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PŘÍLOHA VIII 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících 
z území Unie a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování 

v rámci území Unie 

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem 
příslušných orgánů zkontrolují, v nejvhodnějším termínu pro zjištění příslušného 
škodlivého organismu, splnění požadavků vymezených v následující tabulce: 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

1. Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozo
vány pro zemědělské nebo lesnické účely 

Stroje, přístroje a vozidla byly: 

a) přemístěny z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly 
podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosani
tární opatření za prostou organismu Ceratocystis platani 
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., 

nebo 

b) před přemístěním mimo napadenou oblast očištěny 
a zbaveny zeminy a rostlinných zbytků. 

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

Úřední potvrzení, že je o místě produkce známo, že je 
prosté organismů Clavibacter sepedonicus (Spieckermann 
et Kottho) Nouioui et al. a Synchytrium endobioticum 
(Schilb.) Percival. 

▼M9 

2.1 Rostliny k pěstování s pěstebním substrátem, 
vyjma rostlin v tkáňové kultuře a vodních rostlin 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Popillia japonica Newman, stanovené příslušnými 
orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro 
fytosanitární opatření 

nebo 

b) byly trvale pěstovány na místě produkce uznaném podle 
příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu Popillia japonica Newman: 

i) které bylo podrobeno každoroční úřední prohlídce 
a alespoň měsíční prohlídce během tří měsíců před 
přemístěním ohledně jakýchkoli známek výskytu 
organismu Popillia japonica Newman, provedeným 
ve vhodných termínech pro zjištění výskytu dotče
ného škodlivého organismu, a to přinejmenším vizu
ální prohlídkou všech rostlin, včetně plevelů, 
a odběrem vzorku pěstebního substrátu, v němž rost
liny rostou, 

a 

ii) které je obklopeno nárazníkovou zónou o šířce 
alespoň 100 m, kde každoroční úřední průzkumy 
prováděné ve vhodných termínech potvrdily nepří
tomnost organismu Popillia japonica Newman, 

a 

iii) před přemístěním byly rostliny a pěstební substrát 
podrobeny úřední prohlídce, včetně odběru vzorku 
pěstebního substrátu, a byly shledány prostými orga
nismu Popillia japonica Newman 

▼B
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a 

iv) pro rostliny platí, že: 

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

nebo 

— byly přemístěny mimo letové období organismu 
Popillia japonica Newman 

nebo 

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

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

nebo 

— byly přemístěny mimo letové období organismu 
Popillia japonica Newman, 

nebo 

d) byly trvale pěstovány na stanovišti produkce: 

i) které je konkrétně schváleno příslušným orgánem 
pro účely produkce rostlin prostých organismu 
Popillia japonica Newman, 

a 

ii) kde bylo pomocí vhodných mechanických opatření 
nebo jiných ošetření zajištěno, aby pěstební substrát 
zůstal prostým organismu Popillia japonica 
Newman, 

a 

iii) kde byly rostliny podrobeny vhodným opatřením 
s cílem zajistit, aby byly prosté organismu Popillia 
japonica Newman, 

a 

iv) před přemístěním byly rostliny a pěstební substrát 
podrobeny úřední prohlídce, včetně odběru vzorku 
pěstebního substrátu, a byly shledány prostými orga
nismu Popillia japonica Newman 

a 

v) pro rostliny platí, že: 

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

nebo 

— byly přemístěny mimo letové období organismu 
Popillia japonica Newman. 

▼M9
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3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných 
druhů Solanum L. nebo jejich hybridů uchováva
ných v genových bankách nebo genetických sbír
kách 

Úřední potvrzení, že rostliny byly udržovány v karanténních 
podmínkách a při laboratorním testování byly shledány 
prostými karanténních škodlivých organismů pro Unii. 

Každá organizace nebo výzkumná instituce, která má 
v držení tento materiál, o tom informuje příslušný orgán. 

