Přehled změn v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb.
platných od 1.10.2014
Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů. Do legislativy ČR se tím převedly nové předpisy Evropské unie,
a sice prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze 17. 6. 2014 a prováděcí směrnice Komise
2014/83/EU ze 25. 6. 2014. Uvedené předpisy EU pozměňují určité přílohy směrnice Rady
2000/29/ES a v souladu s tím se mění i odpovídající přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 9 vyhlášky
č. 215/2008 Sb.
Kromě úprav daných unijními předpisy doznaly přílohy vyhlášky č. 215/2008 Sb. mnoha
drobnějších změn, které upřesňují, sjednocují či jinak opravují stávající text, aniž by se měnil
jeho význam. Mimo jiné byla aktualizována vědecká jména škodlivých organismů a upraven
způsob psaní jmen taxonů v souladu s platnými pravidly názvosloví pro jednotlivé skupiny
organismů; u rostlinných komodit se změnilo pouze vědecké jméno lilku rajčete
z Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. na Solanum lycopersicum L.
Vzhledem k rozsahu úprav obsahuje vyhláška č. 207/2014 Sb. úplná nová znění příloh č. 1,
2, 3, 4 a 9. Pro usnadnění orientace byl sestaven následující přehled hlavních změn
v porovnání s dosavadním zněním vyhlášky č. 215/2008 Sb. (ve znění vyhlášky č. 104/2014,
která stanovuje vyřazení bázlivce kukuřičného Diabrotica virgifera virgifera z příloh). Přehled
je třeba brát jako orientační pomůcku; vyčerpávající je pouze aktuální znění vyhlášky
č. 215/2008 Sb. (ve znění vyhlášky č. 207/2014 Sb.), dostupné na webových stránkách
ÚKZÚZ (http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/, Legislativa > Legislativa ČR > Škodlivé
organismy > 215/2008 Sb.).

Přehled věcných změn ve stanovených opatřeních
Změny jsou vyjmenovány podle bodů, tak jak jsou očíslována ustanovení v přílohách. Přílohy
a jejich části jsou v textu označovány zkráceně, např. příloha č. 1 část A oddíl I je uváděna
jako příloha 1AI, rovněž názvy příloh i řada termínů jsou pro přehlednost zjednodušeny.
Použité zkratky:
DOM dřevěný obalový materiál
EU
Evropská unie
ISPM Mezinárodní standardy FAO pro fytosanitární opatření
(International Standards for Phytosanitary Measures)
SRK soustavná rostlinolékařská kontrola
ŠO
škodlivý organismus

Změny v příloze 1AI – škodlivé organismy, které se v EU nevyskytují a jejichž
zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno
a) 1.1.

Agrilus anxius

ŠO nově zařazený do příloh

a) 1.2.

Agrilus planipennis

ŠO přeřazený z přílohy 2AI

a) 1.3.

Anthonomus eugenii

ŠO nově zařazený do příloh

a) 10.5. Diaphorina citri

ŠO přeřazený z přílohy 2AI (přenašeč „Citrus
greening bacterium“)

b) 0.1.

Candidatus Liberibacter spp.,
původce choroby citrusů
nazývané Huanglongbing
disease / citrus greening

ŠO přeřazený z přílohy 2AI, kde byl uveden pod
jménem Citrus greening bacterium (dále v textu je
uváděn také zkráceně jako Candidatus Liberibacter
spp.)

c) 9.

Monilinia fructicola

bod byl zrušen, ŠO byl vyřazen z příloh
(deregulován)

Změny v příloze 1AII – škodlivé organismy, které se v EU vyskytují a jejichž
zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno
a) 0.01. Bursaphelenchus xylophilus

ŠO přeřazený z přílohy 2AI

a) 10.

ŠO přeřazený z přílohy 2AI (přenašeč Candidatus
Liberibacter spp.)

Trioza erytreae

Změny v příloze 1B – škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je
zakázáno na území určitých chráněných zón
a) 1.

Bemisia tabaci
(evropské populace)

▪ z výčtu chráněných zón je vyřazena Madeira
(Portugalsko)

a) 1.2.

Dryocosmus kuriphilus

▪ ŠO nově zařazený do příloh, regulovaný ve
vztahu k chráněným zónám uznaným pro
území Irska, Portugalska a Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
▪ pozn.: stanovená opatření v přílohách nahrazují
dosavadní mimořádná rostlinolékařská
opatření proti tomuto ŠO (příslušné předpisy
platné pro ČR čj. SRS 042922/2012 a čj. SRS
043194/2012 budou zrušeny v návaznosti na
prováděcí rozhodnutí Komise 2014/690/EU,
kterým se ruší rozhodnutí Komise
2006/464/ES)

a) 5.

Thaumatopoea processionea

▪ ŠO nově zařazený do příloh, regulovaný ve
vztahu k chráněným zónám uznaným pro
území Irska a většinu území Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska

Změny v příloze 2AI – škodlivé organismy, které se v EU nevyskytují a jejichž
zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno, pokud se nacházejí na určitých
rostlinách nebo rostlinných produktech
a) 1.1.

Agrilus planipennis

bod byl zrušen – ŠO byl přeřazen do přílohy 1AI

a) 8.

Bursaphelenchus xylophilus

bod byl zrušen – ŠO byl přeřazen do přílohy 1AII

a) 10.

Diaphorina citri

bod byl zrušen – ŠO byl přeřazen do přílohy 1AI

a) 31.

Trioza erytreae

bod byl zrušen – ŠO byl přeřazen do přílohy 1AII

b) 1.

Citrus greening bacterium

bod byl zrušen – ŠO byl přeřazen (pod změněným
jménem) do přílohy 1AI

c) 7.

Ciborinia camelliae

bod byl zrušen – ŠO byl vyřazen z příloh
(deregulován)

Změny v příloze 2AII – škodlivé organismy, které se v EU vyskytují a jejichž
zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno, pokud se nacházejí na určitých
rostlinách nebo rostlinných produktech
d) 5.

