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PŘÍLOHA VII 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní 
požadavky na jejich dovoz na území Unie 

Rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty Kódy KN Původ Zvláštní požadavky 

1. Pěstební substrát ulpělý 
na rostlinách nebo 
s nimi spojený, určený 
k udržení životaschop
nosti rostlin, kromě 
sterilního média pro 
rostliny pěstované in 
vitro 

Nepoužije se ( 1 ) Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že: 

a) pěstební substrát při výsadbě 
rostlin s ním spojených: 

i) byl prostý zeminy a orga
nické hmoty a nebyl dříve 
využíván k pěstování 
rostlin nebo k jakýmkoliv 
jiným zemědělským 
účelům 

nebo 

ii) byl složen výhradně z raše
liny nebo vláken Cocos 
nucifera L. a dříve se 
nevyužíval k pěstování 
rostlin nebo k jakýmkoliv 
jiným zemědělským 
účelům 

nebo 

iii) byl podroben účinné fumi
gaci nebo tepelnému 
ošetření, které zajistí, že 
je prostý škodlivých orga
nismů, a které je uvedeno 
v rostlinolékařském osvěd 
čení podle článku 71 naří
zení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“, 

nebo 

iv) byl podroben účinnému 
systémovému přístupu, 
který zajistí, že je prostý 
škodlivých organismů, 
a které je uvedeno v rostli
nolékařském osvědčení 
podle článku 71 naří
zení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“; 

a 

ve všech případech uvedených 
v bodech i) až iv) byl ucho
váván a udržován ve vhod
ných podmínkách, aby byl 
udržen prostým karanténních 
škodlivých organismů 

a 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty Kódy KN Původ Zvláštní požadavky 

b) od výsadby: 

i) byla přijata vhodná 
opatření k zajištění toho, 
aby pěstební substrát zůstal 
prostý karanténních škodli
vých organismů pro Unii, 
zahrnující přinejmenším: 

— fyzickou izolaci pěs
tebního substrátu od 
zeminy a dalších mož
ných zdrojů kontami
nace, 

— hygienická opatření, 

— používání vody prosté 
karanténních škodlivých 
organismů pro Unii 

nebo 

ii) během dvou týdnů před 
vývozem byl pěstební 
substrát, v příslušném 
případě včetně zeminy, 
zcela odstraněn opláchnutím 
vodou prostou karanténních 
škodlivých organismů pro 
Unii. Opětovnou výsadbu 
lze provádět do pěstebního 
substrátu, který splňuje 
požadavky stanovené 
v písmenu a). Je nutné 
udržovat vhodné podmínky, 
aby se zajistilo, že zůstane 
prostý karanténních škodli
vých organismů pro Unii, 
jak stanoví písmeno b). 

2. Stroje, přístroje a vozidla, 
které byly provozovány 
pro zemědělské nebo 
lesnické účely 

ex 8432 10 00 
ex 8432 21 00 
ex 8432 29 10 
ex 8432 29 30 
ex 8432 29 50 
ex 8432 29 90 
ex 8432 31 00 
ex 8432 39 11 
ex 8432 39 19 
ex 8432 39 90 
ex 8432 41 00 
ex 8432 42 00 
ex 8432 80 00 
ex 8432 90 00 
ex 8433 40 00 
ex 8433 51 00 
ex 8433 53 10 
ex 8433 53 30 
ex 8433 53 90 

Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že stroje, 
přístroje a vozidla jsou očištěné 
a prosté zeminy a rostlinných 
zbytků 

▼B
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ex 8436 80 10 
ex 8701 20 90 
ex 8701 91 10 
ex 8701 92 10 
ex 8701 93 10 
ex 8701 94 10 
ex 8701 95 10 

▼M9 

2.1 Rostliny k pěstování, 
vyjma cibulí, oddenko
vých hlíz, oddenků, 
osiva, hlíz a rostlin 
v tkáňové kultuře 

0602 10 90 
0602 20 20 
0602 20 80 
0602 30 00 
0602 40 00 
0602 90 20 
0602 90 30 
0602 90 41 
0602 90 45 
0602 90 46 
0602 90 47 
0602 90 48 
0602 90 50 
0602 90 70 
0602 90 91 
0602 90 99 

ex 0704 10 00 
ex 0704 90 10 
ex 0704 90 90 
ex 0705 11 00 
ex 0705 19 00 
ex 0709 40 00 
ex 0709 99 10 
ex 0910 99 31 
ex 0910 99 33 

Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že rostliny: 
a) byly pěstovány ve školkách, 

které jsou registrovány státní 
organizací ochrany rostlin 
země původu, a tato organi
zace nad nimi vykonává 
dohled, 
a 

b) byly prohlédnuty ve vhodných 
termínech před vývozem. 

▼B 

3. Rostliny k pěstování 
s kořeny, vypěstované 
ve volné půdě 

ex 0601 20 30 
ex 0601 20 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 40 00 
ex 0602 90 20 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0706 90 10 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) o místě produkce je známo, že 
je prosté organismů Clavi
bacter sepedonicus (Spiecker
mann et Kottho) Nouioui et 
al. a Synchytrium endobi
oticum (Schilb.) Percival, 

a 

b) rostliny pocházejí z pozemku, 
o kterém je známo, že je 
prostý organismů Globodera 
pallida (Stone) Behrens 
a Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens. 

▼B
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4. Rostliny k pěstování, 
vyjma cibulí, oddenko
vých hlíz, oddenků, 
osiva, hlíz a rostlin 
v tkáňové kultuře 

0602 10 90 
0602 20 20 
0602 20 80 
0602 30 00 
0602 40 00 
0602 90 20 
0602 90 30 
0602 90 41 
0602 90 45 
0602 90 46 
0602 90 47 
0602 90 48 
0602 90 50 
0602 90 70 
0602 90 91 
0602 90 99 

ex 0704 10 00 
ex 0704 90 10 
ex 0704 90 90 

ex 0705 11 00 
ex 0705 19 00 

ex 0709 40 00 
ex 0709 99 10 

ex 0910 99 31 
ex 0910 99 33 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny byly 
vyprodukovány ve školkách a: 

a) pocházejí z oblasti, která je 
uznaná v zemi původu státní 
organizací ochrany rostlin 
dané země podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Thrips 
palmi Karny a která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, 
které je uznané v zemi původu 
státní službou ochrany rostlin 
dané země podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za prosté 
organismu Thrips palmi 
Karny, které je uvedeno v rost
linolékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“ a které bylo 
prohlášeno za prosté orga
nismu Thrips palmi Karny na 
základě úředních prohlídek 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před vývozem, 

nebo 

c) bezprostředně před vývozem 
byly podrobeny vhodnému 
ošetření proti organismu 
Thrips palmi Karny, o čemž 
jsou podrobné údaje uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, a byly úředně 
prohlédnuty a shledány 
prostými organismu Thrips 
palmi Karny. 

▼M9 

4.2 Rostliny k pěstování 
s pěstebním substrátem, 
určeným k udržení živo
taschopnosti rostlin, 
kromě rostlin v tkáňové 
kultuře a vodních rostlin 

ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 40 00 
ex 0602 90 20 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Čína, Indie, Japonsko, 
Kanada, Rusko, Švýca
rsko a USA 

Úřední potvrzení, že rostliny: 
a) pocházejí z oblasti, kterou 

státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Popillia japonica 
Newman. Název oblasti se 
uvede v rostlinolékařském 
osvědčení 
nebo 

▼B
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b) byly pěstovány na místě 
produkce, které státní organi
zace ochrany rostlin země 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prosté organismu Popillia 
japonica Newman a: 

i) které bylo podrobeno 
každoroční úřední pro
hlídce a alespoň měsíční 
prohlídce během tří mě
síců před vývozem ohl
edně jakýchkoli známek 
výskytu organismu Pop
illia japonica Newman, 
provedeným ve vhodných 
termínech pro zjištění 
výskytu dotčeného škodli
vého organismu, a to 
přinejmenším vizuální 
prohlídkou všech rostlin, 
včetně plevelů, a odběrem 
vzorku pěstebního sub
strátu, v němž rostliny 
rostou, 

a 

ii) které je obklopeno nára
zníkovou zónou o šířce 
alespoň 100 m, kde kaž
doroční úřední průzkumy 
prováděné ve vhodných 
obdobích potvrdily nepří
tomnost organismu Pop
illia japonica Newman, 

a 

iii) bezprostředně před výv
ozem byly rostliny a pěs
tební substrát podrobeny 
úřední prohlídce, včetně 
odběru vzorku pěstebního 
substrátu, a byly shledány 
prostými organismu Pop
illia japonica Newman, 

a 

iv) pro rostliny platí, že: 

— s nimi bylo nakládáno 
takovým způsobem, 
včetně způsobu balení 
nebo převozu, který 
brání jejich napadení 
organismem Popillia 
japonica Newman 
poté, co opustí místo 
produkce, 

nebo 

▼M9
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— jsou přemístěny mimo 
letové období orga
nismu Popillia japo
nica Newman 

nebo 

c) byly pěstovány trvale na 
stanovišti produkce s fyzickou 
izolací proti zavlečení orga
nismu Popillia japonica 
Newman a: 

i) je s nimi nakládáno 
takovým způsobem, 
včetně způsobu balení 
nebo převozu, který brání 
jejich napadení orga
nismem Popillia japonica 
Newman poté, co opustí 
stanoviště produkce, 

nebo 

ii) jsou přemístěny mimo 
letové období organismu 
Popillia japonica Newman 

nebo 

d) byly produkovány v souladu 
se systémovým přístupem 
schváleným v souladu 
s postupem, který je stanoven 
v článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, aby bylo zajištěno, 
že jsou prosty organismu 
Popillia japonica Newman. 

▼B 

5. Jednoleté a dvouleté 
rostliny k pěstování, 
vyjma čeledi Poaceae 
a osiva 

ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

ex 0704 10 00 
ex 0704 90 10 
ex 0704 90 90 

ex 0705 11 00 
ex 0705 19 00 
ex 0709 40 00 
ex 0709 99 10 
ex 0910 99 31 
ex 0910 99 33 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Alžírsko, 
Andorra, Arménie, Ázer
bájdžán, Bělorusko, Bo- 
sna a Hercegovina, Černá 
hora, Egypt, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Izrael, Jordánsko, Kaná
rské ostrovy, Libanon, 
Libye, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Ma
roko, Norsko, Rusko 
(pouze následující části: 
Centrální federální okruh 
(Tsentralny federalny 
okrug), Severozápadní 
federální okruh (Severo- 
Zapadny federalny okrug), 
Jižní federální okruh 
(Yuzhny federalny okrug), 
Severokavkazský federální 
okruh (Severo-Kavkazsky 
federalny okrug) a Pov
olžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, Spo
jené království ( 2 ), Srbsko, 
Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly pěstovány ve školkách; 

b) jsou prosté rostlinných zbytků, 
květů a plodů; 

c) byly prohlédnuty ve vhodných 
termínech před vývozem; 

d) jsou shledány prostými 
příznaků výskytu škodlivých 
bakterií, virů a virům podob
ných organismů a 

e) jsou buď shledány prostými 
známek či příznaků výskytu 
škodlivých hlístic, hmyzu, 
roztočů a hub, nebo byly 
podrobeny vhodnému ošetření 
k odstranění takových orga
nismů. 

▼M9
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6. Rostliny k pěstování 
čeledi Poaceae okras
ných trvalých travin 
podčeledí Bambuso
ideae, Panicoideae 
a rodů Buchloe Lag., 
Bouteloua Lag., Cala
magrostis Adan., Corta
deria Stapf, Glyceria R. 
Br., Hakonechloa Mak. 
ex Honda, Hystrix L., 
Molinia Schnrak, 
Phalaris L., Shibataea 
Mak. Ex Nakai, Spar
tina Schreb., Stipa L. 
a Uniola L., mimo 
osiva 

ex 0602 90 50 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Alžírsko, 
Andorra, Arménie, Ázer
bájdžán, Bělorusko, Bo- 
sna a Hercegovina, Černá 
hora, Egypt, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Izrael, Jordánsko, Kaná
rské ostrovy, Libanon, 
Libye, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Ma
roko, Norsko, Rusko 
(pouze následující části: 
Centrální federální okruh 
(Tsentralny federalny ok
rug), Severozápadní fede
rální okruh (Severo- 
Zapadny federalny okrug), 
Jižní federální okruh 
(Yuzhny federalny okrug), 
Severokavkazský federální 
okruh (Severo-Kavkazsky 
federalny okrug) a Pov
olžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, Spo
jené království ( 2 ), Srbsko, 
Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly pěstovány ve školkách; 

b) jsou prosté rostlinných zbytků, 
květů a plodů; 

c) byly prohlédnuty ve vhodných 
termínech před vývozem; 

d) jsou shledány prostými 
příznaků výskytu škodlivých 
bakterií, virů a virům podob
ných organismů a 

e) jsou shledány prostými 
známek či příznaků výskytu 
škodlivých hlístic, hmyzu, 
roztočů a hub, nebo byly 
podrobeny vhodnému ošetření 
k odstranění takovýchto orga
nismů. 

7. Rostliny k pěstování, 
vyjma rostlin ve vege
tačním klidu, rostlin 
v tkáňové kultuře, osiva, 
cibulí, hlíz, oddenkových 
hlíz a oddenků. 

Relevantní karanténní 
škodlivé organismy pro 
Unii jsou tyto: 

— Begomoviry jiné než: 
Abutilon mosaic virus, 
Sweet potato leaf curl 
virus, Tomato yellow 
leaf curl virus, Tomato 
yellow leaf curl 
Sardinia virus, Tomato 
yellow leaf curl 
Malaga virus, Tomato 
yellow leaf curl Axar
quia virus; 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 40 00 

ex 0602 90 20 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0704 10 00 
ex 0704 90 10 
ex 0704 90 90 
ex 0705 11 00 
ex 0705 19 00 
ex 0709 40 00 
ex 0709 99 10 
ex 0910 99 31 
ex 0910 99 33 

Třetí země, kde je znám 
výskyt karanténních 
škodlivých organismů 
pro Unii 

▼B
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— Cowpea mild mottle 
virus; 

— Lettuce infectious 
yellows virus; 

— Melon 
yellowing-associated 
virus; 

— Squash vein yellowing 
virus; 

— Sweet potato chlorotic 
stunt virus; 

— Sweet potato mild 
mottle virus; 

— Tomato mild mottle 
virus. 

a) kde není znám vý
skyt organismu Bem
isia tabaci Genn. 
(neevropských popu
lací) ani jiných pře
našečů karanténních 
škodlivých orga
nismů pro Unii; 

Úřední potvrzení, že na rostlinách 
nebyly během celého vegetačního 
období pozorovány příznaky 
výskytu karanténních škodlivých 
organismů pro Unii 

b) kde je znám výskyt 
organismu Bemisia 
tabaci Genn. (nee
vropských populací) 
nebo jiných přena 
šečů karanténních 
škodlivých orga
nismů pro Unii. 

Úřední potvrzení, že na rostlinách 
nebyly během celého vegetačního 
období pozorovány příznaky 
výskytu karanténních škodlivých 
organismů pro Unii, 

a 

a) rostliny pocházejí z oblastí, 
o nichž je známo, že jsou 
prosté organismu Bemisia 
tabaci Genn. a jiných přena 
šečů karanténních škodlivých 
organismů pro Unii, 

nebo 

b) stanoviště produkce bylo při 
úředních prohlídkách provede
ných ve vhodných termínech 
pro zjištění příslušného škodli
vého organismu shledáno 
prostým organismu Bemisia 
tabaci Genn. a jiných přena 
šečů relevantních karanténních 
škodlivých organismů pro 
Unii 

nebo 

c) rostliny byly podrobeny účin
nému ošetření, které zajišťuje 
eradikaci organismu Bemisia 
tabaci Genn a jiných přena 
šečů karanténních škodlivých 
organismů pro Unii, a před 
vývozem jich byly shledány 
prostými. 

▼B
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▼M9 

8. Rostliny k pěstování 
bylinných druhů, vyjma 
cibulí, oddenkových 
hlíz, rostlin čeledi 
Poaceae, oddenků, 
osiva, hlíz a rostlin 
v tkáňové kultuře 

ex 0602 10 90 

0602 90 20 

ex 0602 90 30 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

ex 0704 10 00 

ex 0704 90 10 

ex 0704 90 90 

ex 0705 11 00 

ex 0705 19 00 

ex 0705 21 00 

ex 0705 29 00 

ex 0706 90 10 

ex 0709 40 00 

ex 0709 99 10 

ex 0910 99 31 

ex 0910 99 33 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismů Liri
omyza sativae (Blan
chard) a Nemorimyza 
maculosa (Malloch) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismů Liriomyza sativae 
(Blanchard) a Nemorimyza 
maculosa (Malloch). Název 
oblasti se uvede v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, 
které je státní organizací 
ochrany rostlin země původu 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznáno za prosté 
organismů Liriomyza sativae 
(Blanchard) a Nemorimyza 
maculosa (Malloch), které je 
uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení v kolonce „Dodat
kové prohlášení“ a které bylo 
prohlášeno za prosté orga
nismů Liriomyza sativae 
(Blanchard) a Amauromyza 
maculosa (Malloch) na 
základě úředních prohlídek 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před vývozem, 

nebo 

c) bezprostředně před vývozem 
byly podrobeny vhodnému 
ošetření proti organismům 
Liriomyza sativae (Blanchard) 
a Nemorimyza maculosa 
(Malloch) a na základě úřední 
prohlídky byly shledány 
prostými organismů Liriomyza 
sativae (Blanchard) a Nemori
myza maculosa (Malloch). 

Podrobnosti o ošetření 
uvedeném v písmeni c) se 
uvedou v rostlinolékařském 
osvědčení. 

▼B
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9. Bylinné víceleté rostliny 
k pěstování, kromě 
osiva, čeledí Caryophyl
laceae (vyjma Dianthus 
L.), Compositae (vyjma 
Chrysanthemum L.), 
Cruciferae, Legumi
nosae a Rosaceae 
(vyjma Fragaria L.) 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0704 10 00 
ex 0704 90 10 
ex 0704 90 90 
ex 0705 11 00 
ex 0705 19 00 
ex 0705 21 00 
ex 0705 29 00 
ex 0709 99 10 
ex 0910 99 31 
ex 0910 99 33 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Alžírsko, 
Andorra, Arménie, Ázer
bájdžán, Bělorusko, Bo- 
sna a Hercegovina, Černá 
hora, Egypt, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Izrael, Jordánsko, Kaná
rské ostrovy, Libanon, 
Libye, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, 
Maroko, Norsko, Rusko 
(pouze následující části: 
Centrální federální okruh 
(Tsentralny federalny 
okrug), Severozápadní 
federální okruh (Severo- 
Zapadny federalny okrug), 
Jižní federální okruh 
(Yuzhny federalny okrug), 
Severokavkazský federální 
okruh (Severo-Kavkazsky 
federalny okrug) a Pov
olžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, Spo
jené království ( 2 ), Srbsko, 
Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly pěstovány ve školkách; 

b) jsou prosté rostlinných zbytků, 
květů a plodů; 

c) byly prohlédnuty ve vhodných 
termínech před vývozem; 

d) jsou shledány prostými 
příznaků výskytu škodlivých 
bakterií, virů a virům podob
ných organismů a 

e) jsou buď shledány prostými 
známek či příznaků výskytu 
škodlivých hlístic, hmyzu, 
roztočů a hub, nebo byly 
podrobeny vhodnému ošetření 
k odstranění takových orga
nismů. 

10. Stromy a keře určené 
k pěstování, kromě 
osiva a rostlin v tkáňové 
kultuře 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 40 00 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

►M4 Třetí země, vyjma 
těchto: Albánie, Alžírsko, 
Andorra, Arménie, Ázer
bájdžán, Bělorusko, Bo- 
sna a Hercegovina, Černá 
hora, Egypt, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Izrael, Jordánsko, Kan
árské ostrovy, Libanon, 
Libye, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, 
Maroko, Norsko, Rusko 
(pouze následující části: 
Centrální federální okruh 
(Tsentralny federalny 
okrug), Severozápadní 
federální okruh (Severo- 
Zapadny federalny okrug), 
Jižní federální okruh 
(Yuzhny federalny okrug), 
Severokavkazský federální 
okruh (Severo-Kavkazsky 
federalny okrug) a Pov
olžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, 
Spojené království ( 2 ), 
Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, 
Tunisko, Turecko 
a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) jsou čisté (tzn. zbavené rostli
nných zbytků) a jsou prosté 
květů a plodů; 

b) byly pěstovány ve školkách; 

c) byly prohlédnuty ve vhodných 
termínech před vývozem 
a shledány prostými příznaků 
výskytu škodlivých bakterií, 
virů a virům podobných orga
nismů a buď shledány 
prostými příznaků výskytu 
škodlivých hlístic, hmyzu, 
roztočů a hub, nebo byly 
podrobeny vhodnému ošetření, 
které zajišťuje odstranění 
těchto organismů. 

▼B
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11. Opadavé stromy a keře 
určené k pěstování, 
kromě osiva a rostlin 
v tkáňové kultuře 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 40 00 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

►M4 Třetí země, 
vyjma těchto: Albánie, 
Alžírsko, Andorra, 
Arménie, Ázerbájdžán, 
Bělorusko, Bosna 
a Hercegovina, Černá 
hora, Egypt, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Izrael, Jordánsko, 
Kanárské ostrovy, 
Libanon, Libye, Lichten 
štejnsko, Moldavsko, 
Monako, Maroko, 
Norsko, Rusko (pouze 
následující části: 
Centrální federální 
okruh (Tsentralny fede
ralny okrug), Severozá
padní federální okruh 
(Severo-Zapadny fede
ralny okrug), Jižní fede
rální okruh (Yuzhny 
federalny okrug), Seve
rokavkazský federální 
okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny 
okrug) a Povolžský 
federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, 
Spojené království ( 2 ), 
Srbsko, Sýrie, 
Švýcarsko, Tunisko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že rostliny jsou 
ve vegetačním klidu a prosté listů 

12. Kořenová a hlízová 
zelenina, vyjma hlíz 
Solanum tuberosum L. 

0706 10 00 
0706 90 10 
0706 90 30 
0706 90 90 

ex 0709 99 90 
ex 0714 10 00 
ex 0714 20 10 
ex 0714 20 90 
ex 0714 30 00 
ex 0714 40 00 
ex 0714 50 00 
ex 0714 90 20 
ex 0714 90 90 

ex 0910 11 00 
ex 0910 30 00 
ex 0910 99 91 

ex 1212 91 80 
ex 1212 94 00 
ex 1212 99 95 

ex 1214 90 10 
ex 1214 90 90 

Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že zásilka či 
partie neobsahuje více než 1 % 
čisté hmotnosti zeminy a pěsteb
ního substrátu 

▼B
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13. Cibule, cibulové hlízy, 
oddenky, hlízy určené 
k pěstování, vyjma hlíz 
Solanum tuberosum 

0601 10 10 

0601 10 20 

0601 10 30 

0601 10 40 

0601 10 90 

0601 20 10 

0601 20 30 

0601 20 90 

ex 0706 90 10 

ex 0910 11 00 

ex 0910 20 10 

ex 0910 30 00 

Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že zásilka či 
partie neobsahuje více než 1 % 
čisté hmotnosti zeminy a pěsteb
ního substrátu 

14. Hlízy Solanum tube
rosum L. 

0701 10 00 
0701 90 10 
0701 90 50 
0701 90 90 

Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že zásilka či 
partie neobsahuje více než 1 % 
čisté hmotnosti zeminy a pěsteb
ního substrátu 

15. Hlízy Solanum tube
rosum L. 

0701 10 00 
0701 90 10 
0701 90 50 
0701 90 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že hlízy pochá
zejí: 

a) ze země, kde není znám 
výskyt organismu Tecia sola
nivora (Povolný), 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Tecia solanivora 
(Povolný). 