▼M9 

4. Rostliny k pěstování stolonotvorných nebo hlízo
tvorných druhů Solanum L. nebo jejich hybridů, 
vyjma hlíz Solanum tuberosum L. uvedených 
v položkách 5, 6, 7, 8, nebo 9 a vyjma kultur 
uchovávaných jako materiál v genových bankách 
nebo genetických sbírkách a vyjma osiva 
Solanum tuberosum L. uvedeného v položce 21 

Úřední potvrzení, že rostliny byly udržovány v karanténních 
podmínkách a při laboratorním testování byly shledány 
prostými karanténních škodlivých organismů pro Unii. 

Laboratorní testování: 

a) provádí pod dohledem příslušného orgánu vědečtí 
pracovníci uvedeného orgánu nebo jiné úředně schválené 
instituce; 

b) se provádí na místě s vybavením dostatečným k izolaci 
karanténních škodlivých organismů pro Unii a k udržo
vání materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým 
způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoliv riziku šíření 
karanténních škodlivých organismů pro Unii; 

c) sestává u každé jednotky materiálu: 

i) z vizuální prohlídky zaměřené na zjištění příznaků 
chorob působených karanténními škodlivými orga
nismy pro Unii, která se provádí v pravidelných 
intervalech během nejméně jednoho celého vegetač
ního období, se zřetelem na druh materiálu a jeho 
vývojové stadium v době testování; 

ii) z laboratorního testování, v případě materiálu 
brambor přinejmenším na: 

— Andean potato latent virus, 

— Andean potato mottle virus, 

— Potato black ringspot virus, 

— Potato virus T, 

— neunijní izoláty organismů potato virus S, 
X a Potato leafroll virus, 

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and 
Kottho) Nouioui et al., 

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanace
arum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. cele
bensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. 
indonesiensis Safni et al. 

▼B
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iii) v případě osiva Solanum tuberosum L., vyjma osiva 
uvedeného v bodě 21, alespoň na výše uvedené viry 
a viroidy, s výjimkou organismu Andean potato 
mottle virus a neunijních izolátů organismů potato 
virus S, X a Potato leafroll virus; 

d) zahrnuje vhodné testování na veškeré ostatní příznaky 
pozorované při vizuální prohlídce za účelem identifikace 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, které tyto 
příznaky způsobily. 

▼B 

5. Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie 
týkající se potírání organismu Synchytrium endobioticum 
(Schilb.) Percival. 

6. Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování Úřední potvrzení, že: 

a) hlízy pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá 
organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et 
Kottho) Nouioui et al., 

nebo 

b) byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání 
organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et 
Kottho) Nouioui et al. 

7. Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí: 

a) z oblastí, kde není znám výskyt organismů Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et 
al., 

nebo 

b) na místě produkce shledaném prostým organismu 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. 
Safni et al., nebo považovaného za prosté uvedeného 
organismu v důsledku provedení vhodného postupu 
s cílem eradikace organismu Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. 

8. Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí: 

a) z oblastí, kde není znám výskyt organismů Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen, 

nebo 

b) z oblastí, kde je znám výskyt organismů Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen, a: 

i) hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno 
prostým organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et 
al., a Meloidogyne fallax Karssen na základě každo
ročního průzkumu hostitelských porostů vizuální 
prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termí
nech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz 
po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě 
produkce, 

▼M9
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nebo 

ii) hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a zkon
trolovány na přítomnost příznaků po použití vhodné 
metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly 
laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž 
vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhod
ných termínech pro zjištění výskytu příslušných 
škodlivých organismů a při každém uzavírání obalů 
nebo kontejnerů před přemístěním a byly shledány 
prostými příznaků výskytu organismů Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax 
Karssen. 

9. Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování, vyjma 
hlíz, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 
odst. 4 písm. b) směrnice Rady 2007/33/ES 

Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie 
týkající se potírání organismů Globodera pallida (Stone) 
Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 

10. Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování, vyjma 
hlíz odrůd úředně povolených nejméně v jednom 
členském státě podle směrnice 2002/53/ES 

Úřední potvrzení, že hlízy: 

a) patří k výběru a 

b) byly vyprodukovány v Unii a 

c) byly získány v přímé linii z materiálu, který byl 
udržován ve vhodných podmínkách a podroben v Unii 
úřednímu karanténnímu testování a shledán při těchto 
testech prostým karanténních škodlivých organismů pro 
Unii. 

11. Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než uvedené 
v položkách 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 

Na obalu, v případě volně ložených hlíz přepravovaných ve 
velkých množstvích pak v průvodních dokumentech, je 
uvedeno registrační číslo potvrzující, že hlízy byly vypro
dukovány úředně registrovaným pěstitelem nebo že pochá
zejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně 
registrovaných a umístěných v oblasti produkce, a dokláda
jící, že: 

a) hlízy jsou prosté organismu Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. 

a 

b) byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání 
organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 

a 

ve vhodných případech organismu Clavibacter sepedo
nicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. 

a 

Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rosto
chiensis (Wollenweber) Behrens. 

▼B



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 206 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

12. Rostliny k pěstování Capsicum spp., Solanum 
lycopersicum L. a Solanum melongena L. 
s kořeny, jiné než rostliny, které mají být pěsto
vány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 
Rady 2007/33/ES 

Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie 
týkající se potírání organismů Globodera pallida (Stone) 
Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 

13. Rostliny k pěstování Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana 
L., a Solanum melongena L., kromě osiva 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými 
organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 
al. emend. Safni et al., 

nebo 

b) na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku 
posledního ukončeného vegetačního období pozorovány 
příznaky výskytu organismů Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. 

14. Rostliny k pěstování Allium porrum L., Aspa
ragus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica 
spp. a Fragaria L. s kořeny, vypěstované ve 
volné půdě 

a 

cibule, hlízy a oddenky Allium ascalonicum L., 
Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex 
L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., 
Narcissus L. a Tulipa L., vypěstované ve volné 
půdě, jiné než tyto rostliny, cibule, hlízy 
a oddenky, které mají být pěstovány v souladu 
s čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo c) směrnice Rady 
2007/33/ES 

Musí být doloženo, že byla splněna ustanovení práva Unie 
týkající se potírání organismů Globodera pallida (Stone) 
Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 

15. Rostliny k pěstování čeledí Cucurbitaceae a Sola
naceae, kromě osiva, pocházející z oblastí: 

a) kde není znám výskyt organismu Bemisia 
tabaci Genn. nebo jiných přenašečů orga
nismu Tomato leaf curl New Delhi Virus; 

b) kde je znám výskyt organismu Bemisia tabaci 
Genn. nebo jiných přenašečů organismu 
Tomato leaf curl New Delhi Virus 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá 
organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus, 

nebo 

b) na rostlinách během celého vegetačního období nebyly 
pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato leaf 
curl New Delhi Virus; 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá 
organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus, 

nebo 

b) na rostlinách během celého vegetačního období nebyly 
pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato leaf 
curl New Delhi Virus 

a 

i) místo jejich produkce bylo při úředních prohlídkách 
provedených ve vhodných termínech pro zjištění 
příslušného škodlivého organismu shledáno prostým 
organismu Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů 
organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus 

▼B



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 207 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

nebo 

ii) rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které 
zajišťuje eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn 
a jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl 
New Delhi Virus. 

16. Rostliny k pěstování Juglans L. a Pterocarya 
Kunth, kromě osiva 

Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování: 

a) byly trvale nebo od dovozu do Unie pěstovány v oblasti 
prosté organismu Geosmithia Morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus 
juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány 
podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosani
tární opatření 

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 přemístěním pozoro
vány příznaky organismu Geosmithia morbida Kolarík, 
Freeland, Utley & Tisserat ani jeho přenašeče Pityoph
thorus juglandis Blackman ani výskyt tohoto přenašeče 
a rostliny k pěstování byly před přemístěním podrobeny 
vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým 
způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich 
napadení poté, co opustí místo produkce, 

nebo 

c) pocházejí ze stanoviště produkce s naprostou fyzickou 
izolací a rostliny k pěstování byly před přemístěním 
podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno 
takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání 
jejich napadení poté, co opustí místo produkce. 