Citrus vein enation woody gall bod byl zrušen – ŠO byl vyřazen z příloh
(deregulován)

Změny v příloze 2B – škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je
zakázáno na území určitých chráněných zón, pokud se nacházejí na určitých
rostlinách nebo rostlinných produktech
a) 6.(a)

Ips amitinus

▪ z výčtu chráněných zón je vyřazena Korsika
(Francie)

b) 2.

Erwinia amylovora

▪ z výčtu chráněných zón jsou vyřazeny části
území Irska, Litvy, Slovenska, Slovinska a
Španělska

c)
0.0.1.

Ceratocystis platani

▪ kromě zařazení v příloze 2AII je tento ŠO
zařazen také do přílohy 2B ve vztahu ke
chráněné zóně, která je vymezena na území
Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska
▪ regulovány jsou rostliny Platanus určené k
pěstování, kromě osiva, a dřevo Platanus
včetně dřeva hraněného

c) 0.1.

Cryphonectria parasitica

▪ mezi regulované komodity jsou zahrnuty i
rostliny Castanea určené k pěstování
▪ k chráněným zónám je přičleněno území
ostrova Man (Spojené království Velké Británie
a Severního Irska); (kromě dalších zemí je
chráněnou zónou nadále i Česká republika)

d) 1.

Citrus tristeza virus
(evropské izoláty)

▪ z výčtu chráněných zón jsou vyřazeny Korsika
(Francie) a části území Portugalska a Řecka

d) 2.

Grapevine flavescence dorée
MLO

▪ výčet chráněných zón je rozšířen o další části
území Francie a Itálie (chráněnou zónou je
nadále i Česká republika)

Příloha 3A – bez věcných změn

Změny v příloze 3B – rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno
dovážet a přemísťovat na území určitých chráněných zón
1.,
2.

▪ z výčtu chráněných zón pro Erwinia amylovora jsou vyřazeny části území Irska,
Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska

Pozn. k opatřením stanoveným v přílohách č. 4 a 9 ve vztahu k háďátku borovicovému
(Bursaphelenchus xylophilus): Přestože h. borovicové bylo přeřazeno do přílohy 1AII (tj. mezi
ŠO, které se v EU vyskytují a jejichž zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno), přílohy
č. 4 a 9 nadále obsahují jen požadavky týkající se dovozu rizikových komodit, nikoliv
požadavky pro jejich uvádění na vnitřní trh EU. Rozsah a způsob jejich regulace na vnitřním
trhu EU je totiž výhradně stanoven mimořádnými opatřeními proti šíření háďátka
borovicového v EU (nařízení SRS čj. SRS 028610/2013 vydané v souladu s prováděcím
rozhodnutím Komise 2012/535/EU).

Změny v příloze 4AI – zvláštní požadavky pro dovoz rostlinných komodit původem
ze třetích zemí
1.1.

u druhů dřeva jehličnanů regulovaných z důvodů ochrany proti zavlékání háďátka
borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin,
zbytků a odpadu a kromě DOM, při dovozu ze zemí, kde se toto háďátko vyskytuje:
▪ je kromě dřeva rodu zerav (Thuja) nově vyřazeno dřevo rodu tis (Taxus) (tis není
hostitelskou dřevinou háďátka borovicového s ani jeho přenašečů, tesaříků rodu
Monochamus)
▪ je změněna definice dřevěného obalového materiálu (DOM) (viz bod 2. v tomto
oddílu)
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření; kde musí být teplota min. 56 °C
dosažena nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut v celém profilu dřeva včetně
jeho jádra
▪ je doplněn požadavek na opatření, které má zabránit napadení dřeva háďátkem
borovicovým či jeho přenašeči po ošetření:
▪ dřevo musí být po ošetření přepravováno mimo letové období přenašečů rodu
Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů
navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s
výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde
k napadení dřeva háďátkem borovicovým ani jeho přenašečem

1.2.

u dřeva jehličnanů regulovaného ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a
odpadu z důvodů ochrany proti zavlékání háďátka borovicového (Bursaphelenchus
xylophilus) při dovozu ze zemí, kde se toto háďátko vyskytuje:
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu, délka
doby ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení)
▪ je doplněn požadavek na opatření, které má zabránit napadení dřeva háďátkem
borovicovým či jeho přenašeči po ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu)

1.3.

u dřeva rodů tis (Taxus) a zerav (Thuja), kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a
odpadu a kromě DOM, při dovozu ze zemí, kde se vyskytuje háďátko borovicové:
▪ je změněna definice DOM (viz bod 2. v tomto oddílu)
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu)

1.4.

bod byl zrušen, požadavky na štěpky, třísky, piliny, hobliny, zbytky a odpad ze dřeva
rodu zerav (Thuja) ze zemí s výskytem háďátka borovicového jsou nyní zahrnuty
v bodě 1.2.

1.5.

u dřeva jehličnanů kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu a kromě
DOM při dovozu z Ruska, Kazachstánu a Turecka:
▪ je změněna definice DOM (viz bod 2. v tomto oddílu)
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu)

1.6.

u dřeva jehličnanů kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu a kromě
DOM, při dovozu ze třetích zemí mimo evropské země, Rusko, Kazachstán, Turecko
a země, v nichž se vyskytuje háďátko borovicové:
▪ je změněna definice DOM (viz bod 2. v tomto oddílu)
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu)

1.7.

u dřeva jehličnanů regulovaného ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a
odpadu při dovozu z Ruska, Kazachstánu, Turecka a neevropských zemí, v nichž se
nevyskytuje háďátko borovicové:
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu, délka
doby ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení)

2.

definice dřevěného obalového materiálu (DOM) je upravena v souladu s novým
zněním ISPM č. 15 „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v
mezinárodním obchodu“ (dále jen ISPM č. 15):
▪ je zahrnut DOM bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě zboží
▪ DOM zahrnuje i proklady
▪ požadavky stanovené pro DOM se nevztahují na proklady k podepření zásilek
dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo
v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky EU jako dřevo v zásilce

2.1.

z regulovaných druhů dřeva javoru cukrového (Acer saccharum) dovážených z USA a
Kanady je vyřazen DOM, neboť je zahrnut v bodě 2.

