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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 

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve čtvrtém sloupci následující tabulky pokrý
vají jedno z následujících území: 

▼M4 
a) celé území uvedeného členského státu ( 1 ); 

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

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

Rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty Kód KN Zvláštní požadavky na chráněné 

zóny Chráněné zóny 

1. Použité zemědělské 
stroje 

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 
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 

Stroje: 

a) byly před přemístěním na 
místa produkce, kde se 
pěstuje řepa, očištěny 
a zbaveny zeminy a rostli
nných zbytků nebo 

b) pocházejí z oblasti, kde 
není znám výskyt 
BNYVV. 

a) Irsko; 

b) Francie (Bretaň) 

c) Portugalsko (Azory) 

d) Finsko 

e) Spojené království 
(Severní Irsko) 

2. Zemina a nesterilizovaný 
odpad z řepy (Beta 
vulgaris L.) 

ex 2303 20 10 
ex 2303 20 90 
ex 2530 90 00 

Úřední potvrzení, že zemina 
či odpad: 

a) byly ošetřeny za účelem 
odstranění kontaminace 
BNYVV nebo 

b) jsou určeny pro převoz 
k likvidaci úředně schvá
leným způsobem nebo 

c) pocházejí z rostlin Beta 
vulgaris pěstovaných 
v oblasti, kde není znám 
výskyt BNYVV. 

a) Irsko; 

b) Francie (Bretaň); 

c) Portugalsko (Azory); 

d) Finsko; 

e) Spojené království 
(Severní Irsko). 

▼B 

( 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 členský stát Spojené království s ohledem na 
Severní Irsko.
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Rostliny, rostlinné produkty 
a jiné předměty Kód KN Zvláštní požadavky na chráněné 

zóny Chráněné zóny 

3. Úly – v období od 
15. března do 30. června 

0106 41 00 
ex 4421 99 99 
ex 4602 19 90 
ex 4602 90 00 

Úřední potvrzení, že úly: 

a) pocházejí ze třetích zemí 
uznaných za prosté orga
nismu Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. 
v souladu s postupem 
podle článku 107 naří
zení (EU) 2016/2031 
nebo 

b) pocházejí z kantonu 
Valais ve Švýcarsku nebo 

c) pocházejí z chráněné 
zóny uvedené ve sloupci 
napravo nebo 

d) před přemístěním prošly 
vhodnými karanténními 
opatřeními. 

a) Estonsko; 

b) Španělsko (s výjimkou aut
onomních společenství An
dalucía, Aragón, Castilla la 
Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Madridské 
společenství, Murcia, Nav
arra a La Rioja, provincie 
Guipuzcoa (Baskicko), co
marcas Garrigues, Noguera, 
Pla d’Urgell, Segrià a Urgell 
v provincii Lleida (Kata
lánsko); a obce Alborache 
a Turís v provincii Valencia 
a okresů de L’Alt Vinalopó 
a El Vinalopó Mitjà 
v provincii Alicante (Valen
cijské společenství)) 

c) Francie (Korsika) 

d) Irsko (s výjimkou města 
Galway); 

►M6 e) Itálie (Abruzzo, 
Apulie, Basilicata, Kalá
brie, Kampánie (s výjim
kou obcí Agerola, Grag
nano, Lettere, Pimonte 
a Vico Equense v pro
vincii 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 Mad
erno, Desio, Limbiate, 
Nova Milanese a Varedo 
v provincii Monza 
Brianza), Marche (s výji
mkou obcí Colli al Met
auro, Fano, Pesaro a San 
Costanzo v provincii 
Pesaro e Urbino), Molise, 
Sardinie, Sicílie (s výji
mkou obcí Cesarò v pro
vincii Messina, Maniace, 
Bronte, Adrano v provincii 
Katánie a Centuripe, Re
galbuto a Troina v provi
ncii Enna), Toskánsko, 
Umbrie, Valle d’Aosta, 
Benátsko (s výjimkou 
provincií Rovigo a Ben
átky, obcí Barbona, Bo- 
ara Pisani, Castelbaldo, 
Masi, Piacenza d’Adige, 
S. Urbano a Vescovana 
v provincii Padova a obcí 
Albaredo d’Adige, Ang
iari, Arcole, Belfiore, Bev
ilacqua, Bonavigo, Boschi 

▼B
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S. Anna, Bovolone, But
tapietra, Caldiero, Casa
leone, Castagnaro, Castel 
d’Azzano, Cerea, Cologna 
Veneta, Concamarise, 
Erbè, Gazzo Veronese, 
Isola della Scala, Isola 
Rizza, Legnago, Minerbe, 
Mozzecane, Nogara, Nog
arole Rocca, Oppeano, 
Palù, Povegliano Vero
nese, Pressana, Ronco 
all’Adige, Roverchiara, 
Roveredo di Guà, San 
Bonifacio, Sanguinetto, 
San Pietro di Morubbio, 
San Giovanni Lupatoto, 
Salizzole, San Martino 
Buon Albergo, Somma
campagna, Sorgà, Terra
zzo, Trevenzuolo, Vale
ggio sul Mincio, Vero
nella, Villa Bartolomea, 
Villafranca di Verona, 
Vigasio, Zevio, Zimella 
v provincii Verona)); ◄ 

f) Lotyšsko; 

►M6 g) Litva (s výjimkou 
obce Kėdainiai v regionu 
Kaunas); 

h) Slovinsko (s výjimkou 
regionů Gorenjska, Kor
oška, Maribor a Notra
njska a obcí Dol pri 
Ljubljani, Lendava, Litija, 
Moravče, Renče-Vogrsko, 
Velika Polana a Žužem
berk 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, Podbu
kovje, 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); 

i) Slovensko (s výjimkou 
okresu Dunajská Streda 
a obcí Hronovce 
a Hronské Kľačany 
v okrese Levice, Dvory 
nad Žitavou v okrese 
Nové Zámky, Málinec 

▼B
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v okrese Poltár, Valice, 
Jesenské a Rimavská 
Sobota v okrese 
Rimavská Sobota, Hrhov 
v okrese Rožňava, Veľké 
Ripňany v okrese Topoľ 
čany, Kazimír, Luhyňa, 
Malý Horeš, Svätuše 
a Zatín v okrese 
Trebišov); ◄ 

j) Finsko. 