17. Rostliny k pěstování Platanus L., kromě osiva Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá 
organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr., stanovené příslušnými orgány podle 
příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární 
opatření 

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 příslušnými orgány a tyto 
orgány nad ním vykonávají dohled 

a 

ii) které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně 
podrobeno úředním prohlídkám s ohledem na 
příznaky výskytu organismu Ceratocystis platani 
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. prováděným 
v nejvhodnějších obdobích roku pro zjištění výskytu 
dotčeného škodlivého organismu 

▼B
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a 

iii) reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování 
na přítomnost organismu Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ve vhodných obdo
bích roku pro zjištění výskytu daného škodlivého 
organismu. 

▼M9 

17.1 Rostliny k pěstování Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., a jejich hybridy, 
Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera 
helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus 
Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthe
nocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., 
Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., 
Pyrus L., Rosa L., Vitis vinifera L., kromě osiva, 
pylu a rostlin v tkáňové kultuře 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), stanovené 
příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních 
standardů pro fytosanitární opatření 

nebo 

b) jsou pěstovány na místě produkce uznaném podle 
příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu Aleurocanthus spiniferus 
(Quaintance) a s rostlinami bylo nakládáno 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 prosté organismu Aleurocanthus spiniferus (Quain
tance), a byly shledány prostými tohoto organismu před 
přemístěním. 

▼B 

18. Rostliny Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., a jejich hybridy a Casi
miroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. 
Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., 
vyjma plodů a osiva 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly podle 
příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární 
opatření za prostou organismu Trioza erytreae Del 
Guercio, 

nebo 

b) byly pěstovány na místě produkce, které je registrováno 
příslušnými orgány v zemi původu a tyto orgány nad 
ním vykonávají dohled, 

a 

kde byly rostliny pěstovány po dobu jednoho roku na 
stanovišti chráněném proti hmyzu v zájmu ochrany proti 
zavlečení organismu Trioza erytreae Del Guercio 

a 

kde byly v období alespoň jednoho roku před přemís
těním provedeny ve vhodných termínech dvě úřední 
prohlídky a na daném stanovišti nebyly pozorovány 
příznaky 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. 

▼B
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18.1 Rostliny k pěstování Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy, kromě 
osiva, pylu a rostlin v tkáňové kultuře 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Toxoptera citricida (Kirkaldy), stanovené přísluš
nými orgány podle příslušných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření 

nebo 

b) jsou pěstovány na místě produkce uznaném podle 
příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární 
opatření za prosté organismu Toxoptera citricida 
(Kirkaldy) a s rostlinami bylo nakládáno takovým 
způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich 
napadení poté, co opustí místo produkce. 

▼B 

19. Rostliny k pěstování Vitis L., kromě osiva Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování: 

a) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma, 

nebo 

b) pocházejí ze stanoviště produkce, kde: 

i) na rostlinách Vitis spp. nebyly na stanovišti 
produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány 
příznaky výskytu organismu Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma od začátku posledního ukonče
ného vegetačního období a v případě rostlin použí
vaných k rozmnožování Vitis spp. nebyly na rostli
nách Vitis spp. na stanovišti produkce a v jeho 
bezprostředním okolí pozorovány příznaky výskytu 
organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
od začátku posledních dvou ukončených vegetačních 
období, 

ii) se provádí monitorování přenašečů a vhodná 
ošetření za účelem regulace přenašečů organismu 
Grapevine flavescence dorée phytoplasma, 

iii) neobdělávaný porost Vitis L. v bezprostředním okolí 
stanoviště produkce je během vegetačního období 
monitorován na příznaky výskytu organismu Grape
vine flavescence dorée phytoplasma a v případě 
příznaků výskytu byl porost vytrhán nebo otestován 
a shledán prostým organismu Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma 

nebo 

c) prošly vhodným ošetřením horkou vodou podle mezi
národních standardů. 

20. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf. a jejich hybridů 

Obal nese odpovídající označení původu. 