2.3.

u druhů dřeva regulovaných z důvodu ochrany proti zavlékání krasce Agrilus
planipennis, kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu a kromě DOM:
▪ je upraven výčet hostitelských rostlin Agrilus planipennis, kterými jsou rod jasan
(Fraxinus), ořešák Juglans ailantifolia, ořešák mandžuský (Juglans mandshurica),
jilm Ulmus davidiana a lapina Pterocarya rhoifolia
▪ je upraven výčet zemí, ve kterých se Agrilus planipennis vyskytuje (je doplněna
Korejská lidově demokratická republika)
▪ do regulovaného dřeva je nově zahrnut i nábytek a jiné předměty vyrobené z
neošetřeného dřeva hostitelských rostlin
▪ třísky, piliny, hobliny, zbytky a odpad ze dřeva jsou z tohoto bodu přeřazeny do
bodu 2.4.
▪ jsou upraveny dovozní požadavky; dřevo musí pocházet z oblasti uznané za
prostou Agrilus planipennis, název této oblasti musí být uveden v
rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“, nebo kůra a vnější část
bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm musí být odstraněny v zařízení
oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,
nebo dřevo musí být podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, že se v
kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

2.4.

u dřeva ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu regulovaného z
důvodu ochrany proti zavlékání krasce Agrilus planipennis:
▪ je upraven výčet hostitelských rostlin Agrilus planipennis (viz bod 2.3.)
▪ je upraven výčet zemí, ve kterých se Agrilus planipennis vyskytuje (viz bod 2.3.)
▪ jsou upraveny dovozní požadavky; dřevo musí pocházet z oblasti uznané za
prostou Agrilus planipennis, název této oblasti musí být uveden v
rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“

2.5.

u samostatné kůry regulované z důvodu ochrany proti zavlékání krasce Agrilus
planipennis:
▪ je upraven výčet hostitelských rostlin Agrilus planipennis (viz bod 2.3.)
▪ je upraven výčet zemí, ve kterých se Agrilus planipennis vyskytuje (viz bod 2.3.)
▪ kromě samostatné kůry jsou regulovány i předměty vyrobené z kůry
▪ jsou upraveny dovozní požadavky; kůra musí pocházet z oblasti uznané za
prostou Agrilus planipennis, název této oblasti musí být uveden v
rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“

3.

z požadavků týkajících se dovozu dřeva dubu (Quercus) původem z USA, kromě
štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu a kromě sudů aj. bednářských výrobků:
▪ je z regulovaného dřeva vyřazen DOM, neboť je zahrnut v bodě 2.

4.1.

nový bod stanovující požadavky pro nově regulované dřevo břízy (Betula) ze zemí,
v nichž se vyskytuje krasec Agrilus anxius (tj. Kanada a USA), včetně nábytku a jiných
předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva břízy, kromě štěpků, třísek, pilin,
hoblin, zbytků a odpadu a kromě DOM:
▪ kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm musí být odstraněny
v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává
dohled, nebo dřevo musí být podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, že se v
kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky

4.2.

nový bod stanovující požadavky pro štěpky, třísky, piliny, hobliny, zbytky a odpad
získané zcela nebo částečně ze dřeva břízy (Betula):
▪ dřevo musí pocházet ze země prosté Agrilus anxius

4.3.

nový bod stanovující požadavky pro kůru a předměty vyrobené z kůry břízy (Betula)
ze zemí, v nichž se vyskytuje krasec Agrilus anxius (tj. Kanada a USA):
▪ kůra musí být prostá dřeva

5.

u dřeva platanu (Platanus) kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu:
▪ je z regulovaného dřeva vyřazen DOM, neboť je zahrnut v bodě 2.
▪ je upraven výčet zemí původu, k Arménii a USA je přiřazeno Švýcarsko

6.

u dřeva topolu (Populus) kromě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,
z kontinentálních amerických zemí:
▪ je z regulovaného dřeva vyřazen DOM, neboť je zahrnut v bodě 2.

7.1.

tento bod, původně stanovující požadavky pro dřevo javoru cukrového (Acer
saccharum) z USA a Kanady, platanu (Platanus), z USA nebo Arménie a topolu
(Populus) z kontinentálních amerických zemí, ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin,
zbytků a odpadu, je nahrazen novými body 7.1.1. a 7.1.2.

7.1.1.

nový bod, stanovující požadavky pro dřevo javoru cukrového (Acer saccharum) z
USA a Kanady a topolu (Populus) z kontinentálních amerických zemí ve formě
štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu:
▪ oproti znění v původním bodu 7.1. je upřesněn požadavek na tepelné ošetření
(viz bod 1.1. v tomto oddílu, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena
v rostlinolékařském osvědčení)

7.1.2.

nový bod, stanovující požadavky pro dřevo platanu (Platanus) ve formě štěpků,
třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu:
▪ oproti znění v původním bodě 7.1. je upraven výčet zemí původu, k Arménii a
USA je přiřazeno Švýcarsko
▪

je upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. v tomto oddílu, délka
doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení) a je
zrušena možnost výroby těchto produktů z odkorněné kulatiny

7.2.

pro dřevo dubu (Quercus) ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu je
upřesněn požadavek na tepelné ošetření (viz bod 1.1. tohoto oddílu, délka doby
průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení)

7.3.

pro samostatnou kůru jehličnanů z neevropských zemí:
▪ je upřesněn požadavek na tepelné ošetření, kde musí být teplota min. 56 °C
dosažena nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut v celém profilu kůry, včetně
jejího jádra, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském
osvědčení
▪ je doplněn požadavek na opatření, které má zabránit napadení kůry háďátkem
borovicovým (Bursaphelenchus xylophilus) či jeho přenašeči po ošetření; kůra
musí být po ošetření přepravována mimo letové období přenašečů rodu
Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů
navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období, nebo v
ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem
borovicovým ani jeho přenašečem

8.

bod, který se týkal dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů, byl zrušen
(v souladu s ISPM č. 15 jsou proklady nyní zahrnuty v rámci DOM, podléhají tedy
ustanovením v bodě 2.)