►M4 __________ ◄ 

▼M9 

3.1 Rostliny k pěstování 
bylinných druhů, vyjma 
cibulí, oddenkových 
hlíz, rostlin čeledi 
Gramineae, oddenků, 
osiva a hlíz 

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 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí 
z oblasti, o níž je známo, 
že je prostá organismů 
Liriomyza bryoniae 
(Kaltenbach), Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) 
a Liriomyza trifolii 
(Burgess), 

nebo 

b) na místě produkce nebyly 
během úředních prohlídek 
prováděných nejméně 
jednou za měsíc v průběhu 
tří měsíců před přemís
těním z tohoto místa 
produkce pozorovány 
žádné známky výskytu 
organismů Liriomyza 
bryoniae (Kaltenbach), 
Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) a Liriomyza 
trifolii (Burgess) 

nebo 

c) bezprostředně před 
uvedením na trh byly 
rostliny úředně prohléd
nuty, byly shledány 
prostými organismů Liri
omyza bryoniae (Kalten
bach), Liriomyza huido
brensis (Blanchard) a Liri
omyza trifolii (Burgess) 
a byly podrobeny vhod
nému ošetření proti orga
nismům Liriomyza bryo
niae (Kaltenbach), Liri
omyza huidobrensis 
(Blanchard) a Liriomyza 
trifolii (Burgess), 

nebo 

a) Irsko 

b) Spojené království 
(Severní Irsko) 

▼B



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 220 
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d) rostliny pocházejí z rostli
nného materiálu, o němž 
je známo, že je prostý 
organismů Liriomyza 
bryoniae (Kaltenbach), 
Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) a Liriomyza 
trifolii (Burgess), jsou 
pěstovány in vitro na 
sterilní živné půdě ve 
sterilních podmínkách, 
které zabraňují napadení 
organismy Liriomyza 
bryoniae (Kaltenbach), 
Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) a Liriomyza 
trifolii (Burgess), a jsou 
odeslány v průhledných 
obalech za sterilních 
podmínek. 

▼B 

4. Rostliny Allium porrum 
L., Apium L., Beta L., 
jiné než rostliny 
uvedené v bodu 5 této 
přílohy a rostliny určené 
jako krmivo pro zvířata, 
Brassica napus L., 
Brassica rapa L., 
Daucus L., jiné než 
rostliny k pěstování 

ex 0703 90 00 
ex 0704 90 90 

0706 10 00 
►M9 0706 90 10 ◄ 
ex 0706 90 90 

a) Zásilka či partie neobsa
huje více než 1 % hmot
nosti zeminy nebo 

b) úřední prohlášení, že rost
liny jsou určeny ke zpra
cování v areálech s úředně 
schválenými zařízeními 
na likvidaci odpadu, 
které zajistí, že nehrozí 
šíření BNYVV. 

a) Francie (Bretaň); 

b) Finsko; 

c) Irsko; 

d) Portugalsko (Azory); 

e) Spojené království 
(Severní Irsko). 

5. Rostliny Beta vulgaris 
L., určené k průmyslo
vému zpracování 

ex 1212 91 80 
ex 1214 90 10 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) jsou přepravovány tak
ovým způsobem, aby se 
zajistilo, že nehrozí šíření 
BNYVV, a jsou určeny 
k dodání do zpracovatel
ského závodu s úředně 
schválenými zařízeními 
na likvidaci odpadu, 
které zajistí, že nehrozí 
šíření BNYVV, nebo 

b) byly vypěstovány v ob
lasti, kde není znám 
výskyt BNYVV. 

a) Irsko; 

b) Francie (Bretaň); 

c) Portugalsko (Azory); 

d) Finsko; 

e) Spojené království 
(Severní Irsko). 

▼M9
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6. Hlízy Solanum tube
rosum L., k pěstování 

0701 10 00 Úřední potvrzení, že hlízy: 

a) byly vypěstovány 
v oblasti, kde není znám 
výskyt organismu Beet 
necrotic yellow vein 
virus („BNYVV“), nebo 

b) byly vypěstovány 
v zemině nebo 
v pěstebním substrátu 
obsahujícím zeminu, 
o kterých je známo, že 
jsou prosté BNYVV, 
nebo které byly úředně 
testovány vhodnými 
metodami a shledány 
prostými BNYVV, nebo 

c) byly čištěním zbaveny 
zeminy. 

a) Francie (Bretaň); 

b) Finsko; 

c) Irsko; 

d) Portugalsko (Azory); 

e) Spojené království 
(Severní Irsko). 