16. Hlízy Solanum tube
rosum L. 

0701 10 00 
0701 90 10 
0701 90 50 
0701 90 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) hlízy pocházejí ze zemí, 
o nichž je známo, že jsou 
prosté organismu Clavibacter 
sepedonicus (Spieckermann et 
Kottho) Nouioui et al., 

nebo 

b) v zemi původu byla splněna 
ustanovení uznaná jako rovno
cenná ustanovením právních 
předpisů Unie týkajícím se 
potírání organismu Clavi
bacter sepedonicus (Spiecker
mann et Kottho) Nouioui et 
al., v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031. 

▼B
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17. Hlízy Solanum tube
rosum L. 

0701 10 00 
0701 90 10 
0701 90 50 
0701 90 90 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismu 
Synchytrium endobi
oticum (Schilb.) Percival 

Úřední potvrzení, že: 

a) hlízy pocházejí z oblastí, 
o nichž je známo, že jsou 
prosté organismu Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) 
Percival (všech patotypů 
jiných než patotyp 1, který je 
společným evropským pato
typem), a po odpovídající 
období nebyly pozorovány 
žádné příznaky výskytu orga
nismu Synchytrium endobi
oticum (Schilb.) Percival na 
místě produkce ani v bezpro
středním okolí 

nebo 

b) v zemi původu byla splněna 
ustanovení uznaná jako rovno
cenná ustanovením právních 
předpisů Unie týkajícím se 
potírání organismu Synchy
trium endobioticum (Schilb.) 
Percival v souladu s postupem 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

18. Hlízy Solanum tube
rosum L., k pěstování 

0701 10 00 Třetí země Úřední potvrzení, že hlízy pochá
zejí ze stanoviště, o kterém je 
známo, že je prosté organismů 
Globodera rostochiensis (Wollen
weber) Behrens a Globodera 
pallida (Stone) Behrens 

19. Hlízy Solanum tube
rosum L., k pěstování 

0701 10 00 Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) hlízy pocházejí z oblastí, ve 
kterých není znám výskyt 
organismů Ralstonia solanace
arum (Smith) Yabuuchi et al. 
emend. Safni et al., Ralstonia 
pseudosolanacearum Safni et 
al., Ralstonia syzigii subsp. 
celebensis Safni et al. 
a Ralstonia syzigii subsp. 
indonesiensis Safni et al., 

nebo 

▼B
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b) v oblastech, kde je znám 
výskyt organismů Ralstonia 
solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. emend. Safni 
et al., Ralstonia pseudosolana
cearum Safni et al., Ralstonia 
syzigii subsp. celebensis Safni 
et al. nebo Ralstonia syzigii 
subsp. indonesiensis Safni et 
al., pocházejí hlízy z místa 
produkce shledaného prostým 
organismů Ralstonia solanace
arum (Smith) Yabuuchi et al. 
emend. Safni et al., Ralstonia 
pseudosolanacearum Safni et 
al., Ralstonia syzigii subsp. 
celebensis Safni et al. 
a Ralstonia syzigii subsp. 
indonesiensis Safni et al. 
nebo považovaného za prosté 
těchto organismů v důsledku 
opatření přijatých za účelem 
eradikace organismů Ralstonia 
solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. emend. Safni 
et al., Ralstonia pseudosolana
cearum Safni et al., Ralstonia 
syzigii subsp. celebensis Safni 
et al. a Ralstonia syzigii 
subsp. indonesiensis Safni et 
al. a vymezeným v souladu 
s postupem podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

▼M9 

20. Hlízy Solanum tube
rosum L., k pěstování 

0701 10 00 Třetí země Úřední potvrzení, že hlízy: 

a) pocházejí ze země, která je 
uznaná podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismů Meloido
gyne chitwoodi Golden et al., 
Meloidogyne enterolobii Yang 
& Eisenback a Meloidogyne 
fallax Karssen, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismů Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al., Meloidogyne 
enterolobii Yang & Eisenback 
a Meloidogyne fallax Karssen. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

▼B
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c) pocházejí z místa produkce, 
které státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
za prosté organismů Meloido
gyne chitwoodi Golden et al., 
Meloidogyne enterolobii Yang 
& Eisenback a Meloidogyne 
fallax Karssen na základě 
každoročního průzkumu hosti
telských porostů vizuální 
prohlídkou hostitelských 
rostlin ve vhodných termínech 
a vizuální prohlídkou na 
povrchu i na řezu hlíz po 
sklizni z porostů brambor 
pěstovaných na místě 
produkce, 

nebo 

d) byly po sklizni namátkově 
vzorkovány a buď byly zkon
trolovány na výskyt příznaků 
po použití vhodné metody, 
která tyto příznaky vyvolává, 
nebo byly laboratorně testo
vány, a kromě toho byly 
rovněž vizuálně prohlédnuty 
na povrchu i na řezu ve vhod
ných termínech a při každém 
uzavírání obalů nebo kontej
nerů a nebyly zjištěny žádné 
příznaky výskytu organismů 
Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al., Meloidogyne 
enterolobii Yang & Eisenback 
a Meloidogyne fallax Karssen. 

▼B 

21. Hlízy Solanum tube
rosum L., jiné než 
k pěstování 

0701 90 10 
0701 90 50 
0701 90 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že hlízy pochá
zejí z oblastí, ve kterých není 
znám výskyt organismů Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al. emend. Safni et al., 
Ralstonia pseudosolanacearum 
Safni et al., Ralstonia syzigii 
subsp. celebensis Safni et al. 
a Ralstonia syzigii subsp. indone
siensis Safni et al. 

▼M9 

21.1 Rostliny k pěstování 
Cucurbitaceae Juss. 
a Solanaceae Juss., 
vyjma cibulí, oddenko
vých hlíz, oddenků, 
pylu, osiva, hlíz a rostlin 
v tkáňové kultuře 

ex 0602 10 90 

ex 0602 90 30 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Ceratothri
poides claratris (Shumsher), 

nebo 

▼M9
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b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Ceratothripoides clara
tris (Shumsher). Název oblasti 
se uvede v rostlinolékařském 
osvědčení 

nebo 

c) byly pěstovány trvale na 
stanovišti produkce s fyzickou 
ochranou proti zavlečení orga
nismu Ceratothripoides clara
tris (Shumsher), které bylo 
podrobeno alespoň tři měsíce 
před vývozem nejméně jedné 
prohlídce pro zjištění výskytu 
organismu Ceratothripoides 
claratris (Shumsher). 

21.2 Rostliny k pěstování 

Allium cepa L., Aspa
ragus L., 

Cynara scolymus L., 

Citrullus lanatus 
(Thnb.) Matusm. & 
Nakai, Cucurbita L., 
Cucumis melo L., 
Cucumis sativum L., 
Glycine max (L.), Merr., 
Gossypium L., Medi
cago sativa, L., Persea 
americana Mill., Phase
olus L., Ricinus 
communis L., 

a Tagetes L., vyjma 
cibulí, oddenkových 
hlíz, rostlin v tkáňové 
kultuře, oddenků, pylu, 
osiva a hlíz. 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 90 30 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Bolívie, Ekvádor, 
Kolumbie, Peru a USA 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Prodiplosis longifila 
Gagné. Název oblasti se 
uvede v rostlinolékařském 
osvědčení 

nebo 

b) byly pěstovány přinejmenším 
po dobu dvou měsíců před 
vývozem nebo v případě 
rostlin, které jsou mladší než 
dva měsíce, trvale na stano
višti produkce s fyzickou 
ochranou, které bylo v zemi 
původu uznáno za prosté orga
nismu Prodiplosis longifila 
Gagné, na základě úředních 
prohlídek prováděných trvale 
nebo během posledních dvou 
měsíců před vývozem. 

▼B 

22. Rostliny k pěstování 
Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum 
L., Musa L., Nicotiana 
L., a Solanum melon
gena L., kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismů 
Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. 
emend. Safni et al., 
Ralstonia pseudosolana
cearum Safni et al., 
Ralstonia syzigii subsp. 
celebensis Safni et al. 
nebo Ralstonia syzigii 
subsp. indonesiensis 
Safni et al. 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí, 
které byly shledány prostými 
organismů Ralstonia solanace
arum (Smith) Yabuuchi et al. 
emend. Safni et al., Ralstonia 
pseudosolanacearum Safni et 
al., Ralstonia syzigii subsp. 
celebensis Safni et al. 
a Ralstonia syzigii subsp. 
indonesiensis Safni et al., 

▼M9
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nebo 

b) na rostlinách na místě 
produkce nebyly od začátku 
posledního ukončeného vege
tačního období pozorovány 
příznaky výskytu organismů 
Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. 
emend. Safni et al., Ralstonia 
pseudosolanacearum Safni et 
al., Ralstonia syzigii subsp. 
celebensis Safni et al. 
a Ralstonia syzigii subsp. 
indonesiensis Safni et al. 

23. Rostliny Solanum lyco
persicum L. a Solanum 
melongena L., vyjma 
plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí: 

a) ze země, která byla podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření uznána za prostou 
organismu Keiferia lycopersi
cella (Walsingham), 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismu Keiferia 
lycopersicella (Walsingham) 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“. 

24. Rostliny k pěstování 
Beta vulgaris L., kromě 
osiva 

ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 

Třetí země Úřední potvrzení, že na místě 
produkce nebyly od začátku 
posledního ukončeného vegetač
ního období pozorovány žádné 
příznaky výskytu organismu Beet 
curly top virus. 

▼M9 

24.1 Rostliny k pěstování 
Euphorbia pulcherrima 
Willd., Fragaria L. 
a Rubus L., kromě 
rostlin v tkáňové 
kultuře, pylu a osiva 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 90 30 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Eotetrany
chus lewisi (McGregor), 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Eotetranychus lewisi 
(McGregor). Název oblasti se 
uvede v rostlinolékařském 
osvědčení 

▼B
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nebo 

c) pocházejí z místa produkce, 
které státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prosté orga
nismu Eotetranychus lewisi 
(McGregor). 

▼B 

25. Rostliny Chrysan
themum L., Dianthus L. 
a Pelargonium l’Hérit. 
ex Ait., kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

0603 12 00 
0603 14 00 

ex 0603 19 70 
ex 0603 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismů 
Spodoptera eridania (Cramer), 
Spodoptera frugiperda Smith 
a Spodoptera litura (Fabri
cius), 

nebo 

b) na místě produkce nebyly od 
počátku posledního ukonče
ného vegetačního období 
pozorovány žádné příznaky 
výskytu organismů Spodop
tera eridania (Cramer), 
Spodoptera frugiperda Smith 
a Spodoptera litura (Fabri
cius), 

nebo 

c) rostliny prošly vhodným 
ošetřením na ochranu proti 
relevantním škodlivým orga
nismům. 

26. Rostliny k pěstování 
Chrysanthemum L. 
a Solanum lycopersicum 
L., kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny byly 
trvale pěstovány: 

a) v zemi prosté organismu 
Chrysanthemum stem necrosis 
virus 

nebo 

b) v oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin země 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismu Chrysan
themum stem necrosis virus, 

nebo 

▼M9
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c) na místě produkce uznaném za 
prosté organismu Chrysan
themum stem necrosis virus 
a potvrzeném úředními 
prohlídkami a ve vhodných 
případech testy. 

27. Rostliny k pěstování 
Pelargonium L’Herit. 
ex Ait., kromě osiva 

ex 0602 10 90 

ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismu Tom
ato ringspot virus: 

a) kde není znám výskyt 
organismů Xiphinema 
americanum Cobb 
sensu stricto, Xiphi
nema bricolense Eb
sary, Vrain & Graham, 
Xiphinema califor
nicum Lamberti & 
Bleve-Zacheo, Xiphi
nema inaequale khan 
et Ahmad, Xiphinema 
intermedium Lamberti 
& Bleve-Zacheo, 
Xiphinema rivesi 
(populace mimo EU) 
Dalmasso a Xiphinema 
tarjanense Lamberti & 
Bleve-Zacheo či jiných 
přenašečů organismu 
Tomato ringspot virus; 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí přímo z míst 
produkce, o kterých je známo, 
že jsou prostá organismu 
Tomato ringspot virus, 

nebo 

b) jsou nejvýše čtvrtou generací, 
získanou z matečných rostlin 
shledaných prostými orga
nismu Tomato ringspot virus 
v rámci úředně schváleného 
systému virologického testo
vání. 

b) kde je znám výskyt 
organismů Xiphi
nema americanum 
Cobb sensu stricto, 
Xiphinema bricolense 
Ebsary, Vrain & Gra
ham, Xiphinema cali
fornicum Lamberti & 
Bleve-Zacheo, Xiphi
nema inaequale khan 
et Ahmad, Xiphi
nema intermedium 
Lamberti & Bleve- 
Zacheo, Xiphinema 
rivesi (populace 
mimo EU) Dalmasso 
a Xiphinema tarja
nense Lamberti & 
Bleve-Zacheo či 
jiných přenašečů 
organismu Tomato 
ringspot virus. 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) jsou přímo získány z míst 
produkce, o kterých je známo, 
že jsou prostá organismu 
Tomato ringspot virus v půdě 
i na rostlinách, 

nebo 

b) jsou nejvýše druhou generací, 
získanou z matečných rostlin 
shledaných prostými orga
nismu Tomato ringspot virus 
v rámci úředně schváleného 
systému virologického testo
vání. 

▼B
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▼M9 

28. Řezané květiny Chry
santhemum L., Dianthus 
L., Gypsophila L. a Soli
dago L. a listová zele
nina Apium graveolens 
L. a Ocimum L. 

0603 12 00, 
0603 14 00 

ex 0603 19 70 
0709 40 00 

ex 0709 99 10 
ex 0709 99 90 
ex 1211 90 86 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že řezané 
květiny a listová zelenina: 

a) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismů Liriomyza 
sativae (Blanchard) a Nemori
myza maculosa (Malloch), 

nebo 

b) byly bezprostředně před 
vývozem úředně prohlédnuty 
a shledány prostými orga
nismů Liriomyza sativae 
(Blanchard) a Nemorimyza 
maculosa (Malloch). 

29. Řezané květiny čeledi 
Orchidaceae 

0603 13 00 Třetí země kromě 
Thajska 

Úřední potvrzení, že řezané 
květiny: 

a) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Thrips 
palmi Karny, 

nebo 

b) byly bezprostředně před 
vývozem úředně prohlédnuty 
a shledány prostými orga
nismu Thrips palmi Karny. 

29.1 Řezané květiny čeledi 
Orchidaceae 

0603 13 00 Thajsko Úřední potvrzení, že řezané 
květiny: 

a) pocházejí z místa produkce, 
které bylo shledáno prostým 
organismu Trips palmi Karny 
při úředních prohlídkách 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před vývozem, 

nebo 

b) byly ošetřeny vhodnou fumi
gací, aby se zajistilo, že jsou 
prosté organismu Thrips palmi 
Karny, a podrobnosti o oše
tření jsou uvedeny v rostlinolé
kařském osvědčení. 

▼B
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30. Přirozeně či uměle 
zakrslé rostliny k pěsto
vání, kromě osiva 

ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 40 00 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

►M4 Třetí země, vyj- 
ma těchto: Albánie, 
Andorra, Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Kanárské ostrovy, Lich
tenštejnsko, Moldavsko, 
Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následu
jící části: Centrální fede
rální okruh (Tsentralny 
federalny okrug), Seve
rozápadní federální 
okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní 
federální okruh (Yuzhny 
federalny okrug), Seve
rokavkazský federální 
okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny 
okrug) a Povolžský 
federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, 
Spojené království ( 2 ), 
Srbsko, Švýcarsko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny, včetně rostlin získa
ných přímo z přírodních 
stanovišť, byly nepřetržitě po 
dobu nejméně dvou let před 
odesláním pěstovány, udržo
vány a tvarovány v úředně 
registrovaných školkách 
s kontrolním režimem podlé
hajícím úřednímu dozoru; 

b) rostliny ve školkách uvedené 
v písmenu a) této položky: 

i) byly alespoň během období 
uvedeném v písmenu a) 
této položky: 

— přesazeny do nádob 
umístěných v regálech 
alespoň 50 cm nad 
zemí, 

— podrobeny vhodným 
ošetřením, aby se zajis
tilo, že jsou prosté 
neevropských rzí, 
a účinná látka, 
koncentrace a datum 
aplikace těchto ošetření 
jsou uvedeny v rostlino
lékařském osvědčení 
podle článku 71 naří
zení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dezin
sekční anebo dezin
fekční ošetření“, 

— úředně prohlédnuty ne
jméně šestkrát za rok 
ve vhodných interva
lech pro zjištění vý
skytu dotčených karan
ténních škodlivých or
ganismů pro Unii 
podle nařízení (EU) 
2016/2031 a tyto pro
hlídky byly rovněž 
provedeny na rostli
nách v bezprostředním 

▼B
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okolí školek uvedených 
v písmenu a) této 
položky, a to přinej
menším vizuální 
prohlídkou každého 
řádku pole nebo školky 
a všech částí rostliny 
nad pěstebním 
substrátem na vzorku 
nejméně 300 rostlin 
daného rodu, není-li 
na místě více než 
3 000 rostlin daného 
rodu, případně 10 % 
rostlin, je-li na místě 
více než 3 000 rostlin 
daného rodu, 

— při těchto prohlídkách 
shledány prostými 
dotčených relevantních 
karanténních škodli
vých organismů pro 
Unii, jak je uvedeno 
v předchozí odrážce, 
napadené rostliny byly 
odstraněny a zbývající 
rostliny byly ve vhod
ných případech účinně 
ošetřeny a byly zadržo
vány po odpovídající 
dobu a prohlíženy, 
aby se zajistilo, že 
jsou prosté daných 
škodlivých organismů, 

— pěstovány buď v nep
oužitém umělém pě
stebním substrátu, 
nebo v přírodním 
pěstebním substrátu, 
který byl ošetřen fumi
gací nebo vhodným 
tepelným ošetřením, 
a jsou prosté veškerých 
karanténních škodli
vých organismů pro 
Unii, 

▼B
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— udržovány v podmín
kách, které zajišťují, 
že pěstební substrát 
zůstává prostý karan
ténních škodlivých 
organismů pro Unii, 
a v průběhu dvou 
týdnů před odesláním 
byly: 

— protřepány a pro
pláchnuty čistou 
vodou, aby byl 
odstraněn půvo
dní pěstební sub
strát, a udržovány 
s obnaženými 
kořeny, nebo 

— protřepány a prop
láchnuty čistou 
vodou, aby byl 
odstraněn půvo
dní pěstební sub
strát, a přesazeny 
do pěstebního 
substrátu, který 
splňuje podmínky 
vymezené v páté 
odrážce bodu i), 
nebo 

— podrobeny vho
dným ošetřením, 
aby se zajistilo, 
že pěstební sub
strát je prostý ka
ranténních škodli
vých organismů 
pro Unii, a účinná 
látka, koncentrace 
a datum aplikace 
těchto ošetření 
jsou uvedeny v ro
stlinolékařském 
osvědčení podle 
článku 71 naří
zení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce 
„Dezinsekční 
anebo dezinfekční 
ošetření“; 

ii) byly zabaleny v uza
vřených kontejnerech, 
které byly úředně zapeče
těny a nesou registrační 
číslo registrované školky 
a toto číslo je uvedeno 
v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“ v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, aby byla 
možná identifikace 
zásilek. 

▼B
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▼M9 

30.1 Rostliny k pěstování 
Diospyros kaki L., 
Ficus carica L., Hedera 
helix L., Laurus nobilis 
L., Magnolia L., Malus 
Mill., Melia L., 
Mespilus germanica L., 
Parthenocissus Planch., 
Prunus L., Psidium 
guajava L., Punica 
granatum L., Pyra
cantha M. Roem., 
Pyrus L., Rosa L., 
kromě osiva, pylu 
a rostlin v tkáňové 
kultuře 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 40 00 

ex 0602 90 41 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Austrálie, Bangladéš, 
Bhútán, Brunej Darus
salam, Kambodža, Čína, 
Svazijsko, Guam, Indie, 
Indonésie, Írán, 
Japonsko, Keňa, Laos, 
Malajsie, Mauricius, 
Mikronésie, Černá 
Hora, Nigérie, Severní 
Korea, Severní Mariany, 
Pákistán, Palau, Papua 
Nová Guinea, Filipíny, 
Réunion, Jihoafrická 
republika, Jižní Korea, 
Šrí Lanka, Tchaj-wan, 
Tanzanie, Thajsko, 
Uganda, Vietnam 
a USA 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Aleurocanthus spini
ferus (Quaintance). Název 
oblasti se uvede v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 

b) byly pěstovány na místě 
produkce, které státní organi
zace ochrany rostlin země 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prosté organismu Aleurocan
thus spiniferus (Quaintance) a: 

i) které bylo během posled
ního roku před vývozem 
podrobeno úředním 
prohlídkám provedeným 
ve vhodné termíny, 

a 

ii) s rostlinami bylo naklá
dáno takovým způsobem, 
včetně způsobu balení, 
který brání jejich napadení 
poté, co opustí místo 
produkce, 

nebo 

c) byly podrobeny účinnému 
ošetření, aby se zajistilo, že 
jsou prosty organismu Aleuro
canthus spiniferus (Quain
tance), a byly shledány 
prostými tohoto organismu 
před vývozem. 

▼B 

31. ►M9 Rostliny třídy 
jehličnanů (Pinopsida) 
vyjma plodů a osiva ◄ 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 90 41 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 99 

ex 0604 20 20 

0604 20 40 

ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny byly 
vyprodukovány na místě 
produkce prostém organismů 
Pissodes cibriani O’Brien, 
Pissodes fasciatus Leconte, 
Pissodes nemorensis Germar, 
Pissodes nitidus Roelofs, 
Pissodes punctatus Langor & 
Zhang, Pissodes strobi (Peck), 
Pissodes terminalis Hopping, 
Pissodes yunnanensis Langor & 
Zhang a Pissodes zitacuarense 
Sleeper. 