11.4.

v požadavcích týkajících se ochrany proti zavlékání krasce Agrilus planipennis s jeho
hostitelskými rostlinami, určenými k pěstování, kromě osiva a plodů, ale včetně
řezaných větví:
▪ je upraven výčet hostitelských rostlin Agrilus planipennis, kterými jsou rod jasan
(Fraxinus), ořešák Juglans ailantifolia, ořešák mandžuský (Juglans mandshurica),
jilm Ulmus davidiana a lapina Pterocarya rhoifolia
▪ je upraven výčet zemí, ve kterých se Agrilus planipennis vyskytuje (je doplněna
Korejská lidově demokratická republika)
▪ je zrušena možnost dovozu hostitelských rostlin, které byly po dobu nejméně
dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce, kde nebyly pozorovány
žádné příznaky napadení Agrilus planipennis při dvou úředních prohlídkách za
rok prováděných ve vhodnou dobu, včetně bezprostředně před vývozem

11.5.

nový bod stanovující požadavek pro rostliny rodu bříza (Betula) jiné než plody a
osivo, ale včetně řezaných větví, k ochraně proti zavlékání krasce Agrilus anxius:
▪ rostliny musí pocházet ze země prosté Agrilus anxius

15.

tento bod, stanovující požadavky pro dovoz hostitelských rostlin Monilinia fructicola
z neevropských zemí, byl zrušen v důsledku deregulace tohoto patogenu

16.

tento bod, stanovující požadavky pro dovoz plodů rostlin rodu Prunus
z neevropských zemí z důvodů ochrany proti zavlékání Monilinia fructicola, byl
zrušen v důsledku deregulace tohoto patogenu

18.1.

nový bod stanovující požadavek pro dovoz hostitelských rostlin Candidatus
Liberibacter spp. ze třetích zemí:
▪ hostitelskými rostlinami jsou: rostliny rodů Aegle, Aeglopsis, Afraegle, Atalantia,
Balsamocitrus, Burkillanthus, Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia,
Microcitrus, Murraya, Pamburus, Severinia, Swinglea, Triphasia a Vepris, kromě
plodů, ale včetně osiva, a osivo Citrus, Fortunella, Poncirus a jejich kříženců
▪ rostliny musí pocházet ze země, kterou EU uznala za prostou Candidatus
Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/
citrus greening

18.2.

nový bod stanovující požadavky pro dovoz hostitelských rostlin merule Trioza
erytreae (přenašeče Candidatus Liberibacter spp.) ze třetích zemí:
▪ hostitelskými rostlinami jsou rostliny rodů Casimiroa, Clausena, Vepris a
Zanthoxylum, kromě osiva a plodů
▪ rostliny musí pocházet ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae, nebo
z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných
mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae a
která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové
prohlášení“.

18.3.

nový bod stanovující požadavky pro hostitelské rostliny mery Diaphorina citri
(přenašeče Candidatus Liberibacter spp.) ze třetích zemí:
▪ hostitelskými rostlinami jsou: rostliny rodů Aegle, Aeglopsis, Afraegle, Amyris,
Atalantia, Balsamocitrus, Choisya, Citropsis, Clausena, Eremocitrus, Esenbeckia,
Glycosmis, Limonia, Merrillia, Microcitrus, Murraya, Naringi, Pamburus,
Severinia, Swinglea, Tetradium, Toddalia, Triphasia, Vepris a Zanthoxylum,
kromě osiva a plodů
▪ rostliny musí pocházet ze země, v níž se nevyskytuje Diaphorina citri, nebo
z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných
mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Diaphorina citri a
která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové
prohlášení“.

27.1.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin rodů listopadka (Dendranthema),
hvozdík (Dianthus) a muškát (Pelargonium) určených k pěstování, kromě osiva,
k ochraně proti zavlékání černopásky bavlníkové (Helicoverpa armigera) a blýskavky
Spodoptera littoralis:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z oblasti, kterou státní organizace
ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro
fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa armigera a Spodoptera littoralis

27.2.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin rodů listopadka (Dendranthema),
hvozdík (Dianthus) a muškát (Pelargonium) kromě osiva, k ochraně proti
zavlékání blýskavek Spodoptera eridania, S. frugiperda a S. litura:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z oblasti, kterou státní organizace
ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro
fytosanitární opatření za prostou Spodoptera eridania, S. frugiperda a S. litura

32.1.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin bylinných druhů určených k pěstování,
kromě cibulí, oddenkových hlíz, rostlin čeledi Graminae, oddenků, osiva a hlíz,
původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje vrtalka Liriomyza sativae anebo
vrtalka Amauromyza maculosa:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z rostlinného materiálu
(explantátu), který je prostý Liriomyza sativae a Amauromyza maculosa, jsou
pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které
zabraňují napadení organismy Liriomyza sativae a Amauromyza maculosa, a jsou
odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek

32.3.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin bylinných druhů určených k pěstování,
kromě cibulí, oddenkových hlíz, rostlin čeledi Graminae, oddenků, osiva a hlíz,
původem ze třetích zemí, k ochraně proti zavlékání vrtalek Liriomyza huidobrensis a
L. trifolii:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z rostlinného materiálu
(explantátu), který je prostý Liriomyza huidobrensis a L. trifolii, jsou pěstovány in
vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení
organismy Liriomyza huidobrensis a L. trifolii, a jsou odeslány v průhledných
obalech za sterilních podmínek

33.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin s kořeny, pěstovaných nebo určených k
pěstování, vypěstovaných ve volné půdě:
▪ tyto rostliny musí pocházet z místa produkce prostého patogenů Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus a Synchytrium endobioticum a z pozemku
prostého cystotvorných háďátek Globodera pallida a Globodera rostochiensis

36.1.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin bylinných druhů určených k pěstování,
kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem ze třetích zemí,
k ochraně proti zavlékání třásněnky Thrips palmi:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z rostlinného materiálu
(explantátu), který je prostý Thrips palmi, jsou pěstovány in vitro na sterilní živné
půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismem Thrips
palmi, a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek

36.3.