7. Hlízy Solanum tube
rosum L. jiné než 
uvedené v bodu 6 této 
přílohy 

ex 0701 90 10 
ex 0701 90 50 
ex 0701 90 90 

a) Zásilka či partie neobsa
huje více než 1 % hmot
nosti zeminy nebo 

b) úřední prohlášení, že 
hlízy jsou určeny ke zpra
cování v areálech s úředně 
schválenými zařízeními 
na likvidaci odpadu, 
které zajistí, že nehrozí 
šíření BNYVV. 

a) Francie (Bretaň); 

b) Finsko; 

c) Irsko; 

d) Portugalsko (Azory); 

e) Spojené království 
(Severní Irsko). 

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

ex 0601 10 90 
ex 0601 20 90 
ex 0602 90 30 
ex 0602 90 50 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) i) byly jednotlivě úředně 
testovány a shledány 
prostými BNYVV 
nebo 

ii) byly vypěstovány 
z osiva splňujícího 
požadavky bodů 33 
a 34 této přílohy a: 

a) Irsko; 

b) Francie (Bretaň); 

c) Portugalsko (Azory); 

d) Finsko; 

e) Spojené království 
(Severní Irsko). 

▼B
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— byly vypěstovány 
v oblasti, kde není 
znám výskyt BNYVV, 
nebo 

— byly vypěstovány 
v zemině nebo 
v pěstebním substrátu, 
které byly úředně 
testovány vhodnými 
metodami a shledány 
prostými BNYVV, a 

— byly z nich odebrány 
vzorky, otestovány 
a shledány prostými 
BNYVV 

a 

b) držení materiálu těchto 
rostlin bylo oznámeno 
příslušnou organizací či 
výzkumnou institucí. 

9. Rostliny a živý pyl 
určený k opylování 
těchto rostlin: Amelan
chier Med., Chaeno
meles Lindl., Cotone
aster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., 
Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus 
L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyra
cantha Roem., Pyrus L. 
a Sorbus 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 1211 90 86 
ex 1212 99 95 
ex 1404 90 00 

Ve vhodných případech 
úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze 
třetích zemí uznaných 
příslušnou státní organi
zací ochrany rostlin za 
prosté organismu Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. a úředně oznáme
ných Komisi nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí 
prostých škodlivých orga
nismů v Unii nebo ve 
třetích zemích, které byly 
uznány v souvislosti 
s organismem Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. příslušnou státní 
organizací ochrany rostlin 
podle příslušných mezi
národních standardů pro 
fytosanitární opatření 
a úředně oznámeny 
Komisi, nebo 

c) rostliny pocházejí 
z kantonu Valais ve 
Švýcarsku nebo 

a) Estonsko; 

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

c) Francie (Korsika); 

d) Irsko (s výjimkou města 
Galway); 

▼B
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d) rostliny byly vyproduko
vány, nebo, pokud byly 
přemístěny do „nárazní
kové zóny“, byly udržo
vány po období alespoň 
sedm měsíců včetně 
období od 1. dubna do 
31. října posledního vege
tačního období, na poli: 

i) umístěném alespoň 
1 km uvnitř hranic 
úředně stanovené 
„nárazníkové zóny“ 
o rozloze alespoň 
50 km 

2 , kde jsou 
hostitelské rostliny 
podrobeny úředně 
schválenému a dozo
rovanému kontrol
nímu režimu ustave
nému nejpozději před 
počátkem ukončeného 
vegetačního období 
předcházejícího 
poslednímu ukonče
nému vegetačnímu 
období, s cílem mini
malizovat rozšíření 
organismu Erwinia 
amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. ze zde 
pěstovaných rostlin, 

ii) který byl úředně 
schválen, stejně jako 
„nárazníková zóna“, 
před počátkem ukon 
čeného vegetačního 
období předcházejí
cího poslednímu 
ukončenému vegetač
nímu období, k pěsto
vání rostlin podle 
požadavků vymeze
ných v tomto bodu, 

iii) který byl, stejně jako 
okolní zóna o šířce 
alespoň 500 m, 
shledán prostým orga
nismu Erwinia amylo
vora (Burr.) Winsl. et 
al. od začátku posled
ního ukončeného 
vegetačního období 
při úřední prohlídce 
prováděné alespoň: 

►M6 e) Itálie (Abruzzo, 
Apulie, Basilicata, Kalá
brie, 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 pr
ovincii Salerno), Lazio, 
Ligurie, Lombardie (s vý
jimkou 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 výj
imkou obcí Cesarò v pro
vincii Messina, Maniace, 
Bronte, Adrano v provincii 
Katánie a Centuripe, Re
galbuto a Troina v provincii 
Enna), Toskánsko, Um
brie, Valle d’Aosta, Ben
átsko (s výjimkou prov
incií Rovigo a Benátky, 
obcí Barbona, Boara 
Pisani, Castelbaldo, Masi, 
Piacenza d’Adige, S. 
Urbano a Vescovana v pr
ovincii Padova a obcí 
Albaredo d’Adige, Ang
iari, Arcole, Belfiore, Bevi
lacqua, Bonavigo, Boschi 
S. Anna, Bovolone, Butta
pietra, Caldiero, Casaleone, 
Castagnaro, Castel d’Azz
ano, Cerea, Cologna Ven
eta, Concamarise, Erbè, 
Gazzo Veronese, Isola 
della Scala, Isola Rizza, 
Legnago, Minerbe, Mozze
cane, Nogara, Nogarole 
Rocca, Oppeano, Palù, 
Povegliano Veronese, Pre
ssana, Ronco all’Adige, 
Roverchiara, Roveredo di 
Guà, San Bonifacio, San
guinetto, San Pietro di 
Morubbio, San Giovanni 
Lupatoto, Salizzole, San 
Martino Buon Albergo, 
Sommacampagna, Sorgà, 
Terrazzo, Trevenzuolo, 
Valeggio sul Mincio, 
Veronella, Villa Barto
lomea, Villafranca di Ver
ona, Vigasio, Zevio, 
Zimella v provincii 
Verona)); ◄ 