▼B
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▼M9 

32. Rostliny třídy jehličnanů 
(Pinopsida) vyšší než 3 
m, vyjma plodů a osiva 

ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 20 
ex 0604 20 40 
ex 1404 90 00 

Třetí země vyjma těchto: 
Albánie, Andorra, Arm
énie, Ázerbájdžán, Bělo
rusko, Bosna a Hercego
vina, Černá Hora, 
Faerské ostrovy, Gruzie, 
Island, Kanárské ostr
ovy, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, 
Norsko, Rusko, Severní 
Makedonie (pouze násl
edující části: Centrální 
federální okruh (Tsen
tralny federalny okrug), 
Severozápadní federální 
okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní 
federální okruh (Yuzhny 
federalny okrug), Seve
rokavkazský federální 
okruh (Severo-Kav
kazsky federalny okrug) 
a Povolžský federální 
okruh (Privolzhsky fede
ralny okrug)), San 
Marino, Severní Make
donie, Srbsko, Švýc
arsko, Turecko, Spojené 
království ( 2 ) a Ukrajina 

Úřední potvrzení, že rostliny byly 
vyprodukovány na místě 
produkce prostém organismů 
Scolytidae spp. (neevropských). 

32.2 Rostliny k pěstování 
Artocarpus chaplasha 
Roxb., Artocarpus hete
rophyllus Lam., Arto
carpus integer (Thunb.) 
Merr., Alnus formosana 
Makino, Bombax mala
baricum DC., 

Broussonetia papyrifera 
(L.) Vent., Broussonetia 
kazinoki Siebold, 
Cajanus cajan (L.) 
Huth, Camellia oleifera 
C.Abel, Castanea Mill., 

Celtis sinensis Pers., 
Cinnamomum camphora 
(L.) J.Presl, 

Cunninghamia lance
olata (Lamb.) Hook., 
Dalbergia L.f., Eriobo
trya japonica (Thunb.) 
Lindl., Ficus carica L., 
Ficus hispida L.f., Ficus 
infectoria Willd., Ficus 
retusa L., Juglans 
regia L., Maclura tricu
spidata Carrière, Melia 
azedarach L., Morus 
L., Populus L., Robinia 
pseudoacacia L., Salix 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 90 41 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Bru
nej Darussalam, Čína, 
Indie, Indonésie, Irák, 
Írán, Japonsko, Jordá
nsko, Kambodža, Kazac
hstán, Kuvajt, Kyrgyz
stán, Laos, Libanon, 
Malajsie, Maledivy, Mo
ngolsko, Myanmar, 
Nepál, Severní Korea, 
Omán, Pákistán, Fili
píny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sibi 
řský federální okruh 
(Sibirsky federalny ok
rug) a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) mají průměr kmene u paty 
menší než 1 cm, 

nebo 

b) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
germari (Hope), 

nebo 

c) byly trvale pěstovány v oblasti 
prosté organismu Apriona 
germari (Hope), stanovené 
vnitrostátní organizací na 
ochranu rostlin v zemi původu 
v souladu s příslušnými mezi
národními standardy pro rost
linolékařská opatření. Název 
oblasti se uvede v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 
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L., Sapium sebiferum 
(L.) Roxb., Schima 
superba Gardner & 
Champ., Sophora japo
nica L., Trema ambo
inense (Willd.) Blume, 
Trema orientale (L.) 
Blume, Ulmus L., 
Vernicia fordii (Hemsl.) 
Airy Shaw, a Xylosma 
G.Forst., kromě rostlin 
v tkáňové kultuře, pylu 
a osiva 

d) byly trvale nebo v období 
nejméně dva roky před 
vývozem pěstovány na místě 
produkce, které státní organi
zace ochrany rostlin země 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prosté organismu Apriona 
germari (Hope) 

a 

i) které je každoročně podro
beno dvěma úředním pro
hlídkám zaměřeným na 
jakékoli známky výskytu 
organismu Apriona ger
mari (Hope), prováděným 
ve vhodných obdobích, 
a žádné známky výskytu 
tohoto škodlivého orga
nismu nebyly zjištěny 

a 

ii) které je obklopeno nára
zníkovou zónou o šířce 
alespoň 2 000 m při uplat
nění vhodného preventiv
ního ošetření, kde každo
roční úřední průzkumy 
prováděné ve vhodných 
obdobích potvrdily nepří
tomnost organismu Apri
ona germari (Hope), 

a 

iii) bezprostředně před vývo
zem byly tyto rostliny, 
a zejména jejich kmeny 
podrobeny prohlídce 
zaměřené na výskyt orga
nismu Apriona germari 
(Hope); v případě potřeby 
musí tato prohlídka zah
rnovat destruktivní vzor
kování 

nebo 

e) byly trvale nebo v období 
nejméně dva roky před 
vývozem pěstovány na stano
višti produkce s fyzickou 
izolací před zavlečením orga
nismu Apriona germari 
(Hope) 

a 

bezprostředně před vývozem 
byly tyto rostliny, a zejména 
jejich kmeny podrobeny 
prohlídce zaměřené na výskyt 
organismu Apriona germari 
(Hope); v případě potřeby 
musí tato prohlídka zahrnovat 
destruktivní vzorkování. 

▼M9
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32.3 Rostliny k pěstování 
Caesalpinia japonica 
Siebold & Zucc., Cam
ellia sinensis (L.) 
Kuntze, Celtis sinensis 
Pers., Cercis chinensis 
Bunge, Chaenomeles 
sinensis (Thouin) Koe
hne, Cinnamomum cam
phora (L.) J.Presl, 
Cornus kousa Bürger 
ex Hanse, Crataegus 
cordata Aiton, Debrege
asia edulis (Siebold & 
Zucc.) Wedd., Diosp
yros kaki L., Eriobotrya 
japonica (Thunb.) Lin
dl., Enkianthus peru
latus (Miq.) C.K.Sch
neid., Fagus crenata 
Blume, Ficus carica L., 
Firmiana simplex (L.) 
W.Wight, Gleditsia 
japonica Miq., Hovenia 
dulcis Thunb., Lager
stroemia indica L., 
Morus L., Platanus 
x hispanica Mill. ex 
Münchh., Platycarya 
strobilacea Siebold & 
Zucc., Populus L., 
Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., Ptero
carya stenoptera C.DC., 
Punica granatum L., 
Robinia pseudoacacia 
L., Salix L., Spiraea 
thunbergii Siebold ex 
Blume, Ulmus parvi
folia Jacq., Villebrunea 
pedunculata Shirai a Ze
lkova serrata (Thunb.) 
Makino, kromě rostlin 
v tkáňové kultuře, pylu 
a osiva 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 90 41 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Bru
nej Darussalam, Čína, 
Indie, Indonésie, Irák, 
Írán, Japonsko, Jord
ánsko, 

Kazachstán, Kuvajt, Ky
rgyzstán, Laos, Libanon, 
Malajsie, Maledivy, Mo
ngolsko, Myanmar, 
Nepál, Severní Korea, 
Omán, Pákistán, Fili
píny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sibi 
řský federální okruh 
(Sibirsky federalny ok
rug) a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) mají průměr kmene u paty 
menší než 1 cm, 

nebo 

b) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
rugicollis Chevrolat, 

nebo 

c) byly trvale pěstovány v oblasti 
prosté organismu Apriona 
rugicollis Chevrolat, stano
vené vnitrostátní organizací 
na ochranu rostlin v zemi 
původu v souladu s přísluš
nými mezinárodními standardy 
pro rostlinolékařská opatření. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

d) byly trvale nebo v období 
nejméně dva roky před 
vývozem pěstovány na místě 
produkce, které státní organi
zace ochrany rostlin země 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prosté organismu Apriona 
rugicollis Chevrolat 

a 

i) které je každoročně podro
beno dvěma úředním pro
hlídkám zaměřeným na 
jakékoli známky výskytu 
organismu Apriona rugi
collis Chevrolat, prová
děným ve vhodných obdo
bích, a žádné známky 
výskytu tohoto škodlivého 
organismu nebyly zjištěny 

a 

ii) které je obklopeno nára
zníkovou zónou o šířce 
alespoň 2 000 m při uplat
nění vhodného preventiv
ního ošetření, kde každo
roční úřední průzkumy 
prováděné ve vhodných 
obdobích potvrdily nepří
tomnost organismu Apr
iona rugicollis Chevrolat, 
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a 

iii) bezprostředně před vý
vozem byly tyto rostliny, 
a zejména jejich kmeny 
podrobeny prohlídce za
měřené na výskyt orga
nismu Apriona rugicollis 
Chevrolat; v případě potř
eby musí tato prohlídka 
zahrnovat destruktivní 
vzorkování 

nebo 

e) byly trvale nebo v období 
nejméně dva roky před 
vývozem pěstovány na stano
višti produkce s fyzickou 
izolací před zavlečením orga
nismu Apriona rugicollis 
Chevrolat 

a 

bezprostředně před vývozem 
byly tyto rostliny, a zejména 
jejich kmeny podrobeny 
prohlídce zaměřené na výskyt 
organismu Apriona rugicollis 
Chevrolat; v případě potřeby 
musí tato prohlídka zahrnovat 
destruktivní vzorkování. 

32.4 Rostliny k pěstování 
Debregeasia hypoleuca 
(Hochst. ex Steud.) 
Wedd., Ficus L., 
Maclura pomifera (Raf.) 
C.K.Schneid., Morus L., 
Populus L. a Salix L., 
kromě rostlin v tkáňové 
kultuře, pylu a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Bru
nej Darussalam, Čína, 
Indie, Indonésie, Irák, 
Írán, Japonsko, Jordán
sko, Kambodža, Kazach
stán, Kuvajt, Kyrgyz
stán, Laos, Libanon, 
Malajsie, Maledivy, Mo
ldavsko, Mongolsko, 
Myanmar, Nepál, Sev
erní Korea, Omán, 
Pákistán, Filipíny, Katar, 
Rusko (pouze následu
jící části: Dálněvýchodní 
federální okruh (Dalne
vostochny federalny 
okrug), Sibiřský fede
rální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) 
a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) mají průměr kmene u paty 
menší než 1 cm, 

nebo 

b) pocházejí ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
cinerea Chevrolat, 

nebo 

c) byly trvale pěstovány v oblasti 
prosté organismu Apriona 
cinerea Chevrolat, stanovené 
vnitrostátní organizací na 
ochranu rostlin v zemi původu 
v souladu s příslušnými mezi
národními standardy pro rost
linolékařská opatření. Název 
oblasti se uvede v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 

▼M9
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d) rostliny byly trvale nebo 
v období nejméně dva roky 
před vývozem pěstovány na 
místě produkce, které státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu 
Apriona cinerea Chevrolat 

a 

i) které je každoročně podro
beno dvěma úředním pro
hlídkám zaměřeným na 
jakékoli známky výskytu 
organismu Apriona 
cinerea Chevrolat, prová
děným ve vhodných obdo
bích, a žádné známky 
výskytu tohoto škodlivého 
organismu nebyly zjištěny 

a 

ii) které je obklopeno nára
zníkovou zónou o šířce 
alespoň 2 000 m při uplat
nění vhodného preventiv
ního ošetření, kde každo
roční úřední průzkumy 
prováděné ve vhodných 
obdobích potvrdily nepří
tomnost organismu Apr
iona cinerea Chevrolat, 

a 

iii) bezprostředně před vý
vozem byly tyto rostliny, 
a zejména jejich kmeny 
podrobeny prohlídce zam 
ěřené na výskyt organismu 
Apriona cinerea Chev
rolat; v případě potřeby 
musí tato prohlídka zah
rnovat destruktivní vzor
kování 

nebo 

e) byly trvale nebo v období 
nejméně dva roky před 
vývozem pěstovány na stano
višti produkce s fyzickou 
izolací před zavlečením orga
nismu Apriona cinerea 
Chevrolat 

a 

bezprostředně před vývozem 
byly tyto rostliny, a zejména 
jejich kmeny podrobeny 
prohlídce zaměřené na výskyt 
organismu Apriona cinerea 
Chevrolat; v případě potřeby 
musí tato prohlídka zahrnovat 
destruktivní vzorkování. 

▼M9
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32.5 Rostliny Acer macrop
hyllum Pursh, Acer 
pseudoplatanus L., 
Adiantum aleuticum 
(Rupr.) Paris, Adiantum 
jordanii C. Muell., 
Aesculus californica 
(Spach) Nutt., Aesculus 
hippocastanum L., 
Arbutus menziesii 
Pursch., Arbutus unedo 
L., Arctostaphylos 
Adans, Calluna vulgaris 
(L.) Hull, Camellia L., 
Castanea sativa Mill., 
Fagus sylvatica L., 
Frangula californica 
(Eschsch.) Gray, Fran
gula purshiana (DC.) 
Cooper, Fraxinus excel
sior L., Griselinia litto
ralis (Raoul), Hama
melis virginiana L., 
Heteromeles arbutifolia 
(Lindley) M. Roemer, 
Kalmia latifolia L., 
Larix decidua Mill., 
Larix kaempferi (Lamb.) 
Carrière, Larix × euro
lepis A. Henry Laurus 
nobilis L., Leucothoe 
D. Don, Lithocarpus 
densiflorus (Hook. & 
Arn.) Rehd., Lonicera 
hispidula (Lindl.) 
Dougl. ex Torr.&Gray, 
Magnolia L., Michelia 
doltsopa Buch.-Ham. 
ex DC., Nothofagus 
obliqua (Mirbel) Blume, 
Osmanthus heterop
hyllus (G. Don) P. S. 
Green, Parrotia 
persica (DC) C.A. 
Meyer, Photinia 
x fraseri Dress, Pieris 
D. Don, Pseudotsuga 
menziesii (Mirbel) 
Franco, Quercus L., 
Rhododendron L. 
kromě Rhododendron 
simsii Planch., Rosa 
gymnocarpa Nutt., 
Salix caprea L., Sequoia 
sempervirens (Lamb. ex 
D. Don) Endl., Syringa 
vulgaris L., Taxus L., 
Trientalis latifolia 
(Hook.), Umbellularia 
californica (Hook. & 
Arn.) Nutt., Vaccinium 
L. a Viburnum L., 
kromě plodů, pylu 
a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 30 00 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0603 19 70 
ex 0604 20 40 
ex 0604 20 90 
ex 0604 90 91 
ex 1401 90 00 
ex 1404 90 00 

Kanada, Spojené králov
ství ( 2 ), USA a Vietnam 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí, 
o nichž je známo, že jsou 
prosté organismu Phytoph
thora ramorum (izolátů mimo 
EU) Werres, De Cock & Man 
in 't Veld, což uznala státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

b) na žádných náchylných rostli
nách na místě produkce 
nebyly pozorovány žádné 
známky výskytu organismu 
Phytophthora ramorum 
(izolátů mimo EU) Werres, 
De Cock & Man in 't Veld 
v průběhu úředních prohlídek 
ani při laboratorním testování 
podezřelých příznaků, které 
se prováděly od počátku 
posledního ukončeného vege
tačního období 

a 

reprezentativní vzorek rostlin 
byl před odesláním prohlédnut 
a byl při těchto prohlídkách 
shledán prostým organismu 
Phytophthora ramorum 
(izolátů mimo EU) Werres, 
De Cock & Man in 't Veld. 
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32.6 Rostliny k pěstování 
Acer L., Betula L., 
Elaeagnus L., Fraxinus 
L., Gleditsia L., Juglans 
L., Malus Mill., Morus 
L., Platanus L., Populus 
L., Prunus L., Pyrus L., 
Quercus L., Robinia L., 
Salix L., nebo Ulmus L., 
kromě roubů, řízků, 
rostlin v tkáňové 
kultuře, pylu nebo osiva 

ex 0602 10 90 

ex 0602 20 20 

ex 0602 20 80 

ex 0602 90 41 

ex 0602 90 45 

ex 0602 90 46 

ex 0602 90 47 

ex 0602 90 48 

ex 0602 90 50 

ex 0602 90 70 

ex 0602 90 91 

ex 0602 90 99 

Afghánistán, Indie, 

Írán, Kyrgyzstán, Pák
istán, Tádžikistán, Turk
menistán a Uzbekistán 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) mají průměr kmene u paty 
menší než 9 cm, 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti 
prosté organismu Trirachys 
sartus Solsky, stanovené vnit
rostátní organizací na ochranu 
rostlin v zemi původu 
v souladu s příslušnými mezi
národními standardy pro rost
linolékařská opatření. Název 
oblasti se uvede v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 

c) byly trvale nebo po dobu 
alespoň dvou let před 
vývozem pěstovány na stano
višti produkce prostém orga
nismu Trirachys sartus Solsky 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření, a pokud byly 
rostliny pěstovány 

i) na stanovišti produkce 
s fyzickou izolací proti 
zavlečení organismu Trira
chys sartus Solsky, které 
bylo podrobeno nejméně 
jedné prohlídce ročně 
zaměřené na jakékoli 
známky výskytu organismu 
Trirachys sartus Solsky, 
provedené ve vhodných 
obdobích roku pro zjištění 
výskytu dotčeného škodli
vého organismu, 

nebo 

ii) na stanovišti produkce 
s uplatňováním vhodných 
preventivních ošetření, 
které bylo podrobeno 
ročně nejméně dvěma 
prohlídkám zaměřeným na 
jakékoli známky výskytu 
organismu Trirachys sartus 
Solsky, provedeným ve 
vhodných obdobích roku 
pro zjištění výskytu dotče
ného škodlivého orga
nismu, které bylo obklo
peno nárazníkovou zónou 
o šířce nejméně 500 m, 
kde byla během těchto 
úředních průzkumů 
potvrzena nepřítomnost 
organismu Trirachys sartus 
Solsky, 

▼M9
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a rostliny, a zejména 
jejich kmeny byly bezpro
středně před vývozem 
podrobeny prohlídce zamě 
řené na výskyt organismu 
Trirachys sartus Solsky, 
případně včetně destruktiv
ního vzorkování, a nebyly 
pozorovány žádné známky 
výskytu organismu Trira
chys sartus Solsky. 

32.7 Rostliny k pěstování 
Castanea Mill., Casta
nopsis (D. Don) Spach 
a Quercus L., kromě 
rostlin v tkáňové 
kultuře, pylu a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Čína, Severní Korea, 
Rusko, Jižní Korea, 
Tchaj-wan a Vietnam 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) mají průměr kmene u paty 
menší než 9 cm, 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti 
prosté organismu Massicus 
raddei (Blessig), stanovené 
vnitrostátní organizací na 
ochranu rostlin v zemi původu 
v souladu s příslušnými mezi
národními standardy pro rost
linolékařská opatření. Název 
oblasti se uvede v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 

c) byly trvale nebo po dobu 
alespoň dvou let před 
vývozem pěstovány na stano
višti produkce prostém orga
nismu Massicus raddei 
(Blessig) podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření, 
a pokud byly rostliny pěstová
ny 

i) na stanovišti produkce 
s fyzickou izolací proti 
zavlečení organismu 
Massicus raddei (Blessig), 
které bylo podrobeno 
nejméně jedné prohlídce 
ročně zaměřené na jakékoli 
známky výskytu organismu 
Massicus raddei (Blessig), 
provedené ve vhodných 
obdobích roku pro zjištění 
výskytu dotčeného škodli
vého organismu, 

nebo 

▼M9
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ii) na stanovišti produkce 
s uplatňováním vhodných 
preventivních ošetření, 
které bylo podrobeno 
ročně nejméně dvěma 
prohlídkám zaměřeným na 
jakékoli známky výskytu 
organismu Massicus raddei 
(Blessig), provedeným ve 
vhodných obdobích roku 
pro zjištění výskytu dotče
ného škodlivého orga
nismu, které bylo obklo
peno nárazníkovou zónou 
o šířce nejméně 2 000 m, 
kde byla během úředních 
průzkumů potvrzena nepří
tomnost organismu 
Massicus raddei (Blessig), 

a rostliny, a zejména 
jejich kmeny byly bezpro
středně před vývozem 
podrobeny prohlídce zamě 
řené na výskyt organismu 
Massicus raddei (Blessig), 
případně včetně destruktiv
ního vzorkování, a nebyly 
pozorovány žádné známky 
výskytu organismu 
Massicus raddei (Blessig). 

▼B 

33. Rostliny Castanea Mill. 
a Quercus L., vyjma 
plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že na místě 
produkce ani v jeho bezpro
středním okolí nebyly od začátku 
posledního ukončeného vegetač
ního období pozorovány žádné 
příznaky výskytu organismů 
Cronartium spp., s výjimkou 
Cronartium gentianeum, Cronar
tium pini a Cronartium ribicola. 

34. Rostliny Quercus L., 
vyjma plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

USA Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí z oblastí, o nichž je 
známo, že jsou prosté organismu 
Bretziella fagacearum (Bretz) 
Z.W. deBeer, Marinc., T.A. 
Duong & M.J. Wingf., comb. 
nov. 

▼M9
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35. Rostliny k pěstování 
Corylus L., kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Kanada a USA Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí: 

a) z oblasti, která je v zemi 
původu uznaná státní organi
zací ochrany rostlin dané 
země podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Anisogramma 
anomala (Peck) E. Müller 
a která je uvedena v osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) z místa produkce, které je 
v zemi původu uznané státní 
organizací ochrany rostlin 
dané země podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za prosté 
organismu Anisogramma 
anomala (Peck) E. Müller na 
základě úředních prohlídek 
provedených na místě 
produkce či v jeho bezpro
středním okolí od počátku 
posledních tří dokončených 
vegetačních období a které je 
uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“. 

▼M9 

36. Rostliny Chionanthus 
virginicus L., Fraxinus 
L., Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mands
hurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. 
a Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., 
kromě plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Bělorusko, Kanada, 
Čína, Japonsko, Mon
golsko, Severní Korea, 
Rusko, Jižní Korea, 
Tchaj-wan, Ukrajina 
a USA 

Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za prostou 
organismu Agrilus planipennis 
Fairmaire a která se nachází ve 
vzdálenosti nejméně 100 km od 
nejbližší známé oblasti, kde byl 
výskyt uvedeného škodlivého 
organismu úředně potvrzen; 
název oblasti se uvede v rostlino
lékařském osvědčení a tento 
status byl Komisi předem 
písemně sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země. 

▼B
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37. Rostliny k pěstování 
Juglans L. a Pterocarya 
Kunth, kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

USA Úřední potvrzení, že rostliny 
k pěstování: 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Geosmithia morbida Kolarík, 
Freeland, Utley & Tisserat 
a jeho přenašeče Pityoph
thorus juglandis Blackman 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, 
ve kterém, včetně jeho okolí 
v okruhu o poloměru nejméně 
5 km, nebyly při úředních 
prohlídkách během dvou let 
před vývozem pozorovány 
příznaky výskytu organismu 
Geosmithia morbida Kolarík, 
Freeland, Utley & Tisserat 
ani příznaky výskytu jeho 
přenašeče Pityophthorus 
juglandis Blackman ani výskyt 
tohoto přenašeče; rostliny 
k pěstování byly bezpro
středně před vývozem podro
beny prohlídce a bylo s nimi 
nakládáno takovým způsobem, 
včetně způsobu balení, který 
brání jejich napadení poté, co 
opustí místo produkce, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce 
s naprostou fyzickou izolací 
a rostliny k pěstování byly 
bezprostředně před vývozem 
podrobeny prohlídce a bylo 
s nimi nakládáno takovým 
způsobem, včetně způsobu 
balení, který brání jejich napa
dení poté, co opustí místo 
produkce. 

