettide jaehinnast (koos kõigi maksudega) ning miinimumsummale 60 eurot
1000 sigareti kohta, tingimusel et selle aja jooksul kohandab Tšehhi Vabariik järk-järgult oma
aktsiisimäärad direktiivis sätestatud aktsiisi üldise alammääraga. Tšehhi Vabariik võib kuni 31.
detsembrini 2007 edasi lükata ka 64 euro suuruse aktsiisi üldise alammäära kohaldamise kõige
levinuma hinnakategooria sigarettide jaehinnale (koos kõigi maksudega), tingimusel et selle aja
jooksul kohandab Tšehhi Vabariik järk-järgult oma aktsiisimäärad direktiivis sätestatud aktsiisi
üldise alammääraga.

Ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustavate toodete üldise

korralduse ja nende valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) 
1
 artikli 8 kohaldamist, võivad

liikmesriigid pärast komisjoni informeerimist ja seni, kuni kehtib mõni eespool nimetatud erand,
säilitada sigarettidele, mida võib Tšehhi Vabariigist tuua nende territooriumile ilma täiendava
aktsiisi tasumiseta, samad koguselised piirangud nagu impordi puhul kolmandatest riikidest.
Seda võimalust kasutavad liikmesriigid võivad teha vajalikke kontrollimisi, tingimusel et
kontrollimine ei mõjuta siseturu nõuetekohast toimimist.



3. 31992 L 0080: nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ, 19. oktoober 1992, muudelt tubakatoodetelt kui
sigarettidelt võetavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 10); viimati
muudetud järgmise aktiga:

– 32002 L 0010: nõukogu direktiiv 2002/10/EÜ, 12.2.2002 (EÜT L 46, 16.2.2002, lk 26).

Erandina direktiivi 92/80/EMÜ artikli 3 lõikest 1 võib Tšehhi Vabariik edasi lükata kuni 31.
detsembrini 2006 muudelt tubakatoodetelt kui sigarettidelt võetava aktsiisi üldise alammäära
kohaldamise.

Ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustavate toodete üldise

korralduse ja nende valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) 
2
 artikli 8 kohaldamist, võivad

liikmesriigid pärast komisjoni informeerimist ja seni, kuni kehtib eespool nimetatud erand,
säilitada muudele tubakatoodetele kui sigarettidele, mida võib Tšehhi Vabariigist tuua nende
territooriumile ilma täiendava aktsiisi tasumiseta, samad koguselised piirangud nagu impordi
puhul kolmandatest riikidest. Seda võimalust kasutavad liikmesriigid võivad teha vajalikke
kontrollimisi, tingimusel et kontrollimine ei mõjuta siseturu nõuetekohast toimimist.

6. ENERGEETIKA

1. 31968 L 0414: nõukogu direktiiv 68/414/EMÜ, 20. detsember 1968, millega EMÜ liikmesriike
kohustatakse säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid (EÜT L 308, 23.12.1968,
lk 14); viimati muudetud järgmise aktiga:

– 31998 L 0093: nõukogu direktiiv 98/93/EÜ, 14.12.1998 (EÜT L 358, 31.12.1998, lk 100).

Erandina direktiivi 68/414/EMÜ artikli 1 lõikest 1 ei kohaldata Tšehhi Vabariigis kuni 31.
detsembrini 2005 naftatootevarude miinimumtaset. Tšehhi Vabariik tagab, et tema
naftatootevarude miinimumtase vastab iga artiklis 2 loetletud naftatootekategooria puhul
vähemalt järgmise arvu päevade keskmisele sisetarbimisele, nagu see on määratletud artikli 1
lõikes 1:

80 päeva ühinemiskuupäevaks;

85 päeva 31. detsembriks 2004;

90 päeva 31. detsembriks 2005.

2. 31998 L 0030: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/30/EÜ, 22. juuni 1998, maagaasi
siseturu ühiseeskirjade kohta (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 1).

Tšehhi Vabariigis ei kohaldata kuni 31. detsembrini 2004 direktiivi 98/30/EÜ artiklit 18.

7. KESKKOND

A. JÄÄTMEHOOLDUS



31994 L 0062: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994,
pakendi ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10).