▼B
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— dvakrát v terénu 
v nejvhodnějších 
termínech, tj. 
jednou v období 
od června do 
srpna a jednou od 
srpna do listo
padu, a 

— jednou v uvedené 
okolní zóně v nejv
hodnějším 
termínu, tj. od 
srpna do listopadu 
a 

iv) z něhož rostliny byly 
úředně testovány na 
latentní infekce 
v souladu s vhodnou 
laboratorní metodou 
na vzorcích úředně 
odebraných v nejvhod
nějším termínu. 

f) Lotyšsko; 

►M6 g) Litva (s výjimkou 
obce Kėdainiai v regionu 
Kaunas); 

h) Slovinsko (s výjimkou 
regionů Gorenjska, Kor
oška, Maribor a Notra
njska a obcí Dol pri 
Ljubljani, Lendava, Litija, 
Moravče, Renče-Vogrsko, 
Velika Polana a Žužem
berk 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, Podbu
kovje, 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); 

i) 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 Topoľ 
čany, Kazimír, Luhyňa, 
Malý Horeš, Svätuše 
a Zatín v okrese 
Trebišov); ◄ 

j) Finsko. 

►M4 __________ ◄ 

10. Rostliny Vitis L., vyjma 
plodů a osiva 

0602 10 10 
0602 20 10 

ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly podrobeny vhodnému 
ošetření, aby se zajistilo, že 
jsou prosté organismu Viteus 
vitifoliae (Fitch) (a certifiko
vány příslušnou státní orga
nizací ochrany rostlin 
a úředně oznámeny Komisi). 

a) Kypr 

▼B
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11. Rostliny k pěstování 
Prunus 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 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány na 
místech produkce 
v zemích, v nichž se 
nevyskytuje Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al., 

nebo 

b) byly trvale pěstovány 
v oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
uznala podle příslušných 
mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření 
za prostou Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al., 

nebo 

c) byly získány v přímé linii 
z matečných rostlin, které 
během posledního ukon 
čeného vegetačního 
období nevykazovaly 
žádné příznaky napadení 
Xanthomonas arboricola 
pv. pruni (Smith) 
Vauterin et al., 

a 

na rostlinách na místě 
produkce nebyly během 
posledního ukončeného 
vegetačního období pozo
rovány žádné příznaky 
napadení Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al. 

nebo 

d) v případě rostlin Prunus 
laurocerasus L. a Prunus 
lusitanica L., u nichž je 
zřejmé podle způsobu 
balení nebo jinak, že 
jsou určeny k přímému 
prodeji konečným spotře
bitelům, kteří nejsou 
zapojeni do profesionální 
produkce rostlin, nebyly 
na rostlinách na místě 
produkce od začátku 
posledního ukončeného 
vegetačního období pozo
rovány žádné příznaky 
napadení Xanthomonas 
arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al. 

Spojené království ►M4 (Se
verní Irsko) ◄ 

▼B
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12. Nezakořeněné řízky 
k pěstování Euphorbia 
pulcherrima Willd. 

ex 0602 10 90 Úřední potvrzení, že: 

a) nezakořeněné řízky 
pocházejí z oblasti, o níž 
je známo, že je prostá 
organismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací), 

nebo 

b) na místě produkce ani na 
řízcích nebo rostlinách, 
z nichž byly řízky 
získány a které byly 
drženy nebo pěstovány 
na tomto místě produkce, 
nebyly během úředních 
prohlídek prováděných 
nejméně jednou za tři 
týdny v průběhu celého 
produkčního období 
těchto rostlin na tomto 
místě produkce pozoro
vány žádné známky 
výskytu organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropské populace) 

nebo 

c) v případech, kdy byl na 
místě produkce zjištěn 
výskyt organismu Bemisia 
tabaci Genn. (evropských 
populací), prošly řízky 
a rostliny, z nichž byly 
řízky získány a které 
byly drženy nebo pěsto
vány na tomto místě 
produkce, vhodným 
ošetřením tak, aby se za
jistilo, že jsou prosté 
organismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací), a toto místo 
produkce bylo následně 
shledáno prostým orga
nismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací) v důsledku prove
dení vhodných postupů 
k eradikaci organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací), 
a to jak při úředních 
prohlídkách prováděných 
jednou týdně v průběhu 
tří týdnů před přemís
těním z tohoto místa 
produkce, tak při monito
rovacích postupech prová
děných v průběhu uvede
ného období. Poslední 
z výše uvedených týden
ních prohlídek se provede 
bezprostředně před výše 
uvedeným přemístěním. 

a) Irsko; 

b) Švédsko 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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13. Rostliny k pěstování 
Euphorbia pulcherrima 
Willd., vyjma všech 
těchto částí: 

— osivo, 

— nezakořeněné řízky 
k pěstování 
Euphorbia pulcher
rima Willd. 

