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Důvodová zpráva k Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu
zemědělského
o mimořádných
rostlinolékařských
opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování tesaříka
Aromia bungii, č.j. UKZUZ 157195/2018, ze dne 12. 12. 2018
Tesařík Aromia bungii je původní v jihovýchodní Asii. Napadá hlavně dřeviny rodu Prunus,
a to zejména druhy broskvoň obecná (P. persica), meruňka obecná (P. armeniaca), slivoň
švestka (P. domestica) a třešeň obecná (P. avium), ale i jiné listnaté stromy. V nedávné době
došlo k zavlečení a ohniskovému rozšíření tohoto tesaříka v Itálii a Německu.
Z odborných studií vyplývá, že rozšíření tesaříka Aromia bungii na území Evropské unie
(EU) by mělo nepřijatelné hospodářské, environmentální a sociální dopady, proto by jeho
zavlékání do EU výskyt na území EU měly být zakázány. Vzhledem k tomu, že tesařík může
na území EU pronikat a rozšiřovat se na něm nejpravděpodobněji s dřevem druhů rodu Prunus,
s dřevěnými produkty z tohoto dřeva a s hostitelskými rostlinami rodu Prunus, bylo třeba
stanovit zvláštní fytosanitární požadavky pro dovoz těchto komodit ze třetích zemí a jejich
přemísťování v rámci EU.
Proto Evropská komise přijala příslušné fytosanitární požadavky k omezení rizika zavlékání
a šíření tesaříka Aromia bungii prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/1503, ze dne 8.
října 2018, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Aromia bungii (Faldermann)
do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie. V souladu s tímto prováděcím rozhodnutím
Komise nařizuje ÚKZÚZ odpovídající mimořádná rostlinolékařská opatření Nařízením
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských
opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování tesaříka Aromia bungii, č.j. UKZUZ
157195/2018, ze dne 10. 12. 2018.
Podrobnější informace o tesaříku Aromia bungii jsou dostupné na Rostlinolékařském portálu
ÚKZÚZ:
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlor
g|so:2dfd96d28aa2be8102a16e222dccf4fa.
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