Erandina direktiivi 94/62/EÜ artikli 6 lõike 1 punktidest a ja b saavutab Tšehhi Vabariik
järgmiste pakendimaterjalide taaskasutamise ja ringlussevõtuga seotud eesmärgid 31.
detsembriks 2005 vastavalt järgmistele vahe-eesmärkidele:

– plastide ringlussevõtt: ühinemiskuupäevaks 10% massist ja 2004. aastaks 12%;

taaskasutamise kogumäär: ühinemiskuupäevaks 39% massist ja 2004. aastaks 45%.

B. VEE KVALITEET

31991 L 0271: nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ, 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta
(EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40); muudetud järgmise aktiga:

31998 L 0015: komisjoni direktiiv 98/15/EÜ, 27.2.1998 (EÜT L 67, 7.3.1998, lk 29).

Erandina direktiivi 91/271/EMÜ artiklitest 3 ja 4 ning artikli 5 lõikest 2 ei kohaldata asulareovee
kogumissüsteeme ja puhastamist käsitlevaid nõudeid Tšehhi Vabariigis kuni 31. detsembrini
2010 vastavalt järgmisele vahe-eesmärgile: reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 10
000 inimekvivalendi tagab Tšehhi Vabariik direktiivi nõuete täitmise 18 reoveekogumisala puhul
hiljemalt ühinemiskuupäevaks ja veel 36 samasuguse reostuskoormusega reoveekogumisala
puhul 31. detsembriks 2006.

C. TÖÖSTUSSAASTE KONTROLL JA RISKIDE MAANDAMINE

32001 L 0080: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001,
teatavate suurtest põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste piiramise
kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1).

Erandina direktiivi 2001/80/EÜ artikli 4 lõikest 1 ja III lisa A osast ei kohaldata Tšehhi
Vabariigis kuni 31. detsembrini 2007 vääveldioksiidi heitkoguste piirväärtusi Přerovi soojusjaama
katla K4 suhtes ja Nová Hut’i jaama katla K11 suhtes.

A liide,

millele on osutatud V lisa 3. peatüki A jao punktis 1

Ettevõtete nimekiri koos puuduste ja nende kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaegadega

Tapamajad

Nr Looma-
arsti nr Ettevõtte nimi Puudused

Nõuetele
täieliku

vastavuse
kuupäev

1 BEKKVA s.r.o. Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkti 2 alapunkt a
I lisa I peatüki punkt 11

31.12.2004



2 Dru˛stevní jatka
Sádek, dru˛stvo

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, e ja f
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa I peatüki punktid 5 ja 11
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a, b ja h
I lisa III peatüki punkt 15

31.12.2005

3 JABOR, s.r.o. Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
II lisa I peatüki punkt 9
II lisa II peatüki punkti 10
alapunktid b, c ja e

31.12.2004

4 Jiří Papst, Jatka
Oudoleň

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, c, d ja g
I lisa I peatüki punktid 5, 6 ja 11
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b, f ja j
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunktid a ja b

31.12.2006

5 Jatka Svitavy, spol.
s r.o.

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, c ja g
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid e ja f

30.6.2006

6 Jaroslav Kouba, 
Řeznictví –
uzenářství

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
b, c ja e
I lisa I peatüki punkti 2 alapunkt b
I lisa I peatüki punkti 4 alapunktid
c ja d
I lisa I peatüki punktid 5, 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b, e, h ja i
I lisa III peatüki punkti 15
alapunkt b

31.12.2005

7 Vladimír Zezula, 
Jatky Rudíkov

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, e ja f
I lisa I peatüki punkti 2 alapunkt a
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt a
I lisa I peatüki punktid 5 ja 11
I lisa II peatüki punkti 14 alapunkt
h
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunkt b

31.12.2006

8 MABROS, s.r.o. Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
b ja c
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa I peatüki punktid 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14 alapunkt
h

31.12.2006

9 Karel Nozar, Jatky
Janov

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkti 2 alapunkt a
ja punkt 11

31.12.2006



10 Václav Raus, Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkt 5
I lisa II peatüki punkti 14 alapunkt
a

31.12.2005

11 Pavel Hřebejk – 
firma Slávie

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b ja e
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa I peatüki punktid 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a, b, c ja h

Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
A lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b ja e
B lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
b, d, e ja f

31.12.2006

12 VAVRAS, spol. s r.o. Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
II lisa I peatüki punkti 1
alapunktid b ja e