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 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí 
z oblasti, o níž je známo, 
že je prostá organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací), 

nebo 

b) na místě produkce ani na 
rostlinách nebyly během 
úředních prohlídek prová
děných nejméně jednou 
za tři týdny v průběhu 
devíti týdnů před 
uvedením na trh pozoro
vány žádné známky 
výskytu organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací) 

nebo 

c) v případech, kdy byl na 
místě produkce zjištěn 
výskyt organismu Bemisia 
tabaci Genn. (evropských 
populací), byly rostliny 
držené nebo vyproduko
vané na tomto místě 
produkce podrobeny 
vhodnému ošetření, aby 
se zajistilo, že jsou prosté 
organismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací), a toto místo 
produkce bylo následně 
shledáno prostým orga
nismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací) v důsledku prove
dení vhodných postupů 
k eradikaci organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací), 
a to jak při úředních 
prohlídkách prováděných 
jednou týdně v průběhu 
tří týdnů před přemís
těním z tohoto místa 
produkce, tak při monito
rovacích postupech prová
děných v průběhu uvede
ného období. Poslední 
z výše uvedených týden
ních prohlídek se provede 
bezprostředně před výše 
uvedeným přemístěním 

a 

d) je prokázáno, že rostliny 
byly vyprodukovány 
z řízků, které: 

a) Irsko; 

b) Švédsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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i) pocházejí z oblasti, 
o níž je známo, že je 
prostá organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací), 

nebo 

ii) byly vypěstovány na 
místě, kde při úřed
ních prohlídkách 
prováděných nejméně 
jednou za tři týdny 
v průběhu celého 
produkčního období 
těchto rostlin nebyly 
pozorovány žádné 
známky výskytu orga
nismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských 
populací), a to ani 
na rostlinách, 

nebo 

iii) v případech, kdy byl 
na místě produkce 
zjištěn výskyt orga
nismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských 
populací), byly pěsto
vány z rostlin drže
ných nebo vyprodu
kovaných na tomto 
místě produkce, které 
byly podrobeny vhod
nému ošetření, aby se 
zajistilo, že jsou 
prosté organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských popu
lací), a toto místo 
produkce bylo 
následně shledáno 
prostým organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací) 
v důsledku provedení 
vhodných postupů 
k eradikaci organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských popu
lací), a to jak při 
úředních prohlídkách 
prováděných jednou 
týdně v průběhu tří 
týdnů před přemís
těním z tohoto místa 
produkce, tak při 
monitorovacích 
postupech provádě
ných v průběhu 
uvedeného období. 
Poslední z výše 
uvedených týdenních 
prohlídek se provede 
bezprostředně před 
výše uvedeným 
přemístěním 

nebo 

▼B
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e) v případě rostlin, u nichž 
je podle způsobu balení, 
stadia rozvoje květu 
(nebo listenu) nebo jinak 
zřejmé, že jsou určeny 
k přímému prodeji 
konečným spotřebitelům, 
kteří nejsou zapojeni do 
profesionální produkce 
rostlin, byly rostliny před 
přemístěním podrobeny 
úřední prohlídce a byly 
shledány prostými orga
nismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací). 

14. Rostliny k pěstování 
Begonia L., kromě 
osiva, hlíz a oddenko
vých hlíz, a rostliny 
k pěstování Ajuga L., 
Crossandra Salisb., 
Dipladenia A.DC., 
►M9 _____ ◄ 
Hibiscus L., Mandevilla 
Lindl. a Nerium 
oleander 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 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 91 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí 
z oblasti, o níž je známo, 
že je prostá organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací), 

nebo 

b) na místě produkce ani na 
rostlinách nebyly během 
úředních prohlídek prová
děných nejméně jednou 
za tři týdny v průběhu 
devíti týdnů před 
uvedením na trh pozoro
vány žádné známky 
výskytu organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací) 

nebo 

c) v případech, kdy byl na 
místě produkce zjištěn 
výskyt organismu Bemisia 
tabaci Genn. (evropských 
populací), byly rostliny 
držené nebo vyproduko
vané na tomto místě 
produkce podrobeny 
vhodnému ošetření, aby 
se zajistilo, že jsou prosté 
organismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací), a toto místo produkce 
bylo následně shledáno 
prostým organismu Bemisia 
tabaci Genn. (evropských 
populací) v důsledku prove
dení vhodných postupů 
k eradikaci organismu 
Bemisia tabaci Genn. 
(evropských populací), a to 

a) Irsko; 

b) Švédsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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jak při úředních prohlíd
kách prováděných jednou 
týdně v průběhu tří týdnů 
před přemístěním z tohoto 
místa produkce, tak při 
monitorovacích postupech 
prováděných v průběhu 
uvedeného období. 
Poslední z výše uvede
ných týdenních prohlídek 
se provede bezprostředně 
před výše uvedeným 
přemístěním 

nebo 

d) v případě rostlin, u nichž 
je podle způsobu balení, 
stadia rozvoje květu nebo 
jinak zřejmé, že jsou 
určeny k přímému prodeji 
konečným spotřebitelům, 
kteří nejsou zapojeni do 
profesionální produkce 
rostlin, byly rostliny 
bezprostředně před 
přemístěním podrobeny 
úřední prohlídce a byly 
shledány prostými orga
nismu Bemisia tabaci 
Genn. (evropských popu
lací). 