nový bod stanovující požadavky pro dovoz plodů papriky (Capsicum), dovážených ze
zemí, ve kterých se vyskytuje květopas Anthonomus eugenii (Belize, Dominikánská
republika, Francouzská Polynésie, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika,
Mexiko, Nikaragua, Panama, Portoriko, Salvador a USA):
▪ plody papriky musí pocházet z oblasti prosté Anthonomus eugenii nebo z místa
produkce, které státní organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala podle
příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté
Anthonomus eugenii a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce
„Dodatkové prohlášení“, a které bylo prohlášeno za prosté Anthonomus eugenii
na základě úředních prohlídek prováděných v místě produkce a v jeho
bezprostředním okolí nejméně jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před
vývozem

38.1.

bod, který stanovoval požadavky pro dovoz rostlin rodu Camellia (kamélie,
čajovník), určených k pěstování, původem z neevropských zemí, byl zrušen v
důsledku deregulace patogenu Ciborinia camelliae

45.1.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin rodů Ficus (fíkovník, fikus), Hibiscus
(ibišek) a všech bylinných druhů, kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a
hlíz, původem z neevropských zemí, k ochraně proti zavlékání neevropských
populací molice bavlníkové (Bemisia tabaci):
▪ je přidána možnost, že rostliny těchto druhů musí pocházet z rostlinného
materiálu (explantátu), který je prostý neevropských populací Bemisia tabaci,
jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které
zabraňují napadení neevropskými populacemi Bemisia tabaci, a jsou odeslány v
průhledných obalech za sterilních podmínek

46.

jsou upraveny požadavky pro dovoz rostlin určených k pěstování, jiných než osivo,
cibule, hlízy a oddenky, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují Bean golden
mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellows virus, Pepper mild
tigré virus, Squash leaf curl virus a jiné viry přenášené Bemisia tabaci, a ve kterých
se nevyskytují neevropské populace molice bavlníkové (Bemisia tabaci):
▪ je přidána možnost, že rostliny těchto druhů musí pocházet z rostlinného
materiálu (explantátu), který je prostý neevropských populací Bemisia tabaci,
jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které
zabraňují napadení neevropskými populacemi Bemisia tabaci, a jsou odeslány v
průhledných obalech za sterilních podmínek

49.1.

jsou upraveny požadavky pro dovoz osiva vojtěšky (Medicago sativa) k ochraně
proti zavlékání háďátka zhoubného (Ditylenchus dipsaci):
▪ je přidána možnost, že osivo musí být podrobeno vhodnému fyzikálnímu
ošetření proti Ditylenchus dipsaci a po laboratorních testech provedených na
reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu

Změny v příloze 4AII – zvláštní požadavky pro přemísťování rostlinných komodit
původem z EU (vnitřní trh EU)
10.

jsou upraveny požadavky pro přemísťování rostlin rodů citrus (Citrus), kumkvát
(Fortunella) a citronečník (Poncirus) a jejich kříženců, kromě plodů a osiva,
k ochraně proti šíření Spiroplasma citri, Phoma tracheiphila a evropských izolátů
Citrus tristeza virus:
▪ jsou vyjmuty požadavky týkající se Citrus vein enation woody gall z důvodu
deregulace původce této choroby
▪ jsou upravena ustanovení týkající se metod testování na evropské izoláty Citrus
tristeza virus

10.1.

nový bod stanovující požadavek pro rostliny rodů citrus (Citrus), kumkvát
(Fortunella) a citronečník (Poncirus) a jejich kříženců a rodů Casimiroa, Clausena,
Vepris a Zanthoxylum, kromě plodů a osiva k ochraně proti šíření merule Trioza
erytreae:
▪ rostliny musí pocházet z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala
podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za
prostou Trioza erytreae

18.1.

požadavky pro sadbové brambory, které se týkají cystotvorných háďátek
Globodera pallida a G. rostochiensis, jsou z tohoto bodu vyjmuty a nově
předepsány v bodu 18.1.1.

18.1.1.

v tomto novém bodu jsou pro sadbové brambory předepsány požadavky
k ochraně proti šíření cystotvorných háďátek Globodera pallida a G. rostochiensis:
▪ původní požadavek, že hlízy musí pocházet z pozemku prostého Globodera
pallida a G. rostochiensis (dříve zahrnutý v bodu 18.1.), je nahrazen
požadavkem, že musí být dodržena ustanovení EU pro boj proti těmto
háďátkům (tj. ustanovení směrnice Rady 2007/33/ES; v ČR je tento předpis
transponován do vyhlášky č. 75/2010 Sb., ze dne 16. března 2010 „o opatřeních
k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a
háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k
zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru,
háďátka bramborového a háďátka nažloutlého“)

18.5.

požadavky pro nesadbové brambory týkající se registračního čísla na obalech atd.
se nově vztahují také na dodržení ustanovení EU pro boj proti Globodera pallida a
G. rostochiensis (viz bod 18.1.1.)

18.6.1.

nový bod stanovující požadavky pro přemísťování rostlin papriky (Capsicum),
rajčete (Solanum lycopersicum) a lilku (Solanum melongena) s kořeny, určených
k pěstování, kromě rostlin, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4
písm. a) směrnice Rady 2007/33/ES (tzn. kromě rostlin k produkci sadby, která má
být použita v rámci stejného místa produkce v úředně stanovené oblasti, pokud
pro tyto rostliny ÚKZÚZ stanoví, že neexistuje riziko šíření Globodera pallida a G.
rostochiensis):
▪ je stanoven požadavek, že musí být dodržena ustanovení EU pro boj proti
háďátkům Globodera pallida a G. rostochiensis (viz bod 18.1.1.)

20.

jsou upraveny požadavky pro přemísťování rostlin rodů listopadka
(Dendranthema), hvozdík (Dianthus) a muškát (Pelargonium) určených
k pěstování, kromě osiva, k ochraně proti šíření černopásky bavlníkové
(Helicoverpa armigera) a blýskavky Spodoptera littoralis:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z oblasti, kterou státní organizace
ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro
fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa armigera a Spodoptera littoralis

23.

jsou upraveny požadavky pro přemísťování rostlin bylinných druhů, kromě cibulí,
oddenkových hlíz, rostlin čeledi Graminae, oddenků, osiva a hlíz, k ochraně proti
šíření vrtalek Liriomyza huidobrensis a L. trifolii:
▪ je přidána možnost, že rostliny musí pocházet z rostlinného materiálu
(explantátu), který je prostý Liriomyza huidobrensis a L. trifolii, jsou pěstovány
in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují
napadení organismy Liriomyza huidobrensis a L. trifolii, a jsou odeslány v
průhledných obalech za sterilních podmínek

24.

jsou upraveny požadavky pro přemísťování rostlin s kořeny, pěstovaných nebo
určených k pěstování, vypěstovaných ve volné půdě:
▪ je zrušen požadavek, že místo produkce těchto rostlin musí být prosté
Globodera pallida a G. rostochiensis (tento požadavek je nově formulován
pouze pro určité rostliny uvedené v novém bodu 24.1.)