38. Rostliny Betula L., 
vyjma plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí ze země, o níž je 
známo, že je prostá organismu 
Agrilus anxius Gory. 

▼B
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39. Rostliny k pěstování 
Platanus L., kromě 
osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Albánie, Arménie, 
Švýcarsko, Turecko 
a USA 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Ceratocystis platani (J. 
M. Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr. a která je uvedena v rost
linolékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“, 

nebo 

b) byly pěstovány na místě 
produkce uznaném podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu 
Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr.: 

i) které je registrováno státní 
organizací ochrany rostlin 
v zemi původu a tato 
organizace nad ním vyko
nává dohled 

a 

ii) které bylo včetně bezpro
středního okolí každo
ročně podrobeno úředním 
prohlídkám s ohledem na 
příznaky výskytu orga
nismu Ceratocystis platani 
(J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr. prováděným 
v nejvhodnějších obdo
bích roku pro zjištění 
výskytu dotčeného škodli
vého organismu 

a 

iii) reprezentativní vzorek 
rostlin byl podroben testo
vání na přítomnost orga
nismu Ceratocystis platani 
(J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr., ve vhodných 
obdobích roku pro zjištění 
výskytu daného škodli
vého organismu. 

▼B
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40. Rostliny k pěstování 
Populus L., kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země Úřední potvrzení, že na místě 
produkce ani v jeho bezpro
středním okolí nebyly od začátku 
posledního ukončeného vegetač
ního období pozorovány žádné 
příznaky výskytu organismu 
Melampsora medusae f.sp. tremu
loidis Shain. 

41. Rostliny Populus L., 
vyjma plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Americký kontinent Úřední potvrzení, že na místě 
produkce ani v jeho bezpro
středním okolí nebyly od začátku 
posledního ukončeného vegetač
ního období pozorovány žádné 
příznaky výskytu organismu 
Sphaerulina musiva (Peck) 
Quaedvl., Verkley & Crous. 

42. Rostliny k pěstování, 
vyjma roubů, řízků, 
rostlin v tkáňové 
kultuře, pylu a osiva 
Amelanchier Medik., 
Aronia Medik., Cotone
aster Medik., Crataegus 
L., Cydonia Mill., 
Malus Mill., Prunus L., 
Pyracantha M. Roem., 
Pyrus L. a Sorbus L. 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Kanada a USA Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
Saperda candida Fabricius 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let 
před vývozem pěstovány nebo 
v případě rostlin mladších 
dvou let trvale pěstovány na 
místě produkce uznaném 
podle mezinárodních stan
dardů pro fytosanitární 
opatření za prosté Saperda 
candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní 
organizací ochrany rostlin 
v zemi původu a tato 
organizace nad ním vyko
nává dohled 

a 

▼B
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ii) které bylo každoročně 
dvakrát podrobeno úřední 
prohlídce s ohledem na 
známky výskytu orga
nismu Saperda candida 
Fabricius prováděné ve 
vhodných obdobích roku 
pro zjištění výskytu dotče
ného škodlivého orga
nismu 

a 

iii) na kterém byly rostliny 
pěstovány: 

— na místě chráněném 
před hmyzem v zájmu 
ochrany proti zavlečení 
organismu Saperda 
candida Fabricius 

nebo 

— na stanovišti obklopeném 
nárazníkovou zónou 
o šířce alespoň 500 m 
při uplatnění vhodného 
preventivního ošetření, 
kde každoroční úřední 
průzkumy prováděné ve 
vhodných obdobích 
potvrdily nepřítomnost 
organismu Saperda 
candida Fabricius 

a 

iv) bezprostředně před vývozem 
byly rostliny, zejména 
jejich kmeny, podrobeny 
důkladné prohlídce zaměřené 
na výskyt organismu 
Saperda candida Fabricius, 
případně včetně destruktiv
ního vzorkování. 

43. Rostliny k pěstování, 
vyjma rostlin v tkáňové 
kultuře a osiva Crata
egus L., Cydonia Mill., 
Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L. a Vaccinium 
L. 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Kanada, Mexiko a USA Úřední potvrzení, že rostliny 
byly: 

a) trvale pěstovány v oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Grapholita 
packardi Zeller a která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“, pokud byl tento status 
Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

▼B
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nebo 

b) trvale pěstovány na místě 
produkce stanoveném podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu 
Grapholita packardi Zeller: 

i) které je registrováno státní 
organizací ochrany rostlin 
v zemi původu a tato 
organizace nad ním vyko
nává dohled 

a 

ii) které bývá každoročně 
podrobeno úřední proh
lídce s ohledem na zná
mky výskytu organismu 
Grapholita packardi 
Zeller prováděné ve vhod
ných termínech pro zjiš
tění výskytu dotčeného 
škodlivého organismu 

a 

iii) kde byly rostliny pěsto
vány na stanovišti při 
uplatnění vhodných pre
ventivních ošetření a kde 
byla nepřítomnost orga
nismu Grapholita pack
ardi Zeller ověřena každo
ročními úředními průz
kumy prováděnými ve 
vhodných obdobích roku 
pro zjištění výskytu dotče
ného škodlivého orga
nismu 

a 

iv) kde byly rostliny bezpro
středně před vývozem 
podrobeny důkladné pro
hlídce zaměřené na výskyt 
organismu Grapholita 
packardi Zeller, 

nebo 

c) na místě chráněném před 
hmyzem v zájmu ochrany 
proti zavlečení organismu 
Grapholita packardi Zeller. 

▼B
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44. Rostliny k pěstování 
Crataegus L., kromě 
osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismů Phyl
losticta solitaria Ell. 
a Ev. 

Úřední potvrzení, že na rostlinách 
na místě produkce nebyly od 
začátku posledního ukončeného 
vegetačního období pozorovány 
žádné příznaky výskytu orga
nismů Phyllosticta solitaria Ell. 
a Ev. 

45. Rostliny k pěstování 
Cydonia Mill., Fragaria 
L., Malus Mill., Prunus 
L., Pyrus L., Ribes L., 
Rubus L., kromě osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země, kde je znám 
výskyt ►M9 virů, 
viroidů a fytoplazem 
uvedených v bodě 22 
části A přílohy II ◄ 
nebo organismů Phyllos
ticta solitaria Ell. a Ev. 
u dotčených rodů 

Úřední potvrzení, že na rostlinách 
na místě produkce nebyly od 
začátku posledního ukončeného 
vegetačního období pozorovány 
žádné příznaky chorob způsobo
vaných ►M9 virů, viroidů a fyto
plazem uvedených v bodě 22 
části A přílohy II ◄ nebo orga
nismy Phyllosticta solitaria Ell. 
a Ev. 

46. Rostliny k pěstování 
Malus Mill., kromě 
osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Třetí země, kde je znám 
výskyt organismů 
Cherry rasp leaf virus 
nebo Tomato ringspot 
virus 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly: 

i) úředně certifikovány 
v rámci certifikačního 
systému, který vyžaduje, 
aby byly získány v přímé 
linii z materiálu, který byl 
udržován ve vhodných 
podmínkách a podrobován 
úřednímu testování přinej
menším na organismy 
Cherry rasp leaf virus 
a Tomato ringspot virus 
s využitím vhodných indi
kátorů či ekvivalentních 
metod a shledán při těchto 
testech prostým daných 
škodlivých organismů, 

nebo 

ii) získány v přímé linii 
z materiálu, který je 
udržován ve vhodných 
podmínkách a v posledních 
třech ukončených vegetač
ních obdobích byl alespoň 
jednou podroben úřednímu 
testování přinejmenším na 
organismy Cherry rasp 
leaf virus a Tomato ring
spot virus s využitím vhod
ných indikátorů či ekviva
lentních metod a shledán 
při těchto testech prostým 
daných škodlivých orga
nismů; 

▼B
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b) na rostlinách na místě 
produkce ani na náchylných 
rostlinách v bezprostředním 
okolí nebyly od začátku 
posledního ukončeného vege
tačního období pozorovány 
příznaky chorob způsobova
ných organismy Cherry rasp 
leaf virus nebo Tomato ring
spot virus. 

47. Rostliny k pěstování 
Prunus L., kromě osiva 
v případě písmene b) 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0802 11 10 
ex 0802 11 90 
ex 0802 12 10 
ex 0802 12 90 
ex 1209 99 10 
ex 1209 99 91 
ex 1209 99 99 

a) Třetí země, kde je 
znám výskyt orga
nismu Tomato ring
spot virus; 

b) Třetí země, kde je 
znám výskyt orga
nismů American 
plum line pattern 
virus, Cherry rasp 
leaf virus, Peach 
mosaic virus, Peach 
rosette mosaic virus. 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly: 

i) úředně certifikovány 
v rámci certifikačního 
systému, který vyžaduje, 
aby byly získány v přímé 
linii z materiálu, který byl 
udržován ve vhodných 
podmínkách a podrobován 
úřednímu testování přinej
menším na karanténní 
škodlivé organismy pro 
Unii s využitím vhodných 
indikátorů výskytu daných 
škodlivých organismů či 
ekvivalentních metod 
a shledán při těchto testech 
prostým daných škodlivých 
organismů, 

nebo 

ii) získány v přímé linii 
z materiálu, který je 
udržován ve vhodných 
podmínkách a v posledních 
třech ukončených vegetač
ních obdobích byl alespoň 
jednou podroben úřednímu 
testování přinejmenším na 
karanténní škodlivé orga
nismy pro Unii s využitím 
vhodných indikátorů či 
ekvivalentních metod 
a shledán při těchto testech 
prostým daných škodlivých 
organismů; 

b) na rostlinách na místě 
produkce ani na náchylných 
rostlinách v bezprostředním 
okolí nebyly od začátku 
posledních tří ukončených 
vegetačních období pozoro
vány příznaky chorob způso
bovaných karanténními škodli
vými organismy pro Unii. 

▼B
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48. Rostliny k pěstování 
Rubus L., kromě osiva 
v případě písmene b) 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 1202 99 99 

a) Třetí země, kde je 
znám výskyt orga
nismů Tomato ring
spot virus nebo 
Black raspberry 
latent virus; 

b) Třetí země, kde je 
znám výskyt orga
nismů Raspberry 
leaf curl virus nebo 
Cherry rasp leaf virus 

a) rostliny jsou prosté mšic 
včetně vajíček; 

b) úřední potvrzení, že: 

i) rostliny byly: 

— úředně certifikovány 
v rámci certifikačního 
systému, který vyža
duje, aby byly získány 
v přímé linii z mate
riálu, který byl 
udržován ve vhodných 
podmínkách a podro
bován úřednímu testo
vání přinejmenším na 
karanténní škodlivé 
organismy pro Unii 
s využitím vhodných 
indikátorů výskytu 
daných škodlivých 
organismů či ekviva
lentních metod 
a shledán při těchto 
testech prostým daných 
karanténních škodli
vých organismů pro 
Unii, 

nebo 

— získány v přímé linii 
z materiálu, který je 
udržován ve vhodných 
podmínkách a v posled
ních třech ukončených 
vegetačních obdobích 
byl alespoň jednou 
podroben úřednímu 
testování přinejmenším 
na karanténní škodlivé 
organismy pro Unii 
s využitím vhodných 
indikátorů či ekviva
lentních metod 
a shledán při těchto 
testech prostým daných 
škodlivých organismů; 

ii) na rostlinách na místě 
produkce ani na náchyl
ných rostlinách v bezpro
středním okolí nebyly od 
začátku posledních tří 
ukončených vegetačních 
období pozorovány 
příznaky chorob způsobo
vaných karanténními škod
livými organismy pro Unii. 

▼B
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49. Rostliny k pěstování 
Fragaria L., kromě 
osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 30 

Třetí země, kde je 
znám výskyt organismu 
►M9 Candidatus Phyto
plasma australiense Davis 
et al. (reference strain), 
Candidatus Phytoplasma 
fraxini (reference strain) 
Griffiths et al. a Candi
datus Phytoplasma hispa
nicum (reference strain) 
Davis et al. ◄ 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny, vyjma rostlin pěsto
vaných z osiva, byly: 

i) buď úředně certifikovány 
v rámci certifikačního 
systému, který vyžaduje, 
aby byly získány v přímé 
linii z materiálu, který byl 
udržován ve vhodných 
podmínkách a podrobován 
úřednímu testování přinej
menším na organismus 
►M9 Candidatus Phyto
plasma australiense Davis 
et al. (reference strain), 
Candidatus Phytoplasma 
fraxini (reference strain) 
Griffiths et al. a Candidatus 
Phytoplasma hispanicum 
(reference strain) Davis et 
al. ◄ s využitím vhodných 
indikátorů výskytu daných 
škodlivých organismů či 
ekvivalentních metod 
a shledán při těchto 
testech prostým organismu 
►M9 Candidatus Phyto
plasma australiense Davis 
et al. (reference strain), 
Candidatus Phytoplasma 
fraxini (reference strain) 
Griffiths et al. a Candidatus 
Phytoplasma hispanicum 
(reference strain) Davis et 
al. ◄, 

nebo 

ii) získány v přímé linii z mate
riálu, který je udržován ve 
vhodných podmínkách 
a v posledních třech ukon 
čených vegetačních obdo
bích byl alespoň jednou 
podroben úřednímu testo
vání přinejmenším na orga
nismus ►M9 Candidatus 
Phytoplasma australiense 
Davis et al. (reference 
strain), Candidatus Phyto
plasma fraxini (reference 
strain) Griffiths et al. 
a Candidatus Phytoplasma 
hispanicum (reference 
strain) Davis et al. ◄ 
s využitím vhodných indiká
torů výskytu daných škodli
vých organismů či ekviva
lentních metod a shledán 
při těchto testech prostým 
organismu ►M9 Candi
datus Phytoplasma australi
ense Davis et al. (reference 
strain), Candidatus Phyto
plasma fraxini (reference 
strain) Griffiths et al. 
a Candidatus Phytoplasma 
hispanicum (reference 
strain) Davis et al. ◄; 

▼B
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b) na rostlinách na místě produkce 
ani na náchylných rostlinách 
v bezprostředním okolí nebyly 
od začátku posledního ukonče
ného vegetačního období 
pozorovány příznaky chorob 
způsobovaných organismem 
►M9 Candidatus Phytoplasma 
australiense Davis et al. (refe
rence strain), Candidatus Phyto
plasma fraxini (reference strain) 
Griffiths et al. a Candidatus 
Phytoplasma hispanicum (refe
rence strain) Davis et al. ◄. 

50. Rostliny k pěstování 
Fragaria L., kromě 
osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 30 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí z oblasti, o níž je 
známo, že je prostá organismů 
Anthonomus signatus Say 
a Anthonomus bisignifer Schen
kling. 

51. Rostliny Aegle Corrêa, 
Aeglopsis Swingle, 
Afraegle Engl, Atalantia 
Corrêa, Balsamocitrus 
Stapf, Burkillanthus 
Swingle, Calodendrum 
Thunb., Choisya Kunth, 
Clausena Burm. f., 
Limonia L., Microcitrus 
Swingle, Murraya J. 
Koenig ex L., 
Pamburus Swingle, 
Severinia Ten., Swin
glea Merr., Triphasia 
Lour. a Vepris Comm., 
vyjma plodů (avšak 
včetně osiva); a osivo 
Citrus L., Fortunella 
Swingle a Poncirus 
Raf. a jejich hybridů 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 30 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0603 19 70 
ex 0604 20 90 
ex 1209 30 00 
ex 1209 99 10 
ex 1209 99 91 
ex 1209 99 99 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí ze země uznané podle 
relevantních mezinárodních stan
dardů pro fytosanitární opatření 
za prostou organismů Candidatus 
Liberibacter africanus, Candi
datus Liberibacter americanus 
a Candidatus Liberibacter 
asiaticus, původců choroby 
Huanglongbing disease of citrus/ 
citrus greening, pokud byl tento 
status Komisi písemně sdělen 
státní organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

52. Rostliny Casimiroa La 
Llave, Choisya Kunth 
Clausena Burm. f., 
Murraya J.Koenig ex 
L., Vepris Comm, 
Zanthoxylum L., vyjma 
plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0603 19 70 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze země, 
kde není znám výskyt orga
nismu Trioza erytreae Del 
Guercio, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Trioza erytreae Del Guercioa 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

▼B
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nebo 

c) rostliny byly pěstovány na 
místě produkce, které je regis
trováno státní organizací 
ochrany rostlin v zemi původu 
a tato organizace nad ním 
vykonává dohled, 

a 

kde byly rostliny pěstovány po 
dobu jednoho roku na stano
višti chráněném proti hmyzu 
v zájmu ochrany proti zavle 
čení organismu Trioza eryt
reae Del Guercio, 

a 

kde byly v období alespoň 
jednoho roku před přemís
těním provedeny ve vhodných 
termínech dvě úřední 
prohlídky a na daném stano
višti nebyly pozorovány 
známky výskytu organismu 
Trioza erytreae Del Guercio, 

a 

před přemístěním s nimi bylo 
nakládáno takovým způsobem, 
včetně způsobu balení, který 
brání jejich napadení poté, co 
opustí místo produkce. 

53. Rostliny Aegle Corrêa, 
Aeglopsis Swingle, 
Afraegle Engl., Amyris 
P. Browne, Atalantia 
Corrêa, Balsamocitrus 
Stapf, Choisya Kunth, 
Citropsis Swingle & 
Kellerman, Clausena 
Burm. f., Eremocitrus 
Swingle, Esenbeckia 
Kunth., Glycosmis 
Corrêa, Limonia L., 
Merrillia Swingle, 
Microcitrus Swingle, 
Murraya J. Koenig ex 
L., Naringi Adans., 
Pamburus Swingle, 
Severinia Ten., Swin
glea Merr., Tetradium 
Lour., Toddalia Juss., 
Triphasia Lour., Vepris 
Comm., Zanthoxylum 
L., vyjma plodů a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 30 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0603 19 70 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí: 

a) ze země, kde není znám 
výskyt organismu Diaphorina 
citri Kuway, 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Diaphorina citri Kuway 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“. 

▼B
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54. Rostliny Microcitrus 
Swingle, Naringi 
Adans. a Swinglea 
Merr., vyjma plodů 
a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 30 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0603 19 70 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že rostliny 
pocházejí: 

a) ze země uznané podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismů Xantho
monas citri pv. aurantifolii 
(Schaad et al.) Constantin et 
al. a Xanthomonas citri pv. 
citri ((Hasse) Constantin et 
al., pokud byl tento status 
Komisi písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismů Xantho
monas citri pv. aurantifolii 
(Schaad et al.) Constantin et 
al. a Xanthomonas citri pv. 
citri (Hasse) Constantin et 
al., a která je uvedena v rostli
nolékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, pokud byl 
tento status Komisi písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země. 

55. Rostliny k pěstování 
čeledi Palmae, kromě 
osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 45 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

►M4 Třetí země, 
vyjma těchto: Albánie, 
Andorra, Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Kanárské ostrovy, Lich
tenštejnsko, Moldavsko, 
Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následu
jící části: Centrální fede
rální okruh (Tsentralny 
federalny okrug), Seve
rozápadní federální 
okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní 
federální okruh (Yuzhny 
federalny okrug), Seve
rokavkazský federální 
okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny 
okrug) a Povolžský 
federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, 
Spojené království ( 2 ), 
Srbsko, Švýcarsko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny buď pocházejí 
z oblasti, o níž je známo, že 
je prostá organismů Palm 
lethal yellowing phytoplasmas 
a Coconut cadang-cadang 
viroid, a na místě produkce 
ani v jeho bezprostředním 
okolí nebyly od začátku 
posledního ukončeného vege
tačního období pozorovány 
žádné příznaky jejich výskytu, 

nebo 

b) na rostlinách nebyly od 
začátku posledního ukonče
ného vegetačního období 
pozorovány příznaky výskytu 
organismů Palm lethal yello
wing phytoplasmas a Coconut 
cadang-cadang viroid a rostliny 
na místě produkce s příznaky 
ukazujícími na podezření na 
napadení danými škodlivými 
organismy byly vytrhány 
a rostliny prošly vhodným 
ošetřením, které je zbaví orga
nismu Myndus crudus Van 
Duzee; 

▼B
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c) v případě rostlin v tkáňové 
kultuře byly rostliny získány 
z rostlin splňujících poža
davky vymezené v písmeni 
a) nebo b). 

▼M9 

56. Rostliny k pěstování 
Cryptocoryne sp., 
Hygrophila sp. a Vallis
neria sp., kromě pylu 
a osiva 

ex 0602 10 90 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Třetí země, vyjma 
Švýcarska 

Úřední potvrzení, že kořeny byly 
podrobeny testování přinej
menším na škodlivé hlístice na 
reprezentativním vzorku s použ
itím vhodných metod pro zjištění 
těchto škodlivých organismů 
a byly při těchto testech shledány 
prostými škodlivých hlístic. 

▼B 

57. Plody Citrus L., Fortu
nella Swingle, Poncirus 
Raf. a jejich hybridů 

0805 10 22 
0805 10 24 
0805 10 28 

ex 0805 10 80 
ex 0805 21 10 
ex 0805 21 90 
ex 0805 22 00 
ex 0805 29 00 
ex 0805 40 00 
ex 0805 50 10 
ex 0805 50 90 
ex 0805 90 00 

Třetí země Plody jsou prosté stopek a listů 
a balení nese odpovídající značku 
původu. 

