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PŘÍLOHA III 

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů 
pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy 

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají 
jedno z následujících území: 

a) celé území uvedeného členského státu ( 1 ); 

b) území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách; 

c) pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách. 

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny Kód EPPO Chráněné zóny 

a) Bakterie 

1. Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al. 

ERWIAM a) Estonsko; 

b) Španělsko (s výjimkou autonomních společen
ství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Madridské 
společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, 
provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas 
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià 
a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); 
a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie 
a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó 
Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spole 
čenství)); 

c) Francie (Korsika); 

►M6 d) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, 
Kalábrie, Kampánie (s výjimkou obcí Agerola, 
Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense 
v provincii Neapol, Amalfi, Atrani, Conca 
dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, 
Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti 
v provincii Salerno), Lazio, Ligurie, 
Lombardie (s výjimkou provincií Milán, 
Mantova, Sondrio a Varese a obcí Bovisio 
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, 
Nova Milanese a Varedo v provincii Monza 
Brianza), Marche (s výjimkou obcí Colli al 
Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo 
v provincii Pesaro e Urbino), Molise, 
Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò 
v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano 
v provincii Katánie a Centuripe, Regalbuto 
a Troina v provincii Enna), Toskánsko, 
Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou 
provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, 
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza 
d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii 
Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, 
Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, 
Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, 
Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel 
d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concama
rise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, 

▼M4 

( 1 ) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního 
Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 
odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, 
zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na 
Severní Irsko.
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Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny Kód EPPO Chráněné zóny 

Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, 
Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pove
gliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, 
Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, 
Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San 
Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino 
Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, 
Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, 
Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di 
Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii 
Verona)); ◄ 

e) Lotyšsko; 

f) Finsko; 

►M6 g) Irsko (s výjimkou města Galway); 

h) Litva (s výjimkou obce Kėdainiai v regionu 
Kaunas); 

i) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, 
Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol 
pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, 
Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk 
a osad Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja 
vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, 
Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, 
Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo 
Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, 
Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, 
Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, 
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec 
a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica); 

j) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda 
a obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese 
Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové 
Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, 
Jesenské a Rimavská Sobota v okrese 
Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, 
Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese 
Trebišov). ◄ 

2. Xanthomonas arboricola 
pv.pruni (Smith) Vauterin et 
al. 

XANTPR do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní 
Irsko) 

b) Houby a řasovky 

1. Colletotrichum gossypii 
Southw 

GLOMGO Řecko 

▼M4
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Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny Kód EPPO Chráněné zóny 

2. Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr. 

ENDOPA a) Česko; 

b) Irsko; 

c) Švédsko; 

d) Spojené království (Severní Irsko). 

3. Entoleuca mammata 
(Wahlenb.) Rogers et Ju 

HYPOMA a) Irsko; 

b) Spojené království (Severní Irsko). 

4. Gremmeniella abietina (Lager
berg) Morelet 

GREMAB Irsko 

c) Hmyz a roztoči 

1. Bemisia tabaci Genn. 
(evropské populace) 

BEMITA a) Irsko; 

b) Švédsko; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

2. Cephalcia lariciphila Wachtl CEPCAL a) Irsko; 

b) Spojené království (Severní Irsko). 

3. Dendroctonus micans Kugelan DENCMI a) Irsko; 

b) Řecko; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

4. Dryocosmus kuriphilus Yasu
matsu 

DRYCKU a) Irsko; 

b) Spojené království (Severní Irsko). 

5. Gilpinia hercyniae Hartig GILPPO a) Irsko; 

b) Řecko; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

6. Gonipterus scutellatus 
Gyllenhal 

GONPSC a) Řecko; 

b) Portugalsko (Azory, s výjimkou ostrova 
Terceira). 

7. Ips amitinus Eichhoff IPSXAM a) Irsko; 

b) Řecko; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

8. Ips cembrae Heer IPSXCE a) Irsko; 

b) Řecko; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

9. Ips duplicatus Sahlberg IPSXDU a) Irsko; 

b) Řecko; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

10. Ips sexdentatus Bőrner IPSXSE a) Irsko; 

b) Kypr; 

c) Spojené království (Severní Irsko). 

11. Ips typographus Heer IPSXTY a) Irsko; 

b) Spojené království (Severní Irsko). 

▼M4
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Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny Kód EPPO Chráněné zóny 

12. Leptinotarsa decemlineata Say LPTNDE a) Irsko; 
b) Španělsko (Ibiza a Menorka); 
c) Kypr; 
d) Malta; 
e) Portugalsko (Azory a Madeira); 
f) Finsko (oblasti Ålandy, Häme, Kymi, 

Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); 
g) Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, 

Kalmar a Skåne); 
h) Spojené království (Severní Irsko). 

13. Liriomyza bryoniae (Kalten
bach) 

LIRIBO a) Irsko; 
b) Spojené království (Severní Irsko). 

14. Liriomyza huidobrensis (Blan
chard) 

LIRIHU a) Irsko; 
b) do 30. dubna 2023: Spojené království 

(Severní Irsko). 

15. Liriomyza trifolii (Burgess) LIRITR a) Irsko; 
b) do 30. dubna 2023: Spojené království 

(Severní Irsko). 

16. Paysandisia archon (Burme
ister) 

PAYSAR a) Irsko; 
b) Malta; 
c) Spojené království (Severní Irsko). 

17. Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) 

RHYCFE a) Irsko; 
b) Portugalsko (Azory); 
c) Spojené království (Severní Irsko). 

18. Sternochetus mangiferae 
Fabricius 

CRYPMA a) Španělsko (Granada a Málaga); 
b) Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira). 

▼M6 

19. Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller 

THAUPI a) do 30. dubna 2023: Irsko; 
b) Spojené království (Severní Irsko). 

▼M4 

20. Thaumetopoea processionea L. THAUPR a) Irsko; 
b) do 30. dubna 2023: Spojené království 

(Severní Irsko). 

21. Viteus vitifoliae (Fitch) VITEVI Kypr. 

d) Viry, viroidy a fytoplazmy 

1. Beet necrotic yellow vein virus BNYVV0 a) Irsko; 
b) Francie (Bretaň); 
c) Portugalsko (Azory); 
d) Finsko; 
e) Spojené království (Severní Irsko). 

2. Candidatus Phytoplasma ulmi PHYPUL Spojené království (Severní Irsko) 

3. Citrus tristeza virus (izoláty 
z EU) 

CTV000 Malta 

▼M4
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