24.1.

tento nový bod stanovuje požadavek pro přemísťování rostlin póru zahradního
(Allium porrum), chřestu lékařského (Asparagus officinalis), řepy obecné (Beta
vulgaris), brukve (Brassica) a jahodníku (Fragaria), s kořeny, určených k pěstování,
vypěstovaných ve volné půdě, a cibulí, hlíz a oddenků cibule šalotky (Allium
ascalonicum), cibule obecné (Allium cepa), jiřiny (Dahlia), mečíku (Gladiolus),
hyacintu (Hyacinthus), kosatce (Iris), lilie (Lilium), narcisu (Narcissus) a tulipánu
(Tulipa) s kořeny, vypěstovaných ve volné půdě, kromě těch rostlin, cibulí, hlíz a
oddenků, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo c)
směrnice Rady 2007/33/ES (tzn. kromě rostlin k produkci sadby, která má být
použita v rámci stejného místa produkce v úředně stanovené oblasti, nebo pokud
mají být sklizené rostliny podrobeny úředně schváleným opatřením uvedeným
v příloze III, oddílu III, bodu A směrnice Rady 2007/33/ES, což jsou odmoření
vhodnými metodami tak, že neexistuje zjistitelné riziko šíření Globodera pallida a
G. rostochiensis, nebo odstranění zeminy omýváním nebo mechanicky tak, že
neexistuje zjistitelné riziko šíření Globodera pallida a G. rostochiensis, pokud pro
tyto rostliny ÚKZÚZ stanoví, že neexistuje riziko šíření Globodera pallida a G.
rostochiensis):
▪ musí být dodržena ustanovení EU pro boj proti cystotvorným háďátkům
Globodera pallida a G. rostochiensis (viz bod 18.1.1 v tomto oddílu)

28.1.

jsou upraveny požadavky pro přemísťování osiva vojtěšky (Medicago sativa)
k ochraně proti zavlékání háďátka zhoubného (Ditylenchus dipsaci):
▪ je přidána možnost, že osivo musí být podrobeno vhodnému fyzikálnímu
ošetření proti Ditylenchus dipsaci a po laboratorních testech provedených na
reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu

Změny v příloze 4B – zvláštní požadavky pro dovoz a přemísťování rostlinných
komodit na území chráněných zón
4.,
10.,
14.2.

pro dřevo jehličnanů, rostliny rodů jedle (Abies), modřín (Larix), smrk (Picea),
borovice (Pinus) a douglaska (Pseudotsuga), vyšší než 3 m, jiné než plody a osivo, a
pro samostatnou kůru jehličnanů:
▪ je z výčtu chráněných zón pro Ips amitinus vyřazena Korsika (Francie)

6.3.,
14.9.,
19.1.

pro dřevo, samostatnou kůru a nově také rostliny určené k pěstování kaštanovníku
(Castanea):

6.4.

nový bod stanovující požadavky pro dřevo rodu platan (Platanus), včetně dřeva
hraněného, původem z EU, Arménie, Švýcarska a USA, ve vztahu ke chráněné zóně
pro Ceratocystis platani, která je vymezena na území Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska:

▪ je ke chráněným zónám pro Cryphonectria parasitica přičleněno území ostrova
Man (Spojené království Velké Británie a Severního Irska); kromě dalších zemí je
chráněnou zónou nadále i Česká republika

▪ dřevo musí pocházet z oblastí prostých Ceratocystis platani, nebo musí být
prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným
označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že
bylo při zpracování 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, nebo dřevo musí pocházet
z výše uvedené chráněné zóny
12.1.

nový bod stanovující požadavky pro rostliny rodu platan (Platanus), určené
k pěstování, kromě osiva, původem z EU, Arménie, Švýcarska a USA, ve vztahu ke
chráněné zóně pro Ceratocystis platani, která je vymezena na území Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska:
▪ rostliny musí být trvale pěstovány v oblasti, která je podle příslušných
mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou
Ceratocystis platani, nebo ve výše uvedené chráněné zóně

14.7.

bod je zrušen; ustanovení tohoto bodu, týkající se samostatné kůry Castanea ve
vztahu ke chráněným zónám pro Cryphonectria parasitica, je přesunuto do bodu
14.9. (byl upraven dosavadní nesoulad v číslování tohoto ustanovení mezi směrnicí
Rady 2000/29/ES a vyhláškou č. 215/2008 Sb.)

14.9.

nově očíslované ustanovení dosud uvedené pod bodem 14.7.

19.1.

nový bod stanovující požadavky pro rostliny rodu kaštanovník (Castanea) určené
k pěstování, ve vztahu ke chráněným zónám pro Cryphonectria parasitica,
vymezeným na území České republiky, Irska, Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska, Švédska:
▪ rostliny musí být trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se
nevyskytuje Cryphonectria parasitica, nebo v oblasti, kterou státní organizace
ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro
fytosanitární opatření za prostou Cryphonectria parasitica, nebo ve výše
uvedených chráněných zónách

20.3.

jsou upraveny požadavky ve vztahu ke chráněným zónám pro Globodera pallida,
kterými jsou Finsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko:
▪ požadavky, týkající se původně jen hlíz bramboru, jsou nyní rozšířeny na všechny
rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě
▪ musí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida

21.