15. Rostliny k pěstování 
Abies Mill., Larix Mill., 
Picea A. Dietr., Pinus 
L. a Pseudotsuga Carr, 
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 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly vyprodukovány ve škol
kách a že místo produkce je 
prosté organismu ►M9 Grem
meniella abietina ◄ (Lag.) 
Morelet. 

a) Irsko 

16. Rostliny k pěstování 
Cedrus Trew, Pinus 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 47 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že: 
a) rostliny byly trvale pěsto

vány na místech produkce 
v zemích, kde není znám 
výskyt organismu Thau
metopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller, 
nebo 

b) rostliny byly trvale pěsto
vány v oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin uznala podle 
příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosa
nitární opatření za prostou 
organismu Thaumetopoea 
pityocampa Denis & 
Schiffermüller, 
nebo 

►M6 a) Irsko; 
b) Spojené království 

(Severní Irsko) ◄ 

▼B
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c) rostliny byly vyproduko
vány ve školkách, které 
byly na základě úředních 
prohlídek a úředních 
průzkumů provedených 
ve vhodných obdobích 
shledány jako prosté 
organismu Thaumetopoea 
pityocampa Denis & 
Schiffermüller, včetně 
jejich bezprostředního 
okolí, 
nebo 

d) rostliny byly pěstovány 
trvale na stanovišti 
s úplnou fyzickou 
ochranou proti zavlečení 
organismu Thaumetopoea 
pityocampa Denis & 
Schiffermüller a byly ve 
vhodných obdobích 
kontrolovány a shledány 
jako prosté organismu 
Thaumetopoea pityo
campa Denis & Schiffer
müller. 

17. Rostliny k pěstování 
Larix 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 47 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly vyprodukovány ve škol
kách a že místo produkce je 
prosté organismu Cephalcia 
lariciphila (Klug.). 

a) Irsko 

b) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

18. Rostliny k pěstování 
Picea A. Dietr., mimo 
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 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly vyprodukovány ve škol
kách a že místo produkce je 
prosté organismu Gilpinia 
hercyniae (Hartig). 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

19. Rostliny Eucalyptus 
l’Herit, 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 0609 90 91 
ex 0602 90 99 
ex 0604 20 90 
ex 1404 90 00 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) jsou prosté zeminy a byly 
podrobeny ošetření proti 
organismu Gonipterus 
scutellatus Gyll. 

nebo 

b) pocházejí z oblastí, 
o nichž je známo, že 
jsou prosté organismu 
Gonipterus scutellatus 
Gyll. 

►M6 a) Řecko; 

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

▼B
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20. Rostliny k pěstování 
Castanea Mill. 

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 0802 41 00 
ex 0802 42 00 
ex 1209 99 10 
ex 1209 99 99 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly trvale pěstovány: 

a) na místech produkce 
v zemích, v nichž není 
znám výskyt organismu 
Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr, nebo 

b) v oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
uznala podle příslušných 
mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření 
za prostou organismu 
Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr. 

a) Česká republika; 

b) Irsko; 

c) Švédsko; 

d) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

21. Rostliny k pěstování 
Quercus 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 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 70 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly trvale pěsto
vány na místech produkce 
v zemích, kde není znám 
výskyt organismu Cryp
honectria parasitica 
(Murrill) Barr, nebo 

b) rostliny byly trvale pěsto
vány v oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin uznala podle 
příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosa
nitární opatření za prostou 
organismu Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr, 

nebo 

c) na místě produkce nebo 
v jeho bezprostředním 
okolí nebyly od začátku 
posledního ukončeného 
vegetačního období pozo
rovány příznaky výskytu 
organismu Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr. 

a) Česká republika; 

b) Irsko; 

c) Švédsko; 

d) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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22. Rostliny k pěstování 
Quercus L., jiné než 
Quercus suber L., které 
mají průměr nejméně 
8 cm, měřeno ve výšce 
1,2 m od kořenového 
krčku, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly trvale pěsto
vány na místech produkce 
v zemích, v nichž není 
znám výskyt organismu 
Thaumetopoea processi
onea L., 

nebo 

b) rostliny byly trvale pěsto
vány v oblasti, kterou 
státní organizace ochrany 
rostlin uznala podle 
příslušných mezinárod
ních standardů pro fytosa
nitární opatření za prostou 
organismu Thaumetopoea 
processionea L., 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány 
trvale na stanovišti 
s úplnou fyzickou 
ochranou proti zavlečení 
organismu Thaumetopoea 
processionea L. a byly 
ve vhodných termínech 
prohlédnuty a shledány 
prostými organismu 
Thaumetopoea processi
onea L. 

a) Irsko; 

b) Spojené království 
(►M4 Severní Irsko ◄) 

23. Rostliny Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. a Pseu
dotsuga Carr vyšší než 
3 m, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 

0604 20 20 

Úřední potvrzení, že místo 
produkce je prosté organismu 
Dendroctonus micans 
Kugelan. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

24. Rostliny Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. vyšší než 
3 m, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 

0604 20 20 

Úřední potvrzení, že místo 
produkce je prosté organismu 
Ips duplicatus Sahlberg. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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25. Rostliny Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. a Pseu
dotsuga Carr vyšší než 
3 m, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 

0604 20 20 

Úřední potvrzení, že místo 
produkce je prosté organismu 
Ips typographus Heer. 

a) Irsko; 

b) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

26. Rostliny Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. vyšší než 
3 m, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 

0604 20 20 

Úřední potvrzení, že místo 
produkce je prosté organismu 
Ips amitinus Eichhof. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

27. Rostliny Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. a Pseu
dotsuga Carr vyšší než 
3 m, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 

0604 20 20 

Úřední potvrzení, že místo 
produkce je prosté organismu 
Ips cembrae Heer. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

28. Rostliny Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. 
Dietr., Pinus L. vyšší než 
3 m, ►M9 _____ ◄ 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 50 

0604 20 20 

Úřední potvrzení, že místo 
produkce je prosté organismu 
Ips sexdentatus Börner. 