58. Plody Citrus L., Fortu
nella Swingle, Poncirus 
Raf., Microcitrus 
Swingle, Naringi 
Adans., Swinglea Merr. 
a jejich hybridů 

0805 10 22 
0805 10 24 
0805 10 28 

ex 0805 10 80 
ex 0805 21 10 
ex 0805 21 90 
ex 0805 22 00 
ex 0805 29 00 
ex 0805 40 00 
ex 0805 50 10 
ex 0805 50 90 
ex 0805 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země 
uznané podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za prosté 
organismů Xanthomonas citri 
pv. aurantifolii (Schaad et 
al.) Constantin et al. a Xantho
monas citri pv. citri ((Hasse) 
Constantin et al. a tento status 
byl Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismů Xanthomonas citri 
pv. aurantifolii (Schaad et 
al.) Constantin et al. a Xantho
monas citri pv. citri (Hasse) 

▼B
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Constantin et al. a která je 
uvedena v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, a tento 
status byl Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa 
produkce, které státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prosté organismů Xantho
monas citri pv. aurantifolii 
(Schaad et al.) Constantin et 
al. a Xanthomonas citri pv. 
citri (Hasse) Constantin et al. 
a které je uvedeno v osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho 
bezprostřední okolí je podro
beno vhodným ošetřením 
a pěstebním postupům proti 
organismům Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii (Schaad 
et al.) Constantin et al. 
a Xanthomonas citri pv. citri 
(Hasse) Constantin et al. 

a 

plody byly podrobeny ošetření 
orthofenylfenolátem sodným 
nebo jinému účinnému 
ošetření uvedenému v rostlino
lékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 a metoda ošetření 
byla Komisi předem písemně 
sdělena státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země 

a 

▼B
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úřední prohlídky provedené ve 
vhodných termínech před 
vývozem prokázaly, že plody 
jsou prosté příznaků výskytu 
organismů Xanthomonas citri 
pv. aurantifolii (Schaad et 
al.) Constantin et al. a Xantho
monas citri pv. citri (Hasse) 
Constantin et al. 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 

nebo 

e) v případě plodů určených 
k průmyslovému zpracování 
prokázaly úřední prohlídky 
před vývozem, že plody jsou 
prosté příznaků výskytu orga
nismů Xanthomonas citri pv. 
aurantifolii (Schaad et al.) 
Constantin et al. a Xantho
monas citri pv. citri (Hasse) 
Constantin et al. 

a 

stanoviště produkce a jeho 
bezprostřední okolí je podro
beno vhodným ošetřením 
a pěstebním postupům proti 
organismům Xanthomonas 
citri pv. aurantifolii (Schaad 
et al.) Constantin et al. 
a Xanthomonas citri pv. citri 
(Hasse) Constantin et al. 

a 

přemístění, uskladnění a zpra
cování probíhá za podmínek 
schválených postupem podle 
článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031 

a 

plody byly přepravovány 
v jednotlivých baleních ozna 
čených štítkem, který uvádí 
kód vysledovatelnosti a infor
maci, že jsou plody určeny 
k průmyslovému zpracování, 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

▼B
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59. Plody Citrus L., Fortu
nella Swingle, Poncirus 
Raf. a jejich hybridů 

0805 10 22 
0805 10 24 
0805 10 28 

ex 0805 10 80 
ex 0805 21 10 
ex 0805 21 90 
ex 0805 22 00 
ex 0805 29 00 
ex 0805 40 00 
ex 0805 50 10 
ex 0805 50 90 
ex 0805 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země, která 
byla uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Pseudocer
cospora angolensis (T. 
Carvalho & O. Mendes) 
Crous & U. Braun, a tento 
status byl Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, 
která byla uznána podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Pseudocercospora angolensis 
(T. Carvalho & O. Mendes) 
Crous & U. Braun a která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“, a tento status byl 
Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země; 

nebo 

c) na stanovišti produkce ani 
v jeho bezprostředním okolí 
nebyly od začátku posledního 
vegetačního období pozoro
vány žádné příznaky výskytu 
organismu Pseudocercospora 
angolensis (T. Carvalho & O. 
Mendes) Crous & U. Braun 
a žádný z plodů sklizených 
na stanovišti produkce nevy
kazoval při náležité úřední 
kontrole příznaky napadení 
tímto škodlivým organismem. 

60. Plody Citrus L., Fortu
nella Swingle, Poncirus 
Raf. a jejich hybridů, 
vyjma plodů Citrus 
aurantium L. a Citrus 
latifolia Tanaka 

0805 10 22 
0805 10 24 
0805 10 28 

ex 0805 10 80 
ex 0805 21 10 
ex 0805 21 90 
ex 0805 22 00 
ex 0805 29 00 
ex 0805 40 00 
ex 0805 50 10 
ex 0805 50 90 
ex 0805 90 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země, která 
byla uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van der 
Aa, a tento status byl Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země 

nebo 

▼B
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b) plody pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der 
Aa a která je uvedena v osvěd 
čeních podle článku 71 naří
zení (EU) 2016/2031 v kolonce 
„Dodatkové prohlášení“, 
a tento status byl Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země 

nebo 

c) plody pocházejí z místa 
produkce, které státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prosté organismu Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa a které je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

a 

plody byly na základě úřední 
prohlídky provedené na repre
zentativním vzorku podle 
mezinárodních standardů shle
dány prostými příznaků 
výskytu organismu Phyllos
ticta citricarpa (McAlpine) 
Van der Aa, 

nebo 

d) plody pocházejí ze stanoviště 
produkce, které bylo podro
beno vhodnému ošetření 
a pěstitelským postupům proti 
organismu Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der 
Aa, 

a 

▼B
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na stanovišti produkce byly 
během pěstebního období od 
začátku posledního vegetač
ního období provedeny úřední 
prohlídky a u plodů nebyly 
zjištěny příznaky výskytu 
organismu Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der Aa 

a 

plody sklizené na stanovišti 
produkce byly během úřední 
prohlídky provedené na repre
zentativním vzorku podle 
mezinárodních standardů před 
vývozem shledány prostými 
příznaků výskytu organismu 
Phyllosticta citricarpa (McAl
pine) Van der Aa 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 

nebo 

e) v případě plodů určených 
k průmyslovému zpracování 
byly plody během úřední 
prohlídky provedené na repre
zentativním vzorku podle 
mezinárodních standardů před 
vývozem shledány prostými 
organismu Phyllosticta citri
carpa (McAlpine) Van der Aa 

a 

potvrzení, že plody pocházejí 
ze stanoviště produkce podro
bovaného vhodným ošetřením 
proti organismu Phyllosticta 
citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa prováděným ve vhod
ných obdobích roku pro zjiš
tění výskytu dotčeného škodli
vého organismu, je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“ 

a 

▼B
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přemístění, uskladnění a zpra
cování probíhá za podmínek 
schválených postupem podle 
článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031 

a 

plody byly přepravovány 
v jednotlivých baleních ozna 
čených štítkem, který uvádí 
kód vysledovatelnosti a infor
maci, že jsou plody určeny 
k průmyslovému zpracování, 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

▼M9 

61. Plody Citrus L., Fortu
nella Swingle, Poncirus 
Raf., a jejich hybridů, 
Mangifera L. a Prunus L. 

ex 0804 50 00 

0805 10 22 

0805 10 24 

0805 10 28 

ex 0805 10 80 

ex 0805 21 10 

ex 0805 21 90 

ex 0805 22 00 

ex 0805 29 00 

ex 0805 40 00 

ex 0805 50 10 

ex 0805 50 90 

ex 0805 90 00 

0809 10 00 

0809 21 00 

0809 29 00 

0809 30 10 

0809 30 90 

0809 40 05 

0809 40 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země, která 
byla uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismů Tephritidae 
podle bodu 77 tabulky 3 části 
A přílohy II, o nichž je 
známo, že mohou dané plody 
napadat, pokud byl tento 
status Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismů Tephritidae podle 
bodu 77 tabulky 3 části 
A přílohy II, o nichž je 
známo, že mohou dané plody 
napadat, a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení, 

▼B
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a tento status byl Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země 

nebo 

c) na místě produkce ani v jeho 
bezprostředním okolí nebyly 
od počátku posledního ukon 
čeného vegetačního období 
během úředních prohlídek 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před sklizní pozorovány žádné 
známky výskytu organismů 
Tephritidae podle bodu 77 
tabulky 3 části A přílohy II, 
o nichž je známo, že mohou 
dané plody napadat, a žádný 
z plodů sklizených na místě 
produkce nevykazoval při 
vhodných úředních prohlíd
kách známky výskytu přísluš
ného škodlivého organismu 
a informace o vysledovatel
nosti jsou uvedeny v rostlinolé
kařském osvědčení 

nebo 

d) plody byly podrobeny účin
nému systémovému přístupu 
nebo účinnému ošetření po 
sklizni, aby se zajistilo, že 
jsou prosté organismů Tephri
tidae podle bodu 77 tabulky 3 
části A přílohy II, o nichž je 
známo, že můžou dané plody 
napadat, a uplatnění systémo
vého přístupu či podrobnosti 
o metodě ošetření jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

▼M9
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62. Plody Capsicum (L.), 
Citrus L., vyjma Citrus 
limon (L.) Osbeck. 
a Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle, Pr
unus persica (L.) Batsch 
a Punica granatum L. 

0709 60 10 
0709 60 91 
0709 60 95 
0709 60 99 
0805 10 22 
0805 10 24 
0805 10 28 

ex 0805 10 80 
ex 0805 21 10 
ex 0805 21 90 
ex 0805 22 00 
ex 0805 29 00 
ex 0805 40 00 
ex 0805 50 10 
ex 0805 90 00 

0809 30 10 
0809 30 90 

ex 0810 90 75 

Země afrického konti
nentu, Kapverdy, Svatá 
Helena, Madagaskar, 
Réunion, Mauricius 
a Izrael 

Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí ze země, která byla 
uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Thaumato
tibia leucotreta (Meyrick), 
pokud byl tento status Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Thaumatotibia leuco
treta (Meyrick) a která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“, pokud byl tento status 
Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, 
které státní organizace ochrany 
rostlin země původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prosté orga
nismu Thaumatotibia leuco
treta (Meyrick), 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 

a na místě produkce byly ve 
vhodných obdobích během 
vegetačního období provedeny 
úřední prohlídky včetně vizu
ální prohlídky reprezentativ
ních vzorků plodů, které 
prokázaly, že jsou prosté orga
nismu Thaumatotibia leuco
treta (Meyrick), 

▼B
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nebo 

d) byly podrobeny účinnému 
ošetření chladem, aby se zajis
tilo, že jsou prosté organismu 
Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick), nebo účinnému 
systémovému přístupu či 
jinému účinnému ošetření po 
sklizni, aby se zajistilo, že 
jsou prosté Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick), a uplat
nění systémového přístupu či 
podrobnosti o metodě ošetření 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni spolu 
s doklady o jejich účinnosti 
Komisi předem písemně 
sděleny státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země. 

63. Plody Malus Mill., 
Prunus L., Pyrus L. 
a Vaccinium L. 

0808 10 10 
0808 10 80 
0808 30 10 
0808 30 90 
0809 10 00 
0809 21 00 
0809 29 00 
0809 30 10 
0809 30 90 
0809 40 05 
0809 40 90 
0810 40 10 
0810 40 30 
0810 40 50 
0810 40 90 

Kanada, Mexiko a USA Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Grapholita packardi 
Zeller a která je uvedena 
v osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“, pokud byl tento status 
Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, 
kde jsou ve vhodných termí
nech během vegetačního 
období prováděny úřední 
prohlídky a průzkumy výskytu 
organismu Grapholita 
packardi Zeller včetně 
prohlídky reprezentativních 
vzorků plodů, které jsou shle
dány prosté uvedeného škodli
vého organismu, 

▼B
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a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 

nebo 

c) byly podrobeny účinnému 
systémovému přístupu či účin
nému ošetření po sklizni, aby 
se zajistilo, že jsou prosté 
organismu Grapholita 
packardi Zeller, a uplatnění 
systémového přístupu či 
podrobnosti o metodě ošetření 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

64. Plody Malus Mill. 
a Pyrus L. 

0808 10 10 
0808 10 80 
0808 30 10 
0808 30 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí ze země uznané 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Botryosphaeria kuwat
sukai (Hara) G.Y. Sun et E. 
Tanaka, pokud byl tento status 
Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Botryosphaeria kuwat
sukai (Hara) G.Y. Sun et E. 
Tanaka a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, pokud byl 
tento status Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

▼B
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nebo 

c) pocházejí z místa produkce, 
kde se během vegetačního 
období ve vhodných termínech 
pro zjištění škodlivého orga
nismu provádějí úřední 
prohlídky a průzkumy 
s ohledem na výskyt orga
nismu Botryosphaeria kuwat
sukai (Hara) G.Y. Sun et E. 
Tanaka včetně vizuální 
prohlídky na reprezentativním 
vzorku plodů, které se 
prokážou prostými daného 
škodlivého organismu, 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 

nebo 

d) byly podrobeny účinnému 
systémovému přístupu nebo 
účinnému ošetření po sklizni, 
aby se zajistilo, že jsou prosté 
organismu Botryosphaeria 
kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun 
et E. Tanaka, a uplatnění 
systémového přístupu či 
podrobnosti o metodě ošetření 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

65. Plody Malus Mill. 
a Pyrus L. 

0808 10 10 
0808 10 80 
0808 30 10 
0808 30 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí ze země, která byla 
uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Antho
nomus quadrigibbus Say, 
pokud byl tento status Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

▼B
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nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Anthonomus quadri
gibbus Say a která je uvedena 
v osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031 
v kolonce „Dodatkové prohlá 
šení“, pokud byl tento status 
Komisi předem písemně sdě
len státní organizací ochrany 
rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, 
kde jsou ve vhodných termí
nech během vegetačního 
období prováděny úřední pro
hlídky a průzkumy výskytu 
organismu Anthonomus qua
drigibbus Say, včetně vizuální 
prohlídky reprezentativních 
vzorků plodů, které jsou shle
dány prosté uvedeného škodli
vého organismu, 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle člá
nku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 

nebo 

d) byly podrobeny účinnému 
systémovému přístupu či účin
nému ošetření po sklizni, aby 
se zajistilo, že jsou prosté org
anismu Anthonomus quadri
gibbus Say, a uplatnění systé
mového přístupu či podrob
nosti o metodě ošetření jsou 
uvedeny v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

▼B
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66. Plody Malus Mill. 0808 10 10 
0808 10 80 

Třetí země Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí ze země, která byla 
uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismů Grapholita 
prunivora (Walsh), Grapholita 
inopinata (Heinrich) a Rhago
letis pomonella (Walsh), 
a tento status byl Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismů Grapholita prunivora 
(Walsh), Grapholita inopinata 
(Heinrich) a Rhagoletis pomo
nella (Walsh) a která je 
uvedena v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“ a tento status 
byl Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, 
kde jsou během vegetačního 
období ve vhodných termínech 
pro zjištění výskytu daného 
škodlivého organismu (daných 
škodlivých organismů) prová
děny úřední prohlídky a prů
zkumy výskytu organismů 
Grapholita prunivora (Walsh), 
Grapholita inopinata (Hein
rich) a Rhagoletis pomonella 
(Walsh), včetně vizuální 
prohlídky na reprezentativním 
vzorku plodů, které jsou shle
dány prostými daného škodli
vého organismu (daných škod
livých organismů), 

a 

▼B
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informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 

nebo 

d) byly podrobeny účinnému 
systémovému přístupu či účin
nému ošetření po sklizni, aby 
se zajistilo, že jsou prosté 
organismů Grapholita pruni
vora (Walsh), Grapholita 
inopinata (Heinrich) a Rhago
letis pomonella (Walsh), 
a uplatnění systémového 
přístupu či podrobnosti 
o metodě ošetření jsou 
uvedeny v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

▼M9 

67. Plody Solanaceae 0702 00 00 
0709 30 00 
0709 60 10 
0709 60 91 
0709 60 95 
0709 60 99 

ex 0709 99 90 
ex 0810 90 75 

Austrálie, americký konti
nent a Nový Zéland 

Úřední potvrzení, že plody pochá
zejí: 

a) ze země uznané podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismů Bactericera 
cockerelli (Sulc.), pokud byl 
tento status Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismu Bactericera 
cockerelli (Sulc.), která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byl tento 
status Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací ochrany 
rostlin dotčené třetí země, 

▼B
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nebo 

c) z místa produkce, kde byly 
během posledních tří měsíců 
před vývozem prováděny 
úřední prohlídky a průzkumy 
výskytu organismu Bacteri
cera cockerelli (Sulc.), včetně 
jeho bezprostředního okolí, 
které bylo podrobeno účinným 
ošetřením v zájmu zajištění 
nepřítomnosti tohoto škodli
vého organismu, a před 
vývozem proběhla prohlídka 
reprezentativních vzorků 
plodů a informace o vysledo
vatelnosti jsou uvedeny v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

d) ze stanoviště produkce chráně
ného proti hmyzu, které státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala za 
prosté organismu Bactericera 
cockerelli (Sulc.) na základě 
úředních prohlídek a průzkumů 
provedených během tří měsíců 
před vývozem a informace 
o vysledovatelnosti jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení. 

▼B 

68. Plody Capsicum 
annuum L., Solanum 
aethiopicum L., 
Solanum lycopersicum 
L. a Solanum melon
gena L. 

0702 00 00 
0709 30 00 

ex 0709 60 10 
ex 0709 60 91 
ex 0709 60 95 
ex 0709 60 99 
ex 0709 99 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že plody pochá
zejí: 

a) ze země, která byla uznána 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Neoleucinodes elegan
talis (Guenée), pokud byl 
tento status Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismu Neoleuci
nodes elegantalis (Guenée) 
a která je uvedena v rostli
nolékařském osvědčení podle 

▼M9
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článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“, pokud byl tento 
status Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

nebo 

c) z místa produkce, které státní 
organizace ochrany rostlin v 
zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních sta
ndardů pro fytosanitární opa
tření za prosté organismu Neo
leucinodes elegantalis (Gue
née), a na místě produkce 
byly během vegetačního 
období ve vhodných termínech 
pro zjištění výskytu škodli
vého organismu prováděny 
úřední prohlídky, včetně 
prohlídky reprezentativních 
vzorků plodů, které byly shle
dány prostými organismu 
Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée), 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle člá
nku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 

nebo 

d) ze stanoviště produkce chráně
ného proti hmyzu, které státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala za 
prosté organismu Neoleuci
nodes elegantalis (Guenée) na 
základě úředních prohlídek 
a průzkumů provedených bě- 
hem tří měsíců před vývozem, 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle člá
nku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031. 

▼B
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▼M9 

68.1 Plody Capsicum L. a So
lanum lycopersicum L. 

0702 00 00 

0709 60 10 

0709 60 91 

0709 60 95 

0709 60 99 

ex 0709 99 90 

Bolívie, Ekvádor, Kol
umbie, Peru a USA 

Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Prodiplosis longifila 
Gagné, která je uvedena v rost
linolékařském osvědčení, 
pokud byl tento status Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, 
které státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prosté orga
nismu Prodiplosis longifila 
Gagné, a na místě produkce 
byly během vegetačního 
období ve vhodných termínech 
prováděny úřední prohlídky 
a průzkumy, včetně prohlídky 
reprezentativních vzorků 
plodů, které byly shledány 
prostými organismu Prodi
plosis longifila Gagné, a infor
mace o vysledovatelnosti jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení 

nebo 

c) pocházejí ze stanoviště 
produkce s fyzickou izolací 
proti zavlečení organismu 
Prodiplosis longifila Gagné, 
které státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
za prosté organismu Prodi
plosis longifila Gagné, na 
základě úředních prohlídek 
prováděných během posled
ních dvou měsíců před 
vývozem, a informace o vysle
dovatelnosti jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 

nebo 

▼B
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d) byly podrobeny účinnému 
systémovému přístupu či účin
nému ošetření po sklizni, aby 
se zajistilo, že jsou prosté 
organismu Prodiplosis longi
fila Gagné, a uplatnění systé
mového přístupu či podrob
nosti o metodě ošetření jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení. 

▼B 

69. Plody Solanum lycoper
sicum L. a Solanum 
melongena L. 

0702 00 00 
0709 30 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že plody pochá
zejí: 

a) ze země, která byla podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření uznána za prostou 
organismu Keiferia lycopersi
cella (Walsingham), 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou Keiferia lycopersicella 
(Walsingham) a která je 
uvedena v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

c) z místa produkce, které státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala na 
základě úředních prohlídek 
a průzkumů provedených 
během posledních tří měsíců 
před vývozem za prosté 
Keiferia lycopersicella (Wal
singham) a které je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“. 

▼M9
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70. Plody Solanum melon
gena L. 

0709 30 00 Třetí země Úřední potvrzení, že plody: 

a) pocházejí ze země prosté orga
nismu Thrips palmi Karny 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou 
Thrips palmi Karny a která 
je uvedena v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“, 

nebo 

c) byly bezprostředně před 
vývozem úředně prohlédnuty 
a shledány prostými orga
nismu Thrips palmi Karny. 

▼M9 

71. Plody Momordica L. ex 0709 99 90 Třetí země Úřední potvrzení, že plody pochá
zejí: 

a) ze země, která byla uznána 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Thrips palmi Karny, 
pokud byl tento status Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

nebo 

b) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin v zemi 
původu uznala podle přísluš
ných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření za 
prostou organismu Thrips 
palmi Karny a která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byl tento 
status Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země. 

▼B
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72. Plody Capsicum L. ex 0709 60 10 
0709 60 91 

ex 0709 60 95 
ex 0709 60 99 

Belize, Dominikánská 
Republika, Francouzská 
Polynésie, Guatemala, 
Honduras, Jamajka, Ko
starika, Mexiko, Nika
ragua, Panama, Porto
riko, Salvador a USA, 
kde je znám výskyt 
organismu Anthonomus 
eugenii Cano 

Úřední potvrzení, že plody pochá
zejí: 

a) z oblasti, kterou státní organi
zace ochrany rostlin uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Anthonomus eugenii 
Cano a která je uvedena v rost
linolékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“, 

nebo 

b) z místa produkce, které státní 
organizace ochrany rostlin 
vyvážející země uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu 
Anthonomus eugenii Cano 
a které je uvedeno v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“ a které bylo 
prohlášeno za prosté orga
nismu Anthonomus eugenii 
Cano na základě úředních 
prohlídek prováděných na 
místě produkce a v jeho 
bezprostředním okolí nejméně 
jednou měsíčně v průběhu 
dvou měsíců před vývozem. 