▼B
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21. Osivo Solanum tuberosum L., vyjma osiva 
uvedeného v položce 3 

Úřední potvrzení, že: 

a) osivo pochází z rostlin splňujících příslušné požadavky 
stanovené v bodech 4, 5, 6, 7, 8 a 9 

a že osivo: 

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté 
organismů Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, 
Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) 
Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. emend. Safni et al., 

nebo 

splňuje všechny následující požadavky: 

i) bylo vyprodukováno na stanovišti, na kterém nebyly 
od začátku posledního vegetačního období pozoro
vány žádné příznaky choroby způsobované karantén
ními škodlivými organismy pro Unii uvedenými 
v písmenu a); 

ii) bylo vyprodukováno na stanovišti, na kterém byla 
přijata všechna níže uvedená opatření: 

— je zajištěna prevence styku se zaměstnanci 
a předměty, jako jsou nástroje, stroje, vozidla, 
nádoby a obalový materiál, z jiných stanovišť 
produkujících lilkovité rostliny a příslušná hygi
enická opatření k zamezení infekce, 

— používá se pouze voda prostá všech karanténních 
škodlivých organismů pro Unii uvedených 
v tomto bodě. 

22. 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 obalového materiálu ve formě 
beden, krabic, laťových beden, bubnů a podob
ných 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 rostlino
lékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, 

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

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu 
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat 
a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, 
stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezi
národních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo 

b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo 
dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C 
nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost 
je prokázána značkou „HT“ umístěnou na dřevě nebo 
jakémkoliv jeho obalu podle běžné praxe 

nebo 

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

▼B
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23. Samostatná kůra a dřevo Juglans L. a Pterocarya 
Kunth, ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, 
hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo 
částečně z těchto rostlin. 

Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra: 

a) pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida 
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče 
Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené přísluš
nými orgány podle příslušných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření 

nebo 

b) byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo 
dosaženo v celém profilu dřeva nebo kůry teploty 
nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. 
Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou 
na jakémkoliv obalu podle běžné praxe. 

24. Dřevo Platanus L., včetně dřeva, které si neza
chovalo svůj přirozený oblý povrch. 

Úřední potvrzení, že: 

a) dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté 
organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr.; 

nebo 

b) dřevo 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, což je 
potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným označeným umístěným na 
dřevu nebo na jeho obalu podle běžné obchodní praxe. 

▼M9 

25. Dřevěný obalový materiál ze dřeva Juglans L. 
a Pterocarya Kunth, ve formě beden, krabic, 
laťových 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 surového dřeva 
o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracova
ného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombi
nací a 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. 

Dřevěný obalový materiál: 

a) pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida 
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče 
Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené přísluš
nými orgány podle příslušných mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření 

nebo 

b) byl vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I mezi
národního standardu FAO pro fytosanitární opatření 
č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezi
národním obchodu“ a i) byl podroben jednomu ze 
schválených ošetření podle přílohy I uvedeného mezi
národního standardu a ii) byl opatřen značkou podle 
přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, která 
potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben 
schválenému rostlinolékařskému ošetření v souladu 
s uvedeným standardem. 

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

Rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá 
organismu Agrilus planipennis Fairmaire, a která se nachází 
ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, 
kde byl výskyt organismu Agrilus planipennis Fairmaire 
úředně potvrzen. 

▼B
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27. Dřevo Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., pocházející z oblasti, 
která se nachází ve vzdálenosti méně než 100 km 
od nejbližší známé oblasti, kde byl výskyt orga
nismu Agrilus planipennis Fairmaire úředně 
potvrzen, 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, laťových beden, bubnů a podob
ných 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 rostlino
lékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce, 

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

Úřední potvrzení, že: 

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

nebo 

b) dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, aby se 
v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbo
vané dávky. 

28. Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, 
hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo 
částečně z Chionanthus virginicus L., Fraxinus 
L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mands
hurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Ptero
carya rhoifolia Siebold & Zucc. 

Dřevo pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Agrilus planipennis Fairmaire, a která se nachází ve 
vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde 
byl výskyt organismu Agrilus planipennis Fairmaire úředně 
potvrzen. 

29. Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry 
Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans 
ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc. 

Kůra pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Agrilus planipennis Fairmaire, a která se nachází ve 
vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti, kde 
byl výskyt organismu Agrilus planipennis Fairmaire úředně 
potvrzen. 

▼M9
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	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