pro rostliny rodů muchovník (Amelanchier), kdoulovec (Chaenomeles), skalník
(Cotoneaster), hloh (Crataegus), kdouloň (Cydonia), lokvát (Eriobotrya), jabloň
(Malus), mišpule (Mespilus), hlohyně (Pyracantha), hrušeň (Pyrus) a jeřáb (Sorbus) a
druh blýskavka Davidova (Photinia davidiana), kromě plodů a osiva, a pro živý pyl
těchto rostlin pro opylování:
▪ jsou z výčtu chráněných zón pro Erwinia amylovora vyřazeny části území Irska,
Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska

21.3.

pro včelstva v období od 15.3. do 30.6. jsou z výčtu chráněných zón pro Erwinia
amylovora vyřazeny části území Irska, Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska

31.

pro plody citrusů původem z oblastí pěstování citrusů v EU, které nejsou chráněnými
zónami pro evropské izoláty Citrus tristeza virus:
▪ jsou z výčtu chráněných zón pro tento ŠO vyřazeny Korsika (Francie) a části území
Portugalska a Řecka a současně jsou tato území zahrnuta mezi území, která
nejsou chráněnými zónami, do nichž jsou také nově doplněny Bulharsko,
Chorvatsko a Slovinsko

32.

pro rostliny révy (Vitis) kromě plodů a osiva:
▪ je výčet chráněných zón pro Grapevine flavescence dorée MLO rozšířen o další
území ve Francii a Itálii (chráněnou zónou je nadále i Česká republika), současně
jsou tato území zahrnuta mezi území, odkud mohou být rostliny révy v těchto
územích vypěstované dodávány do chráněných zón,
▪ do chráněných zón mohou být nově dodávány i rostliny vypěstované ve
Švýcarsku (kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina)

33.

nový bod stanovující požadavky pro rostliny rodu kaštanovník (Castanea) kromě
rostlin v tkáňové kultuře, plodů a osiva, ve vztahu ke chráněným zónám pro žlabatku
Dryocosmus kuriphilus, vymezeným na území Irska, Portugalska a Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska:
▪ rostliny musí být trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se
nevyskytuje Dryocosmus kuriphilus, nebo v oblasti, kterou státní organizace
ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro
fytosanitární opatření za prostou Dryocosmus kuriphilus

Změny v příloze 9AI – rostlinné komodity původem z EU, které podléhají soustavné
rostlinolékařské kontrole (SRK) a při přemísťování na území EU musí být opatřeny
rostlinolékařským pasem (pasová povinnost)
1.4.

mezi rostliny, podléhající SRK a pasové povinnosti, jsou nově zařazeny rostliny rodů
Casimiroa, Clausena, Vepris a Zanthoxylum, kromě plodů a osiva (tj. hostitelské
rostliny merule Trioza erytreae, přenašeče Candidatus Liberibacter spp.)

1.7. b)

u dřeva platanu (Platanus) byl kód KN „ex 4401 30 80“ nahrazen kódem „ex 4401 39
80“, v souladu s platnou verzí kombinované nomenklatury podle prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 1001/2013

2.1.

ve výčtu rostlin určených k pěstování (kromě osiva), podléhajících SRK a pasové
povinnosti, pokud jsou produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při
podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám,
které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiných než ty rostliny,
které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním
a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně
od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení,
označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli
pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům:
▪ jsou nově zařazeny rostliny chřestu lékařského (Asparagus officinalis), a to
v souvislosti s opatřeními proti cystotvorným háďátkům Globodera pallida a G.
rostochiensis stanovenými směrnicí Rady 2007/33/ES; v ČR je tento předpis
transponován do vyhlášky č. 75/2010 Sb.
▪ u rostlin bylinných druhů, kromě rostlin čeledi Gramineae, určených k pěstování,
kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz je vypuštěno ustanovení, že
jde o rostliny stanovené ÚKZÚZ ve Věstníku

2.5.

bod byl zrušen; ustanovení tohoto bodu, týkající se cibulí a hlíz, je přesunuto do
nového bodu 3. (šlo o dosavadní nesoulad v číslování tohoto ustanovení mezi
směrnicí Rady 2000/29/ES a vyhláškou č. 215/2008 Sb.)

3.

ve výčtu cibulí, oddenkových hlíz, hlíz a oddenků, určených k pěstování, podléhajících
SRK a pasové povinnosti, pokud jsou produkované právnickými a fyzickými osobami,
které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k
prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin,
jiných než ty cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky, které jsou připravené k prodeji
pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům a
které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou
uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je
patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k
neobchodním účelům:
▪ jsou nově zařazeny hlízy rostlin rodu jiřina (Dahlia) a cibule rostlin rodu
lilie(Lilium), a to v souvislosti s opatřeními proti cystotvorným háďátkům
Globodera pallida a G. rostochiensis stanovenými směrnicí Rady 2007/33/ES; v ČR
je tento předpis transponován do vyhlášky č. 75/2010 Sb.

Změny v příloze 9AII – rostlinné komodity původem z EU, které podléhají SRK a
které při přemísťování do chráněných zón a uvnitř těchto zón musí být opatřeny
rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu
1.2.

je zavedena povinnost rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu pro rostliny rodu
platan (Platanus) určené k pěstování, kromě osiva; chráněná zóna je vymezena
k ochraně proti šíření Ceratocystis platani na území Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska

1.3.

je zavedena povinnost rostlinolékařského pasu pro chráněné zóny pro rostliny rodu
kaštanovník (Castanea), kromě plodů a osiva; chráněné zóny jsou vymezeny
k ochraně proti šíření Dryocosmus kuriphilus na území Irska, Portugalska a Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska

1.8.

je zavedena povinnost rostlinolékařského pasu pro chráněné zóny pro osivo rostlin
rodu kaštanovník (Castanea); chráněné zóny jsou vymezeny k ochraně proti šíření
Cryphonectria parasitica na území České republiky, Irska, Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska, Švédska

1.10. a)

je zavedena povinnost rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu pro dřevo
pocházející zcela nebo částečně z rostlin rodu platan (Platanus), včetně dřeva
hraněného; chráněná zóna je vymezena k ochraně proti šíření Ceratocystis platani na
území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

1.10. b)

u dřeva jehličnanů kromě dřeva prostého kůry, dřeva kaštanovníku (Castanea) kromě
dřeva prostého kůry a dřeva platanu (Platanus) včetně dřeva hraněného byl kód KN
„ex 4401 30“ nahrazen kódem „ex 4401 39 80“, v souladu s platnou verzí
kombinované nomenklatury podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1001/2013)

Příloha 9AIII – bez věcných změn
Změny v příloze 9BI – rostlinné komodity původem ze třetích zemí, které při dovozu
do EU musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením
1.

je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro osivo rostlin rodů citrus
(Citrus), kumkvát (Fortunella) a citronečník (Poncirus) a jejich kříženců (ve vztahu k
Candidatus Liberibacter spp.)