▼M9 

72.1 Plody Capsicum L. 
a Solanum L. 

0702 00 00 

0709 30 00 

0709 60 10 

0709 60 91 

0709 60 95 

0709 60 99 

Alžírsko, Angola, Benin 

Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Kamerun, Ka
pverdy, Středoafrická re
publika, Čad, Komory, 
Kongo, Pobřeží slono
viny, Džibuti, Egypt, 
Rovníková Guinea, 
Eritrea, Svazijsko, Eti
opie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinea, Guinea- 
Bissau, Keňa, Lesotho, 
Libérie, Libye, Madaga
skar, Malawi, Mali, 
Mauretánie, Mauricius, 
Mayotte, Maroko, Mos
ambik, Namibie 

Réunion, Rwanda, Rovní
ková Guinea, Senegal, 
Seychely, Sierra Leone, 
Somálsko, Jihoafrická 
republika, Súdán, Svatý 
Tomáš a Princův ostrov, 
Svazijsko, Tanzanie, 
Togo, Tunisko, Uganda, 
Zambie, Zimbabwe 

Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země, která 
byla uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Bactrocera 
latifrons (Hendel), pokud byl 
tento status Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Bactrocera lati
frons (Hendel) a která je 
uvedena v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byl tento 
status Komisi předem písemně 
sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země, 

▼B
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Afghánistán, Bahrajn, Ba
ngladéš, Bhútán, Brunej 
Darussalam, Čína, Indie, 
Indonésie, Irák, Írán, Jap
onsko, Jordánsko, Kam
bodža, Kazachstán, Ku
vajt, Kyrgyzstán, Laos, 
Libanon, Malajsie, Male
divy, Mongolsko, Myan
mar, Nepál, Severní 
Korea, Omán, Pákistán, 
Filipíny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sibiř
ský federální okruh (Sib
irsky federalny okrug) 
a Uralský federální 
okruh (Uralsky federalny 
okrug)), Saúdská Arábie, 
Singapur, Jižní Korea, 
Šrí Lanka, Sýrie, Tádži
kistán, Thajsko, Výcho
dní Timor, Turkmenistán, 
Spojené arabské emiráty, 
Uzbekistán, Vietnam 
a Jemen 

nebo 

c) na místě produkce ani v jeho 
bezprostředním okolí nebyly 
od počátku posledního ukon 
čeného vegetačního období 
během úředních prohlídek 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před sklizní pozorovány žádné 
známky výskytu organismu 
Bactrocera latifrons (Hendel) 
a žádný z plodů sklizených 
na místě produkce nevyka
zoval při vhodných úředních 
prohlídkách známky výskytu 
organismu Bactrocera lati
frons (Hendel) 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení 

nebo 

d) plody byly podrobeny účin
nému systémovému přístupu 
nebo účinnému ošetření po 
sklizni, aby se zajistilo, že 
jsou prosté organismu Bactro
cera latifrons (Hendel), a 

uplatnění systémového 
přístupu či podrobnosti 
o metodě ošetření jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

72,2 Plody Annona L. 
a Carica papaya L. 

ex 0810 90 75 

0807 20 00 

Alžírsko, Angola, Benin 

Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Čad, Demokra
tická republika Kongo, 
Džibuti, Egypt, Rovníková 
Guinea, Eritrea, Etiopie, 
Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, 
Jihoafrická republika, 
Jižní Súdán, Kamerun, 
Kapverdy, Keňa, Komory, 
Kongo, Lesotho, Liberie, 
Libye, Madagaskar, Mal
awi, Mali, Mauritánie, 
Mauricius, Mayotte, Mar
oko, Mozambik, Namibie, 
Niger, Nigérie, Pobřeží 
slonoviny, 

Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země, která 
byla uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Bactrocera 
dorsalis (Hendel), pokud byl 
tento status Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

nebo 

▼M9
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Réunion, Rwanda, Rovní
ková Guinea, Senegal, 
Seychely, Sierra Leone, 
Somálsko, Jihoafrická 
republika, Súdán, Svatý 
Tomáš a Princův ostrov, 
Svazijsko, Tanzanie, 
Togo, Tunisko, Uganda, 
Zambie, Zimbabwe 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Brunej 
Darussalam, Čína, Indie, 
Indonésie, Irák, Írán, 
Japonsko, 

Jordánsko, Kazachstán, 
Kuvajt, Kyrgyzstán, 

Laos, 

Libanon, Malajsie, Male
divy, Mongolsko, Mya
nmar, Nepál, Severní 
Korea, Omán, Pákistán, 
Filipíny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sibiřský 
federální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) a Uralský 
federální okruh (Uralsky 
federalny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turkme
nistán, Spojené arabské 
emiráty, Uzbekistán, 
Vietnam a Jemen 

b) plody pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Bactrocera dorsalis 
(Hendel) a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení, 
pokud byl tento status Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

nebo 

c) na místě produkce ani v jeho 
bezprostředním okolí nebyly 
od počátku posledního ukon 
čeného vegetačního období 
během úředních prohlídek 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před sklizní pozorovány žádné 
známky výskytu organismu 
Bactrocera dorsalis (Hendel) 
a žádný z plodů sklizených 
na místě produkce nevyka
zoval při vhodných úředních 
prohlídkách známky výskytu 
organismu Bactrocera dorsalis 
(Hendel) 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení 

nebo 

d) plody byly podrobeny účin
nému systémovému přístupu 
nebo účinnému ošetření po 
sklizni, aby se zajistilo, že 
jsou prosté organismu Bactro
cera dorsalis (Hendel), a 

uplatnění systémového přís
tupu či podrobnosti o metodě 
ošetření jsou uvedeny v rostli
nolékařském osvědčení, pokud 
byly systémový přístup či 
metoda ošetření po sklizni 
Komisi předem písemně 
sděleny státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země. 

▼M9
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72,3 Plody Psidium guajava 
L. 

ex 0804 50 00 Alžírsko, Angola, Benin 

Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Čad, Demokra
tická republika Kongo, 
Džibuti, Egypt, Rovníková 
Guinea, Eritrea, Etiopie, 
Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, 
Jihoafrická republika, 
Jižní Súdán, Kamerun, 
Kapverdy, Keňa, Komory, 
Kongo, Lesotho, Liberie, 
Libye, Madagaskar, Mal
awi, Mali, Mauritánie, 
Mauricius, Mayotte, Mar
oko, Mozambik, Namibie, 
Niger, Nigérie, Pobřeží 
slonoviny, 

Réunion, Rwanda, Rovní
ková Guinea, Senegal, Se
ychely, Sierra Leone, 
Somálsko, Jihoafrická rep
ublika, Súdán, Svatý 
Tomáš a Princův ostrov, 
Svazijsko, Tanzanie, 
Togo, Tunisko, Uganda, 
Zambie, Zimbabwe 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Brunej 
Darussalam, Čína, Indie, 
Indonésie, Irák, Írán, 
Japonsko, 

Jordánsko, Kazachstán, 
Kuvajt, Kyrgyzstán, 

Laos, 

Libanon, Malajsie, Male
divy, Mongolsko, 
Myanmar, Nepál, Severní 
Korea, Omán, Pákistán, 
Filipíny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sibiřský 
federální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) a Uralský 
federální okruh (Uralsky 
federalny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, Výc
hodní Timor, Turkmeni
stán, Spojené arabské 
emiráty, Uzbekistán, 
Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že: 

a) plody pocházejí ze země, která 
byla uznána podle příslušných 
mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismů Bactrocera 
dorsalis (Hendel) a Bactrocera 
zonata (Saunders), pokud byl 
tento status Komisi předem 
písemně sdělen státní organi
zací ochrany rostlin dotčené 
třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismů Bactrocera dorsalis 
(Hendel) a Bactrocera zonata 
(Saunders) a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení, 
pokud byl tento status Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země, 

nebo 

c) na místě produkce ani v jeho 
bezprostředním okolí nebyly 
od počátku posledního ukon 
čeného vegetačního období 
během úředních prohlídek 
prováděných nejméně jednou 
měsíčně v průběhu tří měsíců 
před sklizní pozorovány žádné 
známky výskytu organismů 
Bactrocera dorsalis (Hendel) 
a Bactrocera zonata (Saun
ders) a žádný z plodů sklize
ných na místě produkce nevy
kazoval při vhodných úředních 
prohlídkách známky výskytu 
organismů Bactrocera dorsalis 
(Hendel) a Bactrocera zonata 
(Saunders) 

a 

informace o vysledovatelnosti 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení 

nebo 

▼M9
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d) plody byly podrobeny účin
nému systémovému přístupu 
či účinnému ošetření po 
sklizni, aby se zajistilo, že 
jsou prosté organismů Bactro
cera dorsalis (Hendel) 
a Bactrocera zonata (Saun
ders), a uplatnění systémového 
přístupu či podrobnosti 
o metodě ošetření jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení, pokud byly systé
mový přístup či metoda 
ošetření po sklizni Komisi 
předem písemně sděleny státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

73. Osivo Zea mays L. 0712 90 11 
1005 10 13 
1005 10 15 
1005 10 18 
1005 10 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že: 

a) osivo pochází ze země, která 
byla podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření uznána za 
prostou organismu Pantoea 
stewartii subsp. stewartii 
(Smith) Mergaert, Verdonck 
& Kersters, 

nebo 

b) osivo pochází z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Pantoea stewartii 
subsp. stewartii (Smith) 
Mergaert, Verdonck & 
Kersters a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo 

c) reprezentativní vzorek osiva 
byl otestován a shledán 
prostým organismu Pantoea 
stewartii subsp. stewartii 
(Smith) Mergaert, Verdonck 
& Kersters. Velikost vzorku 
podrobeného prohlídce musí 
být taková, aby bylo možno 
s 99% jistotou detekovat 
i 0,5% stupeň zamoření. 
Avšak v případě partií osiva 

▼M9
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obsahujících méně než 8 000 
semen byl reprezentativní 
vzorek představující 10 % 
partie otestován a shledán 
prostým organismu Pantoea 
stewartii subsp. stewartii 
(Smith) Mergaert, Verdonck 
& Kersters.; 

▼B 

74. Osivo druhů Triticum 
L., Secale L. a xTritico
secale Wittm. ex A. 
Camus 

1001 11 00 
1001 91 10 
1001 91 20 
1001 91 90 
1002 10 00 
1008 60 00 

Afghánistán, Indie, Irák, 
Írán, Jižní Afrika, 
Mexiko, Nepál, Pákistán 
a USA, kde je znám 
výskyt organismu 
Tilletia indica Mitra 

Úřední potvrzení, že osivo 
pochází z oblasti, kde není znám 
výskyt organismu Tilletia indica 
Mitra. Název oblasti je uveden 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Místo 
původu“. 

75. Zrno druhů Triticum L., 
Secale L. a xTriticose
cale Wittm. ex A. 
Camus 

1001 19 00 
1001 99 00 
1002 90 00 

ex 1008 60 00 

Afghánistán, Indie, Irák, 
Írán, Jižní Afrika, 
Mexiko, Nepál, Pákistán 
a USA, kde je znám 
výskyt organismu 
Tilletia indica Mitra 

Úřední potvrzení, že: 

a) osivo pochází z oblasti, kde 
není znám výskyt organismu 
Tilletia indica Mitra. Název 
oblasti či oblastí je uveden 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Místo 
původu“ 

nebo 

b) na rostlinách na místě 
produkce nebyly během 
posledního ukončeného vege
tačního období pozorovány 
příznaky výskytu organismu 
Tilletia indica Mitra a v době 
sklizně a před odesláním byl 
odebrán a otestován reprezen
tativní vzorek zrna a shledán 
při těchto testech prostým 
organismu Tilletia indica 
Mitra; poslední údaj je uveden 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Název 
výrobku“ ve znění „testováno 
a shledáno prostým organismu 
Tilletia indica Mitra“. 

▼M9
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76. Dřevo ►M9 jehličnanů 
(Pinopsida) ◄, vyjma 
Thuja L. a Taxus L., 
jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu zís
kaných zcela nebo 
zčásti z těchto jehlič
nanů, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu 
na to, zda je skutečně 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou vyro
beny ze dřeva stejného 
druhu a stejné kvality, 
jako je dřevo v zásilce, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

— dřeva Libocedrus de
currens Torr., u kte
rého je doloženo, že 
bylo zpracováno 
k výrobě tužek uži
tím tepelného ošetř
ení při dosažení 
teploty nejméně 
82 °C po dobu 7–8 
dnů, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 11 00 
ex 4403 11 00 

4403 21 10 
4403 21 90 
4403 22 00 
4403 23 10 
4403 23 90 
4403 24 00 

ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 4403 26 00 
ex 4404 10 00 
ex 4406 11 00 
ex 4406 91 00 

4407 11 10 
4407 11 20 
4407 11 90 
4407 12 10 
4407 12 20 
4407 12 90 

ex 4407 19 10 
ex 4407 19 20 
ex 4407 19 90 
ex 4408 10 15 
ex 4408 10 91 
ex 4408 10 98 
►M9 ex 4409 10 18 ◄ 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Čína, Japonsko, Kanada, 
Korejská republika, Me
xiko, Tchaj-wan a USA, 
kde je znám výskyt 
organismu Bursaphelen
chus xylophilus (Steiner 
et Bührer) Nickle et al. 

Úřední potvrzení, že dřevo bylo 
podrobeno: 

a) vhodnému tepelnému ošetření 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
prokazuje značka „HT“ umís
těná na dřevu nebo na jakém
koliv obalu podle běžné praxe 
a uvedená v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

a 

úřední potvrzení, že dřevo 
bylo po ošetření až do opuš
tění země, která potvrzení 
vydává, přepravováno mimo 
letové období přenašečů rodu 
Monochamus, se zohledněním 
bezpečnostního hraničního 
období čtyř týdnů navíc na 
začátku a na konci jejich před
pokládaného letového období 
nebo, s výjimkou dřeva zcela 
prostého kůry, v ochranném 
obalu zaručujícím, že nedojde 
k napadení dřeva háďátkem 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et 
al. ani jeho přenašečem, 

nebo 

b) fumigaci podle specifikace 
schválené v souladu 
s postupem podle článku 107 
nařízení (EU) 2016/2031, 
přičemž příslušná účinná látka, 
minimální teplota dřeva, dávka 
(g/m 

3 ) a doba expozice jsou 
uvedeny v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

▼B
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c) chemické tlakové impregnaci 
za použití přípravku schvále
ného v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, tlak (psi nebo 
kPa) a koncentrace (%) jsou 
uvedeny v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

d) tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut a umělým vysu 
šením na vlhkost, vyjádřenou 
v procentech sušiny, nižší 
než 20 %, přičemž byl 
dodržen technologický postup 
vhodný jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení, což je 
potvrzeno značkou „kiln- 
dried“ nebo „K.D.“ nebo 
jiným mezinárodně uzná
vaným označením společně se 
značkou „HT“ umístěnou na 
dřevu nebo na jakémkoliv 
obalu podle běžné praxe 
a uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

77. Dřevo ►M9 jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ ve formě 
dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu získa
ných zcela nebo zčásti 
z těchto jehličnanů 

4401 21 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

Čína, Japonsko, Kanada, 
Korejská republika, 
Mexiko, Tchaj-wan 
a USA, kde je znám 
výskyt organismu 
Bursaphelenchus xylop
hilus (Steiner et Bührer) 
Nickle et al. 

Úřední potvrzení, že dřevo bylo 
podrobeno: 

a) vhodnému tepelnému ošetření 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
je uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

a 

▼B
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úřední potvrzení, že dřevo 
bylo po ošetření až do opuš
tění země, která potvrzení 
vydává, přepravováno mimo 
letové období přenašečů rodu 
Monochamus, se zohledněním 
bezpečnostního hraničního 
období čtyř týdnů navíc na 
začátku a na konci jejich před
pokládaného letového období 
nebo, s výjimkou dřeva zcela 
prostého kůry, v ochranném 
obalu zaručujícím, že nedojde 
k napadení dřeva háďátkem 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et 
al. ani jeho přenašečem, 

nebo 

b) fumigaci podle specifikace 
schválené v souladu 
s postupem podle článku 107 
nařízení (EU) 2016/2031, 
přičemž příslušná účinná látka, 
minimální teplota dřeva, dávka 
(g/m 

3 ) a doba expozice (h) 
jsou uvedeny v rostlinolékař
ských osvědčeních podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

c) tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut a umělým vysu 
šením na vlhkost, vyjádřenou 
v procentech sušiny, nižší 
než 20 %, přičemž byl 
dodržen technologický postup 
vhodný jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení, což je 
potvrzeno značkou „kiln- 
dried“ nebo „K.D.“ nebo 
jiným mezinárodně uzná
vaným označením společně se 
značkou „HT“ umístěnou na 
dřevu nebo na jakémkoliv 
obalu podle běžné praxe 
a uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

▼B



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 173 

Rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty Kódy KN Původ Zvláštní požadavky 

78. Dřevo Thuja L. a Taxus 
L., vyjma dřeva ve 
formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela 
nebo zčásti z těchto 
jehličnanů, 

dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet a ji
ných nakládacích 
plošin, nástavců pal
et, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, vy- 
jma prokladů k pode
pření zásilek dřeva, 
které jsou vyrobeny 
ze dřeva stejného 
druhu a stejné kva
lity, jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 11 00 
ex 4403 11 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 4403 26 00 
ex 4404 10 00 
ex 4406 11 00 
ex 4406 91 00 
ex 4407 19 10 
ex 4407 19 20 
ex 4407 19 90 
ex 4408 10 15 
ex 4408 10 91 
ex 4408 10 98 
►M9 ex 4409 10 18 ◄ 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Čína, Japonsko, Kanada, 
Korejská republika, Me
xiko, Tchaj-wan a USA, 
kde je znám výskyt 
organismu Bursaphelen
chus xylophilus (Steiner 
et Bührer) Nickle et al. 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je prosté kůry 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, což je potvrzeno 
značkou „kiln-dried“ nebo 
„K.D.“ nebo jiným mezi
národně uznávaným ozna 
čením umístěnou na dřevu 
nebo na jakémkoliv obalu 
podle běžné praxe, 

nebo 

c) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
prokazuje značka „HT“ umís
těná na dřevu nebo na jakém
koliv obalu podle běžné praxe 
a uvedená v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031, 

nebo 

d) bylo ošetřeno vhodnou fumi
gací podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
dřeva, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

nebo 

e) bylo ošetřeno vhodnou 
chemickou tlakovou impreg
nací za použití přípravku 
schváleného v souladu 
s postupem podle článku 107 
nařízení (EU) 2016/2031, 
přičemž příslušná účinná látka, 
tlak (psi nebo kPa) a koncent
race (%) jsou uvedeny 
v osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

▼B
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79. Dřevo ►M9 jehličnanů 
(Pinopsida) ◄, vyjma 
dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela 
nebo zčásti z těchto 
jehličnanů, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
či není právě 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, s výjimkou 
prokladů k podepření 
zásilek dřeva, které 
jsou vyrobeny ze 
dřeva stejného druhu 
a stejné kvality, jako 
je dřevo v zásilce, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské 
požadavky Unie jako 
dřevo v zásilce; 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

4401 11 00 
4403 11 00 
4403 21 10 
4403 21 90 
4403 22 00 
4403 23 10 
4403 23 90 
4403 24 00 
4403 25 10 
4403 25 90 
4403 26 00 

ex 4404 10 00 
4406 11 00 
4406 91 00 
4407 11 10 
4407 11 20 
4407 11 90 
4407 12 10 
4407 12 20 
4407 12 90 
4407 19 10 
4407 19 20 
4407 19 90 
4408 10 15 
4408 10 91 
4408 10 98 

►M9 ex 4409 10 18 ◄ 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Kazachstán, Rusko 
a Turecko 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblastí, o nichž je 
známo, že jsou prosté orga
nismů: 

i) Monochamus spp. (neev
ropských populací), 

ii) Pissodes cibriani O’Brien, 
Pissodes fasciatus Leco
nte, Pissodes nemorensis 
Germar, Pissodes nitidus 
Roelofs, Pissodes punc
tatus Langor & Zhang, 
Pissodes strobi (Peck), 
Pissodes terminalis Hop
ping, Pissodes yunna
nensis Langor & Zhang 
a Pissodes zitacuarense 
Sleeper 

iii) ►M9 Scolytinae spp. (ne
evropských) ◄, 

uvedených v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce 
„Místo původu“ 

nebo 

b) je prosté kůry a prosté 
požerků působených larvami 
tesaříků rodu Monochamus 
spp. (neevropských populací), 
které jsou pro tento účel defi
novány jako požerky 
o průměru větším než 3 mm, 

nebo 

c) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, což je potvrzeno 
značkou „kiln-dried“ nebo 
„K.D.“ nebo jiným mezi
národně uznávaným ozna 
čeným umístěným na dřevu 
nebo na jakémkoliv obalu 
podle běžné praxe; 

nebo 

d) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
prokazuje značka „HT“ umís
těná na dřevu nebo na jakém
koliv obalu podle běžné praxe 
a uvedená v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031, 

▼B
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nebo 

e) bylo ošetřeno vhodnou fumi
gací podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
dřeva, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

f) bylo ošetřeno vhodnou 
chemickou tlakovou impreg
nací za použití přípravku 
schváleného v souladu 
s postupem podle článku 107 
nařízení (EU) 2016/2031, 
přičemž příslušná účinná látka, 
tlak (psi nebo kPa) a koncent
race (%) jsou uvedeny v rostli
nolékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

80. Dřevo ►M9 jehličnanů 
(Pinopsida) ◄, vyjma 
dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela 
nebo zčásti z těchto 
jehličnanů, 

— dřevěného obalo
vého materiálu ve 
formě beden, krabic, 
laťových beden, 
bubnů a podobných 
obalů, jednoduchých 
palet, skříňových 
palet a jiných naklá
dacích plošin, 
nástavců palet, 
prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
či není právě 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, s výjimkou 
prokladů k podepření 
zásilek dřeva, které 
jsou vyrobeny ze 
dřeva stejného 
druhu a stejné 
kvality, jako je 
dřevo v zásilce, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské 
požadavky Unie 
jako dřevo v zásilce, 

4401 11 00 
4403 11 00 
4403 21 10 
4403 21 90 
4403 22 00 
4403 23 10 
4403 23 90 
4403 24 00 
4403 25 10 
4403 25 90 
4403 26 00 

ex 4404 10 00 
4406 11 00 
4406 91 00 
4407 11 10 
4407 11 20 
4407 11 90 
4407 12 10 
4407 12 20 
4407 12 90 
4407 19 10 
4407 19 20 
4407 19 90 
4408 10 15 
4408 10 91 
4408 10 98 

►M9 ex 4409 10 18 ◄ 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

►M4 Třetí země, vy- 
jma těchto: 

— Albánie, Andorra, 
Arménie, Ázer
bájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercego
vina, Černá hora, 
Faerské ostrovy, 
Gruzie, Island, 
Kanárské ostrovy, 
Kazachstán, Lichten 
štejnsko, Moldavsko, 
Monako, Norsko, 
Rusko, San Marino, 
Severní Makedonie, 
Spojené králov
ství ( 2 ), Srbsko, 
Švýcarsko, Turecko 
a Ukrajina; 

— Čína, Japonsko, 
Kanada, Korejská 
republika, Mexiko, 
Tchaj-wan a USA, 
kde je znám výskyt 
organismu Bursap
helenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) 
Nickle et al. ◄ 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je prosté kůry a prosté 
požerků působených larvami 
tesaříků rodu Monochamus 
spp. (neevropských populací), 
které jsou pro tento účel defi
novány jako požerky 
o průměru větším než 3 mm, 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, což je potvrzeno 
značkou „kiln-dried“ nebo 
„K.D.“ nebo jiným mezi
národně uznávaným ozna 
čením umístěným na dřevu 
nebo na jakémkoliv obalu 
podle běžné praxe, 

nebo 

c) bylo ošetřeno vhodnou fumi
gací podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
dřeva, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

▼B
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avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch. 

nebo 

d) prošlo vhodnou tlakovou 
impregnací za použití 
přípravku schváleného 
v souladu s postupem podle 
článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, tlak (psi nebo 
kPa) a koncentrace (%) jsou 
uvedeny v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031; 

nebo 

e) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
prokazuje značka „HT“ umís
těná na dřevu nebo na jakém
koliv obalu podle běžné praxe 
a uvedená v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031. 

81. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků, třísek, 
pilin, hoblin, zbytků 
a odpadu získaných 
zcela nebo zčásti z 
►M9 jehličnanů (Pin
opsida) ◄ 

4401 21 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

►M4 Třetí země, 
vyjma těchto: Albánie, 
Andorra, Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Kanárské ostrovy, Lich
tenštejnsko, Moldavsko, 
Monako, Norsko, San 
Marino, Severní Make
donie, Spojené králov
ství ( 2 ), Srbsko, 
Švýcarsko a Ukrajina 

a jiné než Čína, Japo
nsko, Kanada, Korejská 
republika, Mexiko, 
Tchaj-wan a USA, kde 
je znám výskyt orga
nismu Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. ◄ 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblastí, o nichž je 
známo, že jsou prosté orga
nismů Monochamus spp. 
(neevropských populací), 
Pissodes cibriani O’Brien, 
Pissodes fasciatus Leconte, 
Pissodes nemorensis Germar, 
Pissodes nitidus Roelofs, 
Pissodes punctatus Langor & 
Zhang, Pissodes strobi (Peck), 
Pissodes terminalis Hopping, 
Pissodes yunnanensis Langor 
& Zhang a Pissodes zitacu
arense Sleeper, ►M9 Scoly
tinae spp. (neevropských) ◄; 

Oblast je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Místo 
původu“; 

nebo 

b) pochází z odkorněné kulatiny 

nebo 

c) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, 

▼B
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nebo 

d) bylo ošetřeno vhodnou fumi
gací podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
dřeva, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

e) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
je uvedeno v osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031. 

82. Samostatná kůra ►M9 jeh
ličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

►M4 Třetí země, 
vyjma těchto: Albánie, 
Andorra, Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské 
ostrovy, Gruzie, Island, 
Kanárské ostrovy, Lich
tenštejnsko, Moldavsko, 
Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následu
jící části: Centrální fede
rální okruh (Tsentralny 
federalny okrug), Seve
rozápadní federální 
okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní 
federální okruh (Yuzhny 
federalny okrug), Seve
rokavkazský federální 
okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny 
okrug) a Povolžský 
federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, 
Severní Makedonie, 
Spojené království ( 2 ), 
Srbsko, Švýcarsko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

Úřední potvrzení, že samostatná 
kůra: 

a) byla podrobena vhodné fumi
gací fumigantem schváleným 
v souladu s postupem podle 
článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
kůry, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

b) prošla vhodným tepelným 
ošetřením tak, aby bylo dosa 
ženo v celém profilu kůry 
teploty nejméně 56 °C nepře
tržitě po dobu nejméně 
30 minut, což je uvedeno 
v osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

a 

▼B
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c) byla po ošetření až do opuš
tění země, která potvrzení 
vydává, přepravována mimo 
letové období přenašečů rodu 
Monochamus, se zohledněním 
bezpečnostního hraničního 
období čtyř týdnů navíc na 
začátku a na konci jejich před
pokládaného letového období, 
nebo v ochranném obalu zaru 
čujícím, že nedojde k napadení 
kůry háďátkem Bursaphelen
chus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. ani jeho 
přenašečem. 

83. Dřevo Juglans L. 
a Pterocarya Kunth, 
vyjma dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela 
nebo zčásti z těchto 
rostlin, 

— dřevěného obalo
vého materiálu ve 
formě beden, krabic, 
laťových beden, 
bubnů a podobných 
obalů, jednoduchých 
palet, skříňových 
palet a jiných naklá
dacích plošin, 
nástavců palet, 
prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako jedřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce; 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

USA Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat a jeho přena 
šeče Pityophthorus juglandis 
Blackman a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 40 minut, což 
prokazuje značka „HT“ umís
těná na dřevu nebo na jakém
koliv obalu podle běžné praxe 
a uvedená v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

nebo 

c) je hraněné tak, že je odstraněn 
veškerý přirozený oblý 
povrch. 

▼B
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84. Samostatná kůra 
a dřevo Juglans L. 
a Pterocarya Kunth, ve 
formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela 
nebo zčásti z těchto 
rostlin 

ex 1404 90 00 
ex 4401 22 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

USA Úřední potvrzení, že dřevo nebo 
samostatná kůra: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fyto
sanitární opatření za prostou 
organismu Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat a jeho přena 
šeče Pityophthorus juglandis 
Blackman a která je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) prošly vhodným tepelným 
ošetřením tak, aby bylo dosa 
ženo v celém profilu kůry či 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
40 minut, což je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

85. Dřevo Acer saccharum 
Marsh., včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený zaoblený 
povrch, vyjma dřeva ve 
formě: 

— dřeva určeného 
k výrobě dýh, 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu, 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Kanada a USA Úřední potvrzení, že dřevo bylo 
podrobeno umělému vysušení na 
vlhkost, vyjádřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, přičemž 
byl dodržen technologický postup 
vhodný jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska délky 
doby sušení, což je potvrzeno 
značkou „Kiln-dried“ nebo 
„K.D.“ nebo jiným mezinárodně 
uznávaným označeným umís
těným na dřevu nebo na jakém
koliv obalu podle běžné praxe. 

▼B
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— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet a ji
ných nakládacích 
plošin, nástavců pa
let, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, vyj- 
ma prokladů k pode
pření zásilek dřeva, 
které jsou vyrobeny 
ze dřeva stejného 
druhu a stejné kva
lity, jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce 

86. Dřevo Acer saccharum 
Marsh., které je určeno 
k výrobě dýh 

ex 4403 12 00 
4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 

ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 

Kanada a USA Úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž je 
známo, že jsou prosté organismu 
Davidsoniella virescens (R.W. 
Davidson) Z.W. de Beer, T.A. 
Duong & M.J. Wingf Moreau, 
a je určené k výrobě dýh 

▼M9 

87. Dřevo Chionanthus vir
ginicus L., Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mands
hurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. a Pte
rocarya rhoifolia Si
ebold & Zucc., vyjma 
dřeva ve formě 

— dřevěných štěpků, tří
sek, pilin, hoblin, zby
tků a odpadu získan
ých zcela nebo část
ečně z těchto stromů, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet a ji
ných nakládacích pl
ošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu 
na to, zda je sku
tečně používán k pře
pravě předmětů růz
ného druhu, vyjma 
prokladů k podepření 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 95 10 
4407 95 91 
4407 95 99 

ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4409 29 10 
ex 4409 29 91 
ex 4409 29 99 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Bělorusko, Kanada, Čína, 
Japonsko, Mongolsko, 
Severní Korea, Rusko, 
Jižní Korea, Tchaj-wan, 
Ukrajina a USA 

Úřední potvrzení, že: 

a) dřevo pochází z oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin v zemi původu uznala 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Agrilus planipennis 
Fairmaire a která se nachází 
ve vzdálenosti nejméně 100 km 
od nejbližší známé oblasti, kde 
byl výskyt uvedeného škodli
vého organismu úředně 
potvrzen; oblast je uvedena 
v rostlinolékařském osvědčení 
a tento status byl Komisi 
předem písemně sdělen státní 
organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země 

▼B
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zásilek dřeva, které 
jsou vyrobeny ze 
dřeva stejného druhu 
a stejné kvality, jako 
je dřevo v zásilce, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské 
požadavky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch, a nábytku 
a jiných předmětů 
vyrobených z neošetře
ného dřeva 

nebo 

b) kůra a vnější část bělového 
dřeva v tloušťce alespoň 
2,5 cm byly odstraněny v zaří
zení oprávněném státní organi
zací ochrany rostlin, která nad 
ním vykonává dohled, 

nebo 

c) dřevo bylo podrobeno ionizu
jícímu záření tak, aby se 
v kterékoliv jeho části dosáhlo 
nejméně 1 kGy absorbované 
dávky. 

88. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků, třísek, 
pilin, hoblin, zbytků 
a odpadu získaných 
zcela nebo částečně 
z Chionanthus virgi
nicus L., Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mands
hurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. 
a Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. 

ex 4401 22 90 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4404 20 00 

Bělorusko, Kanada, Čína, 
Japonsko, Mongolsko, 
Severní Korea, Rusko, 
Jižní Korea, Tchaj-wan, 
Ukrajina a USA 

Úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních stan
dardů pro fytosanitární opatření 
za prostou organismu Agrilus 
planipennis Fairmaire a která se 
nachází ve vzdálenosti nejméně 
100 km od nejbližší známé 
oblasti, kde byl výskyt uvedeného 
škodlivého organismu úředně 
potvrzen; oblast je uvedena v rost
linolékařském osvědčení a tento 
status byl Komisi předem 
písemně sdělen státní organizací 
ochrany rostlin dotčené třetí 
země. 

89. Samostatná kůra a před
měty vyrobené z kůry 
Chionanthus virginicus 
L., Fraxinus L., Juglans 
ailantifolia Carr., Jug
lans mandshurica Ma
xim., Ulmus davidiana 
Planch. a Pterocarya 
rhoifolia Siebold & 
Zucc. 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Bělorusko, Kanada, Čína, 
Japonsko, Mongolsko, 
Severní Korea, Rusko, 
Jižní Korea, Tchaj-wan, 
Ukrajina a USA 

Úřední potvrzení, že kůra pochází 
z oblasti, kterou státní organizace 
ochrany rostlin v zemi původu 
uznala podle příslušných mezi
národních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou orga
nismu Agrilus planipennis Fair
maire a která se nachází ve vzdá
lenosti nejméně 100 km od 
nejbližší známé oblasti, kde byl 
výskyt uvedeného škodlivého 
organismu úředně potvrzen; 
oblast je uvedena v rostlinolékař
ském osvědčení a tento status byl 
Komisi předem písemně sdělen 
státní organizací ochrany rostlin 
dotčené třetí země. 

▼M9
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90. Dřevo Quercus L., 
vyjma dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu, 

— sudů, džberů, kádí, 
nádrží, věder a jiných 
bednářských 
výrobků a jejich 
částí a součástí, ze 
dřeva včetně dužin 
(dílů pláště) sudu, 
pokud je písemně 
doloženo, že dřevo 
bylo zpracováno 
pomocí tepelného 
ošetření, aby bylodo
saženo teploty 
nejméně 176 °C po 
dobu 20 minut, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 

4403 91 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 91 15 
4407 91 31 
4407 91 39 
4407 91 90 

ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

USA Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je zcela hraněné tak, že 
veškerý oblý povrch je 
odstraněn, 

nebo 

b) je prosté kůry a vlhkost, vyjá
dřená v procentech sušiny, je 
nižší než 20 % 

nebo 

c) je prosté kůry a bylo vhodně 
dezinfikováno horkým vzdu
chem nebo horkou vodou 

nebo 

d) pokud bylo rozřezáno, bez 
ohledu na to, zda obsahuje 
zbytky kůry či nikoliv, bylo 
uměle vysušeno na vlhkost, 
vyjádřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, což je potvrzeno 
značkou „Kiln-dried“ nebo 
„KD“ nebo jiným mezi
národně uznávaným ozna 
čeným umístěným na dřevu 
nebo na jakémkoliv obalu 
podle běžné praxe. 

▼B
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91. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků, třísek, 
pilin, hoblin, zbytků 
a odpadu, získané zcela 
nebo zčásti z Quercus L. 

►M9 ex 4401 22 90 ◄ 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

USA Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, 

nebo 

b) bylo ošetřeno vhodnou fumi
gací podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
dřeva, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

c) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
je uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

92. Dřevo Betula L., vyjma 
dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela nebo 
částečně z těchto 
stromů, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců pa
let, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, vyj- 
ma prokladů k pode
pření zásilek dřeva, 
které jsou vyrobe
nyze dřeva stejného 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 

4403 95 10 
4403 95 90 
4403 96 00 

ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 96 10 
4407 96 91 
4407 96 99 

ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Kanada a USA, kde je 
znám výskyt organismu 
Agrilus anxius Gory 

Úřední potvrzení, že: 

a) kůra a vnější část bělového 
dřeva v tloušťce alespoň 
2,5 cm byly odstraněny v zaří
zení oprávněném státní organi
zací ochrany rostlin, která nad 
ním vykonává dohled, 

nebo 

b) dřevo bylo podrobeno ionizu
jícímu záření tak, aby se 
v kterékoliv jeho části dosáhlo 
nejméně 1 kGy absorbované 
dávky. 

▼B
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druhu a stejné kva
lity, jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva 
zbaveného přirozeného 
zaobleného povrchu, 
a nábytku a jiných 
předmětů vyrobených 
z neošetřeného dřeva 

93. Dřevěné štěpky, třísky, 
piliny, hobliny, zbytky 
a odpad získané zcela 
nebo zčásti z Betula L. 

►M9 ex 4401 22 90 ◄ 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

Třetí země Úřední potvrzení, že dřevo 
pochází ze země, o níž je známo, 
že je prostá organismu Agrilus 
anxius Gory. 

94. Kůra a předměty vyro
bené z kůry Betula L. 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Kanada a USA, kde je 
znám výskyt organismu 
Agrilus anxius Gory 

Úřední potvrzení, že kůra je 
prostá dřeva. 

95. Dřevo Platanus L., 
s výjimkou: 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Albánie, Arménie, 
Švýcarsko, Turecko 
a USA 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr. a která je uvedena v rost
linolékařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 2016/ 
2031 v kolonce „Dodatkové 
prohlášení“, 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby sušení, 
což je potvrzeno značkou 
„kiln-dried“ nebo „KD“ nebo 
jiným mezinárodně uzná
vaným označeným umístěným 
na dřevu nebo na jakémkoliv 
obalu podle běžné praxe. 

▼B
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avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch, a dřeva ve 
formě dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu získa
ného zcela nebo zčásti 
z Platanus L. 

96. Dřevo Populus L., 
s výjimkou dřeva ve 
formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 97 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 

ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Americký kontinent Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je prosté kůry 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby 
sušení, což je potvrzeno 
značkou „kiln-dried“ nebo 
„KD“ nebo jiným mezi
národně uznávaným ozna 
čeným umístěným na dřevu 
nebo na jakémkoliv obalu 
podle běžné praxe. 

97. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků, třísek, 
pilin, hoblin, zbytků 
a odpadu, získané zcela 
nebo zčásti z: 

a) Acer saccharum 
Marsh.; 

b) Populus L. 

►M9 ex 4401 22 90 ◄ 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

a) Kanada a USA 

b) Americký kontinent 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z odkorněné kulatiny 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, 
vyjádřenou v procentech sušiny, 
nižší než 20 %, přičemž byl 
dodržen technologický postup 
vhodný jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska délky 
doby sušení, 

▼B
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nebo 

c) bylo ošetřeno vhodnou fumi
gací podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 nařízení (EU) 
2016/2031, přičemž příslušná 
účinná látka, minimální teplota 
dřeva, dávka (g/m 

3 ) a doba 
expozice (h) jsou uvedeny 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031, 

nebo 

d) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
je uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

98. Dřevo Amelanchier 
Medik., Aronia Medik., 
Cotoneaster Medik., 
Crataegus L., Cydonia 
Mill., Malus Mill., 
Prunus L., Pyracantha 
M. Roem., Pyrus L. 
a Sorbus L., vyjma 
dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
pilin a hoblin získa
ných zcela nebo 
částečně z těchto 
rostlin, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě před- 
mětů různého druhu, 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Kanada a USA Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Saperda candida Fabricius 
a která je uvedena v osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
je uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
ionizujícímu záření tak, aby 
se v kterékoliv jeho části 
dosáhlo nejméně 1 kGy absor
bované dávky, což je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

▼B
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vyjma prokladů 
k podepřenízásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

99. Dřevo ve formě štěpků 
získaných zcela nebo 
částečně ze stromů 
Amelanchier Medik., 
Aronia Medik., Cotone
aster Medik., Crataegus 
L., Cydonia Mill., 
Malus Mill., Prunus L., 
Pyracantha M. Roem., 
Pyrus L. a Sorbus L. 

►M9 ex 4401 22 90 ◄ 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

Kanada a USA Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Saperda candida Fabricius 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 
2,5 cm 

nebo 

c) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu štěpků teploty 
nejméně 56 °C po dobu 
nejméně 30 minut, což je 
uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

▼B
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100. Dřevo Prunus L., vyjma 
dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu 
získaných zcela 
nebo zčásti z těchto 
rostlin, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce; 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 94 10 
4407 94 91 
4407 94 99 

ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Čína, Japonsko, 
Korejská lidově demo
kratická republika, 
Korejská republika, 
Mongolsko a Vietnam 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Aromia bungii (Falderman) 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

b) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, že bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po 
dobu nejméně 30 minut, což 
je uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031, 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
ionizujícímu záření tak, aby 
se v kterékoliv jeho části 
dosáhlo nejméně 1 kGy absor
bované dávky, což je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení 
podle nařízení (EU) 2016/ 
2031. 

101. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků, třísek, 
pilin, hoblin, zbytků 
a odpadu získaných 
zcela nebo zčásti 
z Prunus L. 

►M9 ex 4401 22 90 ◄ 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 

Čína, Japonsko, 
Korejská lidově demo
kratická republika, 
Korejská republika, 
Mongolsko a Vietnam 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
v zemi původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Aromia bungii (Faldermann) 
a která je uvedena v rostlinolé
kařském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031 v kolonce „Dodat
kové prohlášení“, 

nebo 

▼B
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b) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm 

nebo 

c) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C po dobu 
nejméně 30 minut, což je 
uvedeno v rostlinolékařském 
osvědčení podle článku 71 
nařízení (EU) 2016/2031. 

▼M9 

102. Dřevo Acacia Mill., Acer 
buergerianum Miq., Acer 
macrophyllum Pursh, 
Acer negundo L., Acer 
palmatum Thunb., Acer 
paxii Franch., Acer pseu
doplatanus L., Aesculus 
californica (Spach) Nutt., 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle, Albizia falcate 
Backer ex Merr., Albizia 
julibrissin Durazz., Alec
tryon excelsus Gärtn., 
Alnus rhombifolia Nutt., 
Archontophoenix cunning
hamiana H. Wendl. & 
Drude, Artocarpus integer 
(Thunb.) Merr., Azadi
rachta indica A. Juss., 
Baccharis salicina Torr. 
& A.Gray, Bauhinia vari
egata L., Brachychiton 
discolor F.Muell., Brachy
chiton populneus R.Br., 
Camellia semiserrata 
C.W.Chi, Camellia sine
nsis (L.) Kuntze, Cana
rium commune L., Casta
nospermum australe 
A.Cunningham & C.Fra
ser, Cercidium floridum 
Benth. ex A.Gray, Cerci
dium sonorae Rose & 
I.M.Johnst., Cocculus 
laurifolius DC., Com
bretum kraussii Hochst., 
Cupaniopsis anacardi
oides (A.Rich.) Radlk., 
Dombeya cacuminum 
Hochr., Erythrina corallo
dendron L., Erythrina 
coralloides Moc. & Sessé 
ex DC., Erythrina falcata 
Benth., Erythrina fusca 
Lour., Eucalyptus ficifolia 
F.Müll., Fagus crenata 
Blume, Ficus L., Gleditsia 
triacanthos L., Hevea 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 

4403 91 00 
4403 93 00 
4403 97 00 
4403 98 00 

ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 91 15 
4407 91 31 
4407 91 39 
4407 91 90 
4407 92 00 
4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 

ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4409 29 91 
ex 4409 29 99 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Třetí země Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Euwallacea 
fornicatus sensu lato, 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Euwallacea fornicatus sensu 
lato. Název oblasti se uvede 
v rostlinolékařském osvědčení 

nebo 

c) bylo vhodně tepelně ošetřeno 
tak, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva teploty 
nejméně 56 °C po dobu 
nejméně 30 minut, aby bylo 
zajištěno, že je prosté orga
nismu Euwallacea fornicatus 
sensu lato, což je uvedeno 
v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo 

▼B
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brasiliensis (Willd. ex 
A.Juss) Muell.Arg., Ho- 
wea forsteriana (F.Müller) 
Becc., Ilex cornuta Lindl. 
& Paxton, Inga vera 
Willd., Jacaranda mimosi
folia D.Don, Koelreuteria 
bipinnata Franch., Liqui
dambar styraciflua L., 
Magnolia grandiflora L., 
Magnolia virginiana L., 
Mimosa bracaatinga 
Hoehne, Morus alba L., 
Parkinsonia aculeata L., 
Persea americana Mill., 
Pithecellobium lobatum 
Benth., Platanus x hispa
nica Mill. ex Münchh., 
Platanus mexicana Torr., 
Platanus occidentalis L., 
Platanus orientalis L., 
Platanus racemosa Nutt., 
Podalyria calyptrata 
Willd., Populus fremontii 
S.Watson, Populus nigra 
L., Populus trichocarpa 
Torr. & A.Gray ex Hook., 
Prosopis articulata S.Wa
tson, Protium serratum 
Engl., Psoralea pinnata 
L., Pterocarya stenoptera 
C.DC., Quercus agrifolia 
Née, Quercus calliprinos 
Webb., Quercus chryso
lepis Liebm, Quercus 
engelmannii Greene, 
Quercus ithaburensis 
Dence. Quercus lobata 
Née, Quercus palustris 
Marshall, Quercus robur 
L., Quercus suber L., 
Ricinus communis L., 
Salix alba L., Salix baby
lonica L., Salix gooddingii 
C.R.Ball, Salix laevigata 
Bebb, Salix mucronata 
Thnb., Shorea robusta 
C.F.Gaertn., Spathodea 
campanulata P.Beauv., 
Spondias dulcis Parkinson, 
Tamarix ramosissima Kar. 
ex Boiss., Virgilia orobo
ides subsp. ferrugine B.- 
E.van Wyk, Wisteria flori
bunda (Willd.) DC. 
a Xylosma avilae Sleumer, 

vyjma dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin, 
hoblin a zbytků získa
ných zcela nebo 
částečně z těchto 
rostlin, 

d) bylo uměle vysušeno na 
vlhkost, vyjádřenou v procen
tech sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen technolo
gický postup vhodný jak 
z hlediska užité teploty, tak 
i z hlediska délky doby sušení, 
což je potvrzeno značkou 
„Kiln-dried“ nebo „KD“ nebo 
jiným mezinárodně uzná
vaným označením umístěným 
na dřevu nebo na jakémkoliv 
obalu podle běžné praxe. 
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— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu 
na to, zda je skutečně 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou vyro
beny ze dřeva stejného 
druhu a stejné kvality, 
jako je dřevo v zásilce, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj přiro
zený oblý povrch 

103. Dřevo Artocarpus cha
plasha Roxb., Artocarpus 
heterophyllus Lam., Arto
carpus integer (Thunb.) 
Merr., Alnus formosana 
Makino, Bombax malaba
ricum DC., Broussonetia 
papyrifera (L.) Vent., 
Broussonetia kazinoki 
Siebold, Cajanus cajan 
(L.) Huth, Camellia olei
fera C.Abel, Castanea 
Mill., Celtis sinensis Pers., 
Cinnamomum camphora 
(L.) J.Presl, Citrus L., 
Cunninghamia lanceolata 
(Lamb.) Hook., Dalbergia 
L.f., Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl., Ficus 
carica L., Ficus hispida 
L.f., Ficus infectoria 
Willd., Ficus retusa L., 
Juglans regia L., Maclura 
tricuspidata Carrière, 
Malus Mill., Melia azeda
rach L., Morus L., 
Populus L., Prunus pseu
docerasus, Pyrus spp., 
Robinia pseudoacacia L., 
Salix L., Sapium sebi
ferum (L.) Roxb., Schima 
superba Gardner & 
Champ., Sophora japo
nica L., Trema ambo
inense (Willd.) Blume, 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 

4403 97 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
4407 94 10 
4407 94 91 
4407 94 99 
4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 

ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4409 29 91 
ex 4409 29 99 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, 
Brunej Darussalam, 
Čína, Indie, Indonésie, 
Irák, Írán, Japonsko, 
Jordánsko, Kazachstán, 
Kuvajt, Kyrgyzstán, 
Laos, 
Libanon, Malajsie, 
Maledivy, Mongolsko, 
Myanmar, Nepál, 
Severní Korea, Omán, 
Pákistán, Filipíny, Katar, 
Rusko (pouze následu
jící části: Dálněvýchodní 
federální okruh (Dalne
vostochny federalny 
okrug), Sibiřský fede
rální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) 
a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
germari (Hope), 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Apriona germari (Hope). 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení, 
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Trema orientale (L.) Blu
me, Ulmus L., Vernicia 
fordii (Hemsl.) Airy 
Shaw, a Xylosma G.Fo
rst., vyjma dřeva ve 
formě: 

— dřevěných štěpků, 
pilin, hoblin a zbytků 
získaných zcela nebo 
částečně z těchto 
rostlin, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu 
na to, zda je skutečně 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou vyro
beny ze dřeva stej
ného druhu a stejné 
kvality, jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostlino
lékařské požadavky 
Unie jako dřevo 
v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodnému 
ionizujícímu záření tak, že 
v kterékoliv jeho části bylo 
dosaženo nejméně 1 kGy 
absorbované dávky, 

nebo 

e) je prosté kůry, má příčný 
průměr v největším rozměru 
nepřesahující 20 cm a bylo 
ošetřeno vhodnou fumigací 
fluoridem sulfurylu v souladu 
s příslušnými mezinárodními 
standardy pro fytosanitární 
opatření. 

104. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků a zbytků, 
získané zcela nebo část
ečně z Artocarpus chap
lasha Roxb., Artocarpus 
heterophyllus Lam., Art
ocarpus integer (Thu
nb.) Merr., Alnus formo
sana Makino, Bombax 
malabaricum DC., Bro
ussonetia papyrifera 
(L.) Vent., Broussonetia 
kazinoki Siebold, Caja
nus cajan (L.) Huth, 
Camellia oleifera C.Ab
el, Castanea Mill., 
Celtis sinensis Pers., 
Cinnamomum camphora 
(L.) J.Presl, Citrus spp., 
Cunninghamia lance
olata (Lamb.) Hook., 
Dalbergia L.f., Eriobo
trya japonica (Thunb.) 
Lindl., Ficus carica L., 
Ficus hispida L.f., Ficus 
infectoria Willd., Ficus 

ex 4401 22 90 
ex 4401 40 90 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Bru
nej Darussalam, Čína, 
Indie, Indonésie, Irák, 
Írán, Japonsko, Jordá
nsko, Kazachstán, Ku
vajt, 

Kyrgyzstán, Laos, 

Libanon, Malajsie, Mal
edivy, Mongolsko, My
anmar, Nepál, Severní 
Korea, Omán, Pákistán, 
Filipíny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sib
iřský federální okruh 
(Sibirsky federalny ok
rug) a Uralský federální 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
germari (Hope), 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Apriona germari (Hope). 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 
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retusa L., Juglans regia L., 
Maclura tricuspidata Carr
ière, Malus Mill., Melia 
azedarach L., Morus L., 
Populus L., Prunus pseu
docerasus, Pyrus spp., 
Robinia pseudoacacia L., 
Salix L., Sapium sebiferum 
(L.) Roxb., Schima 
superba Gardner & 
Champ., Sophora japonica 
L., Trema amboinense 
(Willd.) Blume, Trema 
orientale (L.) Blume, 
Ulmus L., Vernicia fordii 
(Hemsl.) Airy Shaw, 
a Xylosma G.Forst. 

okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené ara
bské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

nebo 

c) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 
cm 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení. 

105. Dřevo Caesalpinia jap
onica Siebold & Zucc., 
Camellia sinensis (L.) 
Kuntze, Celtis sinensis 
Pers., Cercis chinensis 
Bunge, Chaenomeles 
sinensis (Thouin) Koe
hne, Cinnamomum cam
phora (L.) J.Presl, Citrus 
spp., Cornus kousa 
Bürger ex Hanse, Crat
aegus cordata Aiton, 
Debregeasia edulis (Sie
bold & Zucc.) Wedd., 
Diospyros kaki L., Erio
botrya japonica (Thunb.) 
Lindl., Enkianthus peru
latus (Miq.) C.K.S
chneid., Fagus crenata 
Blume, Ficus carica L., 
Firmiana simplex (L.) 
W.Wight, Gleditsia ja
ponica Miq., Hovenia 
dulcis Thunb., Lagerstro
emia indica L., Malus 
pumila Mill., Morus L., 
Platanus x hispanica 
Mill. ex Münchh., Platy
carya strobilacea Siebold 
& Zucc., Populus L., 
Pteocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., Ptero
carya stenoptera C.DC., 
Punica granatum L., 
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) 
Nakai, Robinia pseudo
acacia L., Salix L., 
Spiraea thunbergii Sie
bold ex Blume, Ulmus 
parvifolia Jacq., Ville
brunea pedunculata Sh
irai, a Zelkova serrata 
(Thunb.) Makino, vyjma 
dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
pilin, hoblin a zbytků 
získaných zcela nebo 
částečně z těchto 
rostlin, 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 

4403 97 00 
4403 93 00 

ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 92 00 
4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 

ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4409 29 91 
ex 4409 29 99 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Bru
nej Darussalam, Čína, 
Indie, Indonésie, Irák, 
Írán, Japonsko, Jordá
nsko, Kazachstán, 
Kuvajt, 

Kyrgyzstán, Laos, Lib
anon, Malajsie, Male
divy, Mongolsko, Mya
nmar, Nepál, Severní 
Korea, Omán, Pákistán, 
Filipíny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sib
iřský federální okruh 
(Sibirsky federalny ok
rug) a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené arab
ské emiráty, Uzbekistán, 
Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
rugicollis Chevrolat, 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Apriona rugicollis Chevrolat. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení, 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodnému 
ionizujícímu záření tak, že 
v kterékoliv jeho části bylo 
dosaženo nejméně 1 kGy 
absorbované dávky, 

nebo 

e) je prosté kůry, má příčný 
průměr v největším rozměru 
nepřesahující 20 cm a bylo 
ošetřeno vhodnou fumigací 
fluoridem sulfurylu v souladu 
s příslušnými mezinárodními 
standardy pro fytosanitární 
opatření. 
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— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu 
na to, zda je skutečně 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, vyjma prok
ladů k podepření 
zásilek dřeva, které 
jsou vyrobeny ze 
dřeva stejného druhu 
a stejné kvality, jako 
je dřevo v zásilkách, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

106. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků a zbytků, 
získané zcela nebo 
částečně z Caesalpinia 
japonica Siebold & Zucc., 
Camellia sinensis (L.) 
Kuntze, Celtis sinensis 
Pers., Cercis chinensis 
Bunge, Chaenomeles 
sinensis (Thouin) Koehne, 
Cinnamomum camphora 
(L.) J.Presl, Citrus spp., 
Cornus kousa Bürger ex 
Hanse, Crataegus cordata 
Aiton, Debregeasia edulis 
(Siebold & Zucc.) Wedd., 
Diospyros kaki L., Eri
obotrya japonica (Thunb.) 
Lindl., Enkianthus peru
latus (Miq.) C.K.Schneid., 
Fagus crenata Blume, 
Ficus carica L., Firmiana 
simplex (L.) W.Wight, 
Gleditsia japonica Miq., 
Hovenia dulcis Thunb., 
Lagerstroemia indica L., 
Malus pumila Mill., 
Morus L., Platanus x his
panica Mill. ex Münchh., 
Platycarya strobilacea 
Siebold & Zucc., Populus 
L., Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., Ptero
carya stenoptera C.DC., 
Punica granatum L., 
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) 

ex 4401 22 90 
ex 4401 40 90 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, Brunej 
Darussalam, Čína, Indie, 
Indonésie, Irák, Írán, 
Japonsko, Jordánsko, Ka
mbodža, Kazachstán, Ku
vajt, Kyrgyzstán, Laos, 
Libanon, Malajsie, Male
divy, Mongolsko, Mya
nmar, Nepál, Severní 
Korea, Omán, Pákistán, 
Filipíny, Katar, Rusko 
(pouze následující části: 
Dálněvýchodní federální 
okruh (Dalnevostochny 
federalny okrug), Sibiřský 
federální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) a Uralský 
federální okruh (Uralsky 
federalny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turkme
nistán, Spojené arabské 
emiráty, Uzbekistán, 
Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
rugicollis Chevrolat, 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Apriona rugicollis Chevrolat. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

c) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 
cm 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení. 
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Nakai, Robinia pseudo
acacia L., Salix L., 
Spiraea thunbergii 
Siebold ex Blume, Ulmus 
parvifolia Jacq., Ville
brunea pedunculata Shirai 
a Zelkova serrata 
(Thunb.) Makino 

107. Dřevo Debregeasia 
hypoleuca (Hochst. ex 
Steud.) Wedd., Ficus 
L., Maclura pomifera 
(Raf.) C.K.Schneid., 
Malus domestica 
(Suckow) Borkh., 
Morus L., Populus L., 
Prunus spp., Pyrus spp. 
a Salix L., vyjma dřeva 
ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
pilin, hoblin a zbytků 
získaných zcela nebo 
částečně z těchto 
rostlin, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo 
v zásilce, a které 
splňují stejné rostli
nolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 12 00 
ex 4403 12 00 

4403 97 00 
ex 4403 99 00 
ex 4404 20 00 
ex 4406 12 00 
ex 4406 92 00 

4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
4407 94 10 
4407 94 91 
4407 94 99 
4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 

ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
ex 4409 29 91 
ex 4409 29 99 
ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, 
Brunej Darussalam, 
Čína, Indie, Indonésie, 
Irák, Írán, Japonsko, 
Jordánsko, Kambodža, 
Kazachstán, Kuvajt, 
Kyrgyzstán, Laos, 
Libanon, Malajsie, 
Maledivy, Mongolsko, 
Myanmar, Nepál, 
Severní Korea, Omán, 
Pákistán, Filipíny, Katar, 
Rusko (pouze následu
jící části: Dálněvýchodní 
federální okruh (Dalne
vostochny federalny 
okrug), Sibiřský fede
rální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) 
a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
cinerea Chevrolat, 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Apriona cinerea Chevrolat. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení, 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodnému 
ionizujícímu záření tak, že 
v kterékoliv jeho části bylo 
dosaženo nejméně 1 kGy 
absorbované dávky, 

nebo 

e) je prosté kůry, má příčný 
průměr v největším rozměru 
nepřesahující 20 cm a bylo 
ošetřeno vhodnou fumigací 
fluoridem sulfurylu v souladu 
s příslušnými mezinárodními 
standardy pro fytosanitární 
opatření. 
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108. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků a zbytků, 
získané zcela nebo 
částečně z Debregeasia 
hypoleuca (Hochst. ex 
Steud.) Wedd., Ficus 
L., Maclura pomífera 
(Raf.) C.K.Schneid., 
Malus domestica 
(Suckow) Borkh., 
Morus L., Populus L., 
Prunus spp., Pyrus spp. 
a Salix L. 

ex 4401 22 90 

ex 4401 40 90 

Afghánistán, Bahrajn, 
Bangladéš, Bhútán, 
Brunej Darussalam, 
Čína, Indie, Indonésie, 
Irák, Írán, Japonsko, 
Jordánsko, Kambodža, 
Kazachstán, Kuvajt, 
Kyrgyzstán, Laos, 
Libanon, Malajsie, 
Maledivy, Mongolsko, 
Myanmar, Nepál, 
Severní Korea, Omán, 
Pákistán, Filipíny, Katar, 
Rusko (pouze následu
jící části: Dálněvýchodní 
federální okruh (Dalne
vostochny federalny 
okrug), Sibiřský fede
rální okruh (Sibirsky 
federalny okrug) 
a Uralský federální 
okruh (Uralsky fede
ralny okrug)), Saúdská 
Arábie, Singapur, Jižní 
Korea, Šrí Lanka, Sýrie, 
Tádžikistán, Thajsko, 
Východní Timor, Turk
menistán, Spojené 
arabské emiráty, Uzbe
kistán, Vietnam a Jemen 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází ze země, která byla 
podle příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosani
tární opatření uznána za 
prostou organismu Apriona 
cinerea Chevrolat, 

nebo 

b) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Apriona cinerea Chevrolat. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

c) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 
cm 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení. 

109. Dřevo Acer L., Betula L., 
Elaeagnus L., Fraxinus 
L., Gleditsia L., Juglans 
L., Malus Mill., Morus 
L., Platanus L., Populus 
L., Prunus L., Pyrus L., 
Quercus L., Robinia L., 
Salix L., nebo Ulmus L., 
vyjma dřeva ve formě 

— dřevěných štěpků, 
třísek, pilin, hoblin, 
zbytků nebo odpadu 
získaných zcela nebo 
zčásti z těchto stromů, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet nebo 
jiných nakládacích 
plošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu 
na to, zda je skutečně 
používán k přepravě 
předmětů různého 
druhu, vyjma prokladů 
k podepření zásilek 

ex 4401 12 00 

ex 4403 12 00 

4403 91 00 

4403 95 10 

4403 95 90 

4403 96 00 

4403 97 00 

ex 4403 99 00 

ex 4404 20 00 

ex 4406 12 00 

ex 4406 92 00 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

4407 94 10 

4407 94 91 

Afghánistán, Indie, 

Írán, Kyrgyzstán, Pákistán, 
Tádžikistán, Turkmenistán 
a Uzbekistán 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Trirachys sartus Solsky. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

b) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení, 

nebo 
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dřeva, které jsou vyro
beny ze dřeva stejného 
druhu a stejné kvality, 
jako je dřevo v zásilce, 
a které splňují stejné 
rostlinolékařské poža
davky Unie jako 
dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, 
které si nezachovalo 
svůj přirozený oblý 
povrch, 

4407 94 99 

4407 95 10 

4407 95 91 

4407 95 99 

4407 96 10 

4407 96 91 

4407 96 99 

4407 97 10 

4407 97 91 

4407 97 99 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

ex 4416 00 00 

ex 9406 10 00 

c) bylo podrobeno ionizujícímu 
záření tak, aby se v kterékoliv 
jeho části dosáhlo nejméně 
1 kGy absorbované dávky, 

nebo 

d) je prosté kůry, má příčný 
průměr v největším rozměru 
nepřesahující 20 cm a bylo 
ošetřeno vhodnou fumigací 
fluoridem sulfurylu v souladu 
s příslušnými mezinárodními 
standardy pro fytosanitární 
opatření. 

110. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků, třísek, 
hoblin, zbytků nebo 
odpadu, získané zcela 
nebo částečně z Acer 
L., Betula L., Elaeagnus 
L., Fraxinus L., 
Gleditsia L., Juglans 
L., Malus Mill., Morus 
L., Platanus L., Populus 
L., Prunus L., Pyrus L., 
Quercus L., Robinia L., 
Salix L., nebo Ulmus L. 

ex 4401 22 90 
ex 4401 40 90 

Afghánistán, Indie, 

Írán, Kyrgyzstán, Pákistán, 
Tádžikistán, Turkmenistán 
nebo Uzbekistán 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Trirachys sartus Solsky. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

b) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 
cm 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení. 
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111. Dřevo Acer macrop
hyllum Pursh, Aesculus 
californica (Spach) 
Nutt., Lithocarpus 
densiflorus (Hook. & 
Arn.) Rehd., Quercus 
L. a Taxus brevifolia 
Nutt., vyjma dřeva ve 
formě: 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo v zásil
kách, a které splňují 
stejné rostlinolé
kařské požadavky 
Unie jako dřevo 
v zásilce, avšak 
včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj 
přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 11 00 

ex 4401 12 00 

ex 4401 21 00 

ex 4401 22 90 

ex 4401 40 90 

ex 4403 11 00 

ex 4403 12 00 

4403 91 00 

ex 4403 99 00 

ex 4404 20 00 

ex 4406 12 00 

ex 4406 92 00 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

4407 93 10 

4407 93 91 

4407 93 99 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

ex 4416 00 00 

ex 9406 10 00 

Kanada, Spojené králov
ství ( 2 ), USA a Vietnam 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Phytophthora ramorum 
(izolátů mimo EU) Werres, 
De Cock & Man in 't Veld. 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

b) bylo zbaveno kůry a 

i) je hraněné tak, že veškerý 
oblý povrch je odstraněn, 

nebo 

ii) jeho vlhkost, vyjádřená 
v procentech sušiny, 
nepřesahuje 20 % 

nebo 

iii) bylo dezinfikováno 
horkým vzduchem nebo 
horkou vodou 

nebo 

c) v případě řeziva bez ohledu na 
to, zda obsahuje zbytky kůry 
či nikoliv, bylo uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjádřenou 
v procentech sušiny, nižší 
než 20 %, přičemž byl 
dodržen technologický postup 
vhodný jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení, což je 
potvrzeno značkou „kiln- 
dried“ nebo „KD“ nebo 
jiným mezinárodně uzná
vaným označením umístěným 
na dřevu nebo na jakémkoliv 
obalu podle běžné praxe. 
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112. Dřevo Castanea Mill., 
Castanopsis (D. Don) 
Spach a Quercus L., 
vyjma dřeva ve formě: 

— dřevěných štěpků, 
pilin a hoblin získa
ných zcela nebo 
částečně z těchto 
rostlin, 

— dřevěného obalového 
materiálu ve formě 
beden, krabic, laťo
vých beden, bubnů 
a podobných obalů, 
jednoduchých palet, 
skříňových palet 
a jiných nakládacích 
plošin, nástavců 
palet, prokladů, bez 
ohledu na to, zda je 
skutečně používán 
k přepravě předmětů 
různého druhu, 
vyjma prokladů 
k podepření zásilek 
dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva 
stejného druhu 
a stejné kvality, 
jako je dřevo v zásil
kách, a které splňují 
stejné rostlinolé
kařské požadavky 
Unie jako dřevo 
v zásilce, avšak 
včetně dřeva, které 
si nezachovalo svůj 
přirozený oblý 
povrch 

ex 4401 12 00 

ex 4401 40 90 

ex 4403 12 00 

4403 91 00 

ex 4403 99 00 

ex 4404 20 00 

ex 4406 12 00 

ex 4406 92 00 

4407 91 15 

4407 91 31 

4407 91 39 

4407 91 90 

ex 4407 99 27 

ex 4407 99 40 

ex 4407 99 90 

ex 4408 90 15 

ex 4408 90 35 

ex 4408 90 85 

ex 4408 90 95 

ex 4409 29 91 

ex 4409 29 99 

ex 4416 00 00 

ex 9406 10 00 

Čína, Severní Korea, 
Rusko, Jižní Korea, 
Tchaj-wan a Vietnam 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Massicus raddei (Blessig). 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

b) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení, 

nebo 

c) bylo podrobeno vhodnému 
ionizujícímu záření tak, že 
v kterékoliv jeho části bylo 
dosaženo nejméně 1 kGy 
absorbované dávky, 

nebo 

d) je prosté kůry, má příčný 
průměr v největším rozměru 
nepřesahující 20 cm a bylo 
ošetřeno vhodnou fumigací 
fluoridem sulfurylu v souladu 
s příslušnými mezinárodními 
standardy pro fytosanitární 
opatření. 

113. Dřevo ve formě dřevě
ných štěpků získaných 
zcela nebo částečně ze 
stromů Castanea Mill., 
Castaniopsis (D. Don) 
Spach a Quercus L. 

ex 4401 22 90 Čína, Severní Korea, 
Rusko, Jižní Korea, 
Tchaj-wan a Vietnam 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
země původu uznala podle 
příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu 
Massicus raddei (Blessig). 
Název oblasti se uvede v rost
linolékařském osvědčení 

nebo 

b) bylo zpracováno na kusy 
o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 
cm 

nebo 
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c) bylo podrobeno vhodnému 
tepelnému ošetření tak, aby 
bylo dosaženo v celém profilu 
štěpků teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 
30 minut, což musí být 
uvedeno ve fytosanitárním 
osvědčení. 

▼B 

( 1 ) Uplatní se kód KN příslušné rostliny. 
( 2 ) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společen 

ství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, 
nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko. 

▼M9


	Konsolidovaný text: Prováděcí nařízení Komise�(EU) 2019/2072ze dne 28. listopadu 2019,
	Ve znění:

	Prováděcí nařízení Komise�(EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady�(EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise�(ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise�(EU) 2018/2019
	Článek 1 Předmět
	Článek 2 Definice
	Článek 3 Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii
	Článek 4 Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny
	Článek 5 Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami
	Článek 6 Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na určitých rostlinách k pěstování
	Článek 7 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán
	Článek 8 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie či přemísťování v jeho rámci
	Článek 9 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán
	Článek 10 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny
	Článek 11 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se vyžadují rostlinolékařská osvědčení
	Článek 12 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení pro dovoz do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání
	Článek 13 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas
	Článek 14 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením PZ
	Článek 15 Zrušení nařízení�(ES) č. 690/2008
	Článek 16 Změny prováděcího nařízení�(EU) 2018/2019
	Článek 17 Přechodná opatření
	Článek 18 Vstup v platnost a použitelnost
	PŘÍLOHA I Definice uvedené v čl. 2 odst. 1
	PŘÍLOHA II  Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii a jejich příslušné kódy přidělené EPPO
	PŘÍLOHA III  Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy
	PŘÍLOHA IV Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (RNŠO) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami uvedený v článku 5
	PŘÍLOHA V Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování
	PŘÍLOHA VI Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán
	PŘÍLOHA VII Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie
	PŘÍLOHA VIII Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování v rámci území Unie
	PŘÍLOHA IX Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán
	PŘÍLOHA X Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídající zvláštní požadavky pro chráněné zóny
	PŘÍLOHA XI Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají rostlinolékařským osvědčením, jakož i těch, pro jejichž dovoz na území Unie nejsou taková osvědčení požadována
	PŘÍLOHA XII Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání
	PŘÍLOHA XIII Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas
	PŘÍLOHA XIV Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením PZ