a) Irsko; 

b) Kypr; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

29. Rostliny Castanea Mill., 
vyjma rostlin v tkáňové 
kultuře, 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 99 
ex 0604 20 90 
ex 1211 90 86 
ex 1404 90 00 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly trvale pěstovány: 

a) na místech produkce 
v zemích, v nichž není 
znám výskyt organismu 
Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu, nebo 

b) v oblasti, kterou státní 
organizace ochrany rostlin 
uznala podle příslušných 
mezinárodních standardů 
pro fytosanitární opatření 
za prostou organismu 
Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu. 

a) Irsko; 

b) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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30. Rostliny k pěstování 
čeledi Palmae, které 
mají průměr kmene 
u paty větší než 5 cm 
a patří do následujících 
rodů: Brahea Mart., 
Butia Becc., Chama
erops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., 
Phoenix L., Sabal 
Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. 
Wendl., Trithrinax 
Mart., Washingtonia 
Raf. 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly: 

a) trvale pěstovány na 
místech produkce 
v zemích, kde není znám 
výskyt organismu 
Paysandisia archon 
(Burmeister), nebo 

b) trvale pěstovány v oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin uznala 
podle příslušných mezi
národních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu 
Paysandisia archon 
(Burmeister), nebo 

c) pěstovány po dobu 
alespoň dvou let před 
vývozem či přemístěním 
na místě produkce: 

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

ii) kde jsou rostliny 
umístěny na stanovišti 
s úplnou fyzickou 
ochranou proti zavle 
čení organismu 
Paysandisia archon 
(Burmeister), a 

iii) kde nebyly během tří 
úředních prohlídek 
ročně provedených 
ve vhodných obdo
bích, včetně 
prohlídky provedené 
bezprostředně před 
přemístěním z tohoto 
místa produkce, pozo
rovány žádné 
příznaky napadení 
organismem Paysan
disia archon (Burme
ister). 

a) Irsko; 

b) Malta; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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31. Rostliny k pěstování 
čeledi Palmae, které 
mají průměr kmene 
u paty větší než 5 cm 
a patří do následujících 
taxonů: Areca catechu 
L., Arenga pinnata 
(Wurmb) Merr., 
Bismarckia Hildebr. & 
H. Wendl., Borassus 
flabellifer L., Brahea 
armata S. Watson, 
Brahea edulis H. 
Wendl., Butia capitata 
(Mart.) Becc., Calamus 
merrillii Becc., Caryota 
cumingii Lodd. ex 
Mart., Caryota maxima 
Blume, Chamaerops 
humilis L., Cocos nuci
fera L., Copernicia 
Mart., Corypha utan 
Lam., Elaeis guineensis 
Jacq., Howea fors
teriana Becc., Jubea 
chilensis (Molina) 
Baill., Livistona 
australis C. Martius, 
Livistona decora (W. 
Bull) Dowe, Livistona 
rotundifolia (Lam.) 
Mart., Metroxylon sagu 
Rottb., Phoenix canari
ensis Chabaud, Phoenix 
dactylifera L., Phoenix 
reclinata Jacq., Phoenix 
roebelenii O’Brien, 
Phoenix sylvestris (L.) 
Roxb., Phoenix theop
hrasti Greuter, Prit
chardia Seem. & H. 
Wendl., Ravenea rivu
laris Jum. & H. Perrier, 
Roystonea regia 
(Kunth) O. F. Cook, 
Sabal palmetto (Walter) 
Lodd. ex Schult. & 
Schult. f., Syagrus 
romanzoffiana (Cham.) 
Glassman, Trachy
carpus fortunei (Hook.) 
H. Wendl. a Washing
tonia Raf. 

ex 0602 20 20 
ex 0602 20 80 
ex 0602 90 41 
ex 0602 90 46 
ex 0602 90 47 
ex 0602 90 48 
ex 0602 90 50 
ex 0602 90 99 

Úřední potvrzení, že rostliny 
byly: 

a) trvale pěstovány na 
místech produkce 
v zemích, kde není znám 
výskyt organismu Rhyn
chophorus ferrugineus 
(Olivier), nebo 

b) trvale pěstovány v oblasti, 
kterou státní organizace 
ochrany rostlin uznala 
podle příslušných mezi
národních standardů pro 
fytosanitární opatření za 
prostou organismu Rhyn
chophorus ferrugineus 
(Olivier), nebo 

c) pěstovány po dobu 
alespoň dvou let před 
vývozem či přemístěním 
na místě produkce: 

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

ii) kde jsou rostliny 
umístěny na stanovišti 
s úplnou fyzickou 
ochranou proti zavle 
čení organismu Rhyn
chophorus ferrugi
neus (Olivier), a 

iii) kde nebyly během tří 
úředních prohlídek 
ročně provedených 
ve vhodných obdo
bích pro zjištění 
výskytu daného škod
livého organismu, 
včetně prohlídky 
provedené bezpro
středně před přemís
těním z tohoto místa 
produkce, pozorovány 
žádné příznaky napa
dení organismem 
Rhynchophorus ferru
gineus (Olivier). 

a) Irsko; 

b) Portugalsko (Azory); 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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▼M9 

31.1 Řezané květiny, listová 
zelenina Apium grave
olens L. a Ocimum L. 