2.

je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro:
▪ listovou zeleninu rodů bahnatka (Limnophila) a máčka (Eryngium) k ochraně proti
zavlékání neevropských populací molice bavlníkové (Bemisia tabaci) a virů, které
tato molice přenáší
▪ listy manioku jedlého (Manihot esculenta) k ochraně proti zavlékání neevropských
populací molice bavlníkové (Bemisia tabaci) a virů, které tato molice přenáší
▪ řezané větve rodu bříza (Betula) s listy nebo bez listů k ochraně proti zavlékání
krasce Agrilus anxius
▪ řezané větve rostlin rodu jasan (Fraxinus), ořešáku Juglans ailantifolia, ořešáku
mandžuského (Juglans mandshurica), jilmu Ulmus davidiana a lapiny Pterocarya
rhoifolia, s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově
demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA
k ochraně proti zavlékání krasce Agrilus planipennis
▪ části rostlin (kromě plodů a osiva) rodů Amiris, Casimiroa, Citropsis, Eremocitrus,
Esenbeckia, Glycosmis, Merrillia, Naringi, Tetradium, Toddalia a Zanthoxylum
k ochraně proti zavlékání mery Diaphorina citri a merule Trioza erytreae
(přenašečů Candidatus Liberibacter spp.)

2.1.

je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro části rostlin (kromě plodů,
ale včetně osiva) rodů Aegle, Aeglopsis, Afraegle, Amyris, Atalantia, Balsamocitrus,
Burkillanthus, Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia, Microcitrus, Murraya,
Pamburus, Severinia, Swinglea, Triphasia a Vepris, k ochraně proti zavlékání
Candidatus Liberibacter spp. a přenašečů tohoto patogenu, mery Diaphorina citri a
merule Trioza erytreae

3.

je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro plody rodu paprika
(Capsicum) k ochraně proti zavlékání květopasa Anthonomus eugenii a také
neevropským druhům čeledi vrtulovití (Tephritidae)

5.

je upraven výčet rostlin, pro jejichž samostatnou kůru je zaveden požadavek na
rostlinolékařské osvědčení k ochraně proti zavlékání krasce Agrilus planipennis,
jedná se o kůru rodu jasan (Fraxinus), ořešáku Juglans ailantifolia, ořešáku
mandžuského (Juglans mandshurica), jilmu Ulmus davidiana a lapiny Pterocarya
rhoifolia;
je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro samostatnou kůru rostlin
rodu bříza (Betula) původem z Kanady a USA k ochraně proti zavlékání krasce Agrilus
anxius

6.(a)

je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro dřevo rodu platan
(Platanus) včetně dřeva hraněného ze Švýcarska k ochraně proti zavlékání
Ceratocystis platani;
je upraven výčet rostlin, pro jejichž dřevo je zaveden požadavek na rostlinolékařské
osvědčení k ochraně proti zavlékání krasce Agrilus planipennis, jedná se o dřevo rodu
jasan (Fraxinus), ořešáku Juglans ailantifolia, ořešáku mandžuského (Juglans
mandshurica), jilmu Ulmus davidiana a lapiny Pterocarya rhoifolia;
je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro dřevo rodu bříza (Betula)
včetně dřeva hraněného z Kanady a USA k ochraně proti zavlékání krasce Agrilus
anxius

6.(b)

jsou opraveny kódy dřeva v souladu s platnou verzí kombinované nomenklatury
podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1001/2013):
▪ kód KN „ex 4401 30 40“ byl nahrazen kódem „ex 4401 39 30“
▪ kód KN „ex 4401 30 80“ byl nahrazen kódem „ex 4401 39 80“
jsou začleněny položky pro dosud nezahrnuté dřevo rodu bříza (Betula) k ochraně
proti zavlékání krasce Agrilus anxius:
▪ 4403 99 51 Pilařská kulatina z březového dřeva (Betula L.), surová, též odkorněná,
zbavená dřevní běli nebo nahrubo opracovaná
▪ 4403 99 59 Březové dřevo (Betula L.), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli
nebo nahrubo opracované, jiné než pilařská kulatina
je začleněna položka pro dosud nezahrnuté dřevo jehličnanů nepřesahující tloušťku
6 mm k ochraně proti zavlékání háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus):
▪ 4408 10 Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na
plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní
dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené
pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující
6 mm
je odstraněna položka pro DOM (kód KN 4415), neboť DOM, který „se právě
nepoužívá k přepravě předmětů“, nyní podléhá požadavkům v příloze č. 4AI, bodu 2.
(v souladu s ISPM č. 15); proto již pro tento typ zboží není požadováno
rostlinolékařské osvědčení

Změny v příloze 9BII – rostlinné komodity původem ze třetích zemí, které při dovozu
do chráněných zón a přemísťování uvnitř těchto zón musí být opatřeny
rostlinolékařským osvědčením platným pro danou zónu
5.

je zaveden požadavek na rostlinolékařské osvědčení pro osivo rodu kaštanovník
(Castanea), dovážené do chráněných zón pro Cryphonectria parasitica vymezených na
území České republiky, Irska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
Švédska

7.

u dřeva pocházejícího zcela nebo částečně z jehličnanů kromě dřeva prostého kůry,
původem z evropských třetích zemí, a kaštanovníku (Castanea) kromě dřeva prostého
kůry byl kód KN „ex 4401 30“ nahrazen kódem „ex 4401 39 80“, v souladu s platnou
verzí kombinované nomenklatury podle prováděcího nařízení Komise (EU) č.
1001/2013)