31.12.2004

13 Vlama, spol. s r. o. Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa I peatüki punkt 11
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid e ja g

31.12.2004

14 Zemědělské
dru˛stvo Čechtice –
Jatka Jeníkov

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, c ja d
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt d
I lisa I peatüki punktid 5 ja 11

31.12.2006

15 ZDV jatky Charvatce Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b ja e
I lisa I peatüki punktid 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b ja c

Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
B lisa I peatüki punkti 1 alapunkt
d

31.12.2006

16 ZD Rosice u Chrasti
– masná výroba a
jatky

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, c, e ja g
I lisa I peatüki punkti 2 alapunkt a
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa I peatüki punktid 5 ja 11

31.12.2006

17 ZD Vodňany Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunkt b
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt c
I lisa I peatüki punktid 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a ja b
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunktid a ja b

31.12.2005

18 Jaroslav Zezula –
řeznictví, uzenářství

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid

31.12.2004



Alates 1,
septembrist 2002
Jatky Zezula –
Jadrný, s.r.o.

a, b, c, d, 
e, f ja g
I lisa I peatüki punktid 5, 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b ja h

19 Jatky Chotěboř Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b ja e
I lisa I peatüki punktid 5 ja 11
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b ja f
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunktid a ja b

30.06.2006

20 Zemědělské
obchodní dru˛stvo,
dru˛stvo Šebkovice

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
b, c ja e
I lisa I peatüki punktid 7 ja 11
I lisa III peatüki punkti 15
alapunkt b
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunkt b

31.12.2004

21 Ing. V. Kozel,
ZOOINFORMA

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunkt g
I lisa I peatüki punkti 4 alapunkt a
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a, b, c, 
h ja j

31.12.2006

22 ZVOS Hustopeče,
a.s.

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkt 9
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a ja h
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunkt a

31.12.2004

23 MASOEKO, s.r.o Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, c ja e
I lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkt 3
I lisa I peatüki punkti 4 alapunktid
a, b ja c
I lisa I peatüki punktid 5, 10, 11
ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a, b, c,
e, f ja h
I lisa III peatüki punkti 15
alapunkt b

31.12.2006

Liha töötlemine ja lihatoodete valmistamine

1 Agrodru˛stvo
vlastníků – ADV
Libštát

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 2 alapunkt b
I lisa I peatüki punktid 5 ja 9

Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
A lisa I peatüki punkt 1
A lisa I peatüki punkti 2 alapunktid

31.12.2006



a, c, d ja g
A lisa I peatüki punkt 4

2 Bomas Brno, s.r.o. Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b ja e
I lisa I peatüki punkt 11

31.12.2005

3 Josef Kalina – 
JoKa Litoměřice

Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
A lisa I peatüki punkt 1
A lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b ja c
A lisa I peatüki punkt 11
B lisa I peatüki punkti 1 alapunkt d
B lisa II peatüki punkt 4

31.12.2006

4 Masný průmysl – 
Krásno, spol. s r.o.

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a ja g
I lisa I peatüki punkt 11

I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b, h ja j
Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
A lisa I peatüki punkt 1
A lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a ja c
A lisa I peatüki punkt 11

31.12.2006

5 Pejša Bohumil,
řeznictví uzenářství

Nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
c ja g
I lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a ja b
I lisa I peatüki punkt 11
I lisa III peatüki punkti 15 alapunkt
b

Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
A lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b, c ja g
A lisa I peatüki punkt 11

31.12.2006

6 Vysočina, a.s. Nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ:
A lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a ja b
A lisa I peatüki punkt 11

31.12.2005

Linnutapamajad

1 Melbro, a.s.,
porá˛ka drůbe˛e
Litoměřice 
(nüüd AGF Trading,
a.s., středisko 07
Litoměřice)

Nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunkt g
I lisa I peatüki punktid 11 ja 12
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid a, b ja c
I lisa IV peatüki punkti 16
alapunktid a ja b
I lisa IV peatüki punkti 17
alapunktid a ja b

31.12.2006

2 DIEMA, spol. s r.o. Nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b, d, e ja g
I lisa I peatüki punktid 9 ja 12
I lisa IV peatüki punktid 16 ja 17

31.12.2006



3 Podkrkonošská
odbytová s.r.o.

Nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunkt a
I lisa I peatüki punkt 5
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b ja c

31.12.2006

4 Velkopavlovické
drůbe˛ářské závody
a.s.

Nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunkt b
I lisa II peatüki punkti 14
alapunktid b, c ja g
I lisa XIII peatüki punkt 69

31.12.2006

Linnulihatooted ja munad

1 Drůbe˛ Příšovice
a.s.

Nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ:
I lisa I peatüki punkti 1 alapunktid
a, b ja e
I lisa I peatüki punkt 5

31.12.2005

2 Velkopavlovické
drůbe˛ářské závody
a.s.

Nõukogu direktiiv 89/437/EMÜ:
Lisa I peatüki punkti 1 alapunkt a
Lisa I peatüki punkt 3
Lisa II peatüki punktid 1, 4 ja 8

31.12.2006

Piimatöötlejad

1 Krkonošské sýrárny
a.s.

Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ:
B lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b, c, d ja g
B lisa I peatüki punkt 11
B lisa II peatüki A osa punkt 2

31.12.2006

2 Krkonošské sýrárny
a.s.

Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ:
B lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b, c ja g
B lisa I peatüki punktid 8 ja 11

31.12.2006

3 Mlékárna Čejetičky 
spol. s r.o.

Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ:
B lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b, c ja g
B lisa I peatüki punkt 3

31.12.2005

4 PROM s.r.o. Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ:
B lisa I peatüki punkt 1
B lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
a, b, c, d, 
e ja g
B lisa I peatüki punktid 3, 9, 11,13
ja 15
B lisa VI peatüki punkt 1

31.12.2006

5 NET- Kralovice, 
spol. s r.o.

Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ:
B lisa I peatüki punkti 2 alapunktid
b ja c
B lisa I peatüki punktid 3 ja 14
B lisa VI peatüki punkt 1

31.12.2006

6 Tavírna sýrů
Nymburk s.r.o.

Nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ:
B lisa I peatüki punktid 3 ja 11

31.12.2006

B liide,



millele on osutatud V lisa 3. peatüki A jao punktis 2

Ettevõtete loetelu, sealhulgas nõuetele mittevastavate puuride maht

LOOMADE HEAOLU

Nr Ettevõtte nimi
Maakond / Ringkond

Maht väljendatuna munakanades
(tükki)

1 Agricol s. r. o., Polička
T. Novákové 521
572 01 Polička
Svitavy / Pardubický
Põllumajandustootja: Opatovice, Velké
dráhy 318,
664 61 Rajhrad
Brno venkov / Jihomoravský

81 900*

2 ZZN Pardubice a. s.
Dělnická 384
531 25 Pardubice
Põllumajandustootja: Opatovice n. Labem,
533 45 Opatovice n. L.
Pardubice / Pardubický

50 000

3 Statek Miroslav a. s.
Nádra˛ní 1
671 72 Miroslav
Znojmo / Jihomoravský

14 400*

4 Podnik ˛ivočišné výroby Nový Jičín a. s.
Divadelní 9
741 01 Nový Jičín
Põllumajandustootja: Kunín, 742 53 Kunín
Nový Jičín / Moravskoslezský

18 000

5 VEMA a. s. Chrudim
Dačická 911
537 60 Chrudim
Chrudim / Pardubický

84 420

6 Drůbe˛árna Holešov s. r. o.
Bořenovská 1356
769 01 Holešov
Přerov / Zlínský

26 000

7 Jaroslav Jeřábek
Újezd 12
267 61 Cerhovice
Beroun / Středočeský

1 512

8 BIKOS s. r. o. Velká Bíteš
Tišnovská 366
595 01 Velká Bíteš / ˇďár nad Sázavou
Põllumajandustootja: Košíky, 595 01 Velká
Bíteš
ˇďár nad Sázavou / Vysočina

58 864*

9 Proagro Nymburk a. s.
Poděbradská 2026
288 72 Nymburk
Põllumajandustootja: Městec Králové,
Pra˛ská ul.,
289 03 Městec Králové

216 000*



Nymburk / Středočeský

* Puuride kallak on suurem kui direktiivis ettenähtud 14%. Kõnealuste puuride paigutamine üleminekuperioodi alla
toimub seetõttu tingimusel, et nimetatud puudus kõrvaldatakse ning et puurid vastavad Tšehhi Vabariigiga
kokkulepitud ülejäänud nõuetele kõrguse kohta.

1 EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/47/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk
73).

2 EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/47/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk
73).