0603 12 00 

0603 14 00 

ex 0603 19 70 

0709 40 00 

ex 0709 99 90 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí 
z oblasti, o níž je známo, 
že je prostá organismů 
Liriomyza bryoniae 
(Kaltenbach), Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) 
a Liriomyza trifolii 
(Burgess), 

nebo 

b) bezprostředně před 
uvedením na trh byly 
rostliny úředně prohléd
nuty a byly shledány 
prostými organismů Liri
omyza bryoniae (Kalten
bach), Liriomyza huido
brensis (Blanchard) a Liri
omyza trifolii (Burgess). 

a) Irsko 

b) Spojené království 
(Severní Irsko) 

▼B 

32. Osivo Gossypium spp. 1207 21 00 Úřední potvrzení, že: 

a) osivo bylo vyloupáno 
kyselou cestou a 

b) na místě produkce nebyly 
od začátku posledního 
ukončeného vegetačního 
období pozorovány 
příznaky výskytu orga
nismu Colletotrichum 
gossypii Southw, a že 
byl otestován reprezenta
tivní vzorek, který byl 
při těchto testech shledán 
prostým organismu 
Glomerella gossypii 
Edgerton. 

a) Řecko 

33. Osivo krmné řepy druhu 
Beta vulgaris L. 

1209 10 00 
1209 29 60 

ex 1209 29 80 
1209 91 30 

ex 1209 91 80 

Aniž je v příslušných přípa
dech dotčena směrnice 2002/ 
54/ES, úřední potvrzení, že: 

a) osivo kategorie „základní 
osivo“ a „certifikované 
osivo“ splňuje podmínky 
stanovené v příloze 
I části B bodě 3 směrnice 
2002/54/ES nebo 

b) v případě „osiva 
s neukončenou certifi
kací“ splňuje osivo 
podmínky stanovené 
v čl. 15 odst. 2 směrnice 
2002/54/ES a je učené ke 
zpracování, které splní 
podmínky stanovené 
v části B přílohy I dané 
směrnice, a dodává se do 
zpracovatelského podniku 
s úředně schváleným zaří
zením na kontrolované 
zneškodňování odpadu, 
aby se zamezilo šíření 
BNYVV, nebo 

a) Irsko; 

b) Francie (Bretaň); 

c) Portugalsko (Azory); 

d) Finsko; 

e) Spojené království 
(Severní Irsko) 

▼B
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c) osivo pochází z porostu 
pěstovaného v oblasti, 
kde není znám výskyt 
BNYVV. 

34. Osivo zeleniny druhu 
Beta vulgaris L. 

ex 1209 29 80 
1209 91 30 

ex 1209 91 80 

Aniž je v příslušných přípa
dech případech dotčena 
směrnice 2002/55/ES, úřední 
potvrzení, že: 

a) zpracované osivo neobsa
huje více než 0,5 % 
hmotnosti neškodných 
nečistot (v případě peleto
vaného osiva musí být 
tento standard splněn 
před peletováním) nebo 

b) v případě nezpracovaného 
osiva je osivo úředně 
zabaleno tak, aby bylo 
zajištěno, že nehrozí 
riziko šíření BNYVV, 
a je určeno ke zpraco
vání, které splňuje 
podmínky vymezené 
v písmeni a), a dodáno 
do zpracovatelského 
podniku s úředně schvá
leným zařízením na 
kontrolované zneškodňo
vání odpadu, aby se 
zamezilo šíření BNYVV, 
nebo 

c) osivo pochází z porostu 
pěstovaného v oblasti, 
kde není znám výskyt 
BNYVV. 

a) Irsko; 

b) Francie (Bretaň); 

c) Portugalsko (Azory); 

d) Finsko; 

e) Spojené království 
(Severní Irsko) 

▼M9 
___ 

▼B 

36. Osivo Mangifera spp. ex 1209 99 99 Úřední potvrzení, že osivo 
pochází z oblastí, o nichž je 
známo, že jsou prosté orga
nismu Sternochetus mangi
ferae Fabricius. 

a) Španělsko (Granada 
a Málaga); 

b) Portugalsko (Alentejo, 
Algarve a Madeira) 

37. Plody Citrus L., Fortu
nella Swingle, Poncirus 
Raf. a jejich hybridů 
pocházející z Bulharska, 
Francie, Chorvatska, 
Itálie, Kypru, Portu
galska, Řecka, 
Slovinska a Španělska 

ex 0805 10 22 
ex 0805 10 24 
ex 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 

a) Plody jsou prosté listů 
a stopek nebo 

b) v případě plodů s listy 
nebo stopkami byly 
plody zabaleny v uzavře
ných kontejnerech, které 
byly úředně zapečetěny 
a zůstaly zapečetěny 
během přepravy přes 
chráněnou zónu, jež byla 
jako chráněná pro tyto 
plody uznána, a které 
jsou opatřeny rozlišovací 
značkou, jež je uvedena 
též v rostlinolékařském 
pase. 

a) Malta 

▼B
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38. Plody Vitis L. 0806 10 10 
0806 10 90 

Plody jsou prosté listů. a) Kypr 

39. ►M9 Dřevo jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ 

4401 11 00 
4401 21 00 

ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4403 11 00 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 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 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Dendroctonus 
micans Kugelan, nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
obchodní praxe potvrzu
jícím, že dřevo bylo při 
zpracování uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

40. ►M9 Dřevo jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ 

4401 11 00 
4401 21 00 

ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4403 11 00 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 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 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips duplicatus 
Sahlbergh, nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
obchodní praxe potvrzu
jícím, že dřevo bylo při 
zpracování uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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41. ►M9 Dřevo jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ 

4401 11 00 
4401 21 00 

ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4403 11 00 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 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 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips typo
graphus Heer, nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
obchodní praxe potvrzu
jícím, že dřevo bylo při 
zpracování uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Irsko; 

b) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

42. ►M9 Dřevo jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ 

4401 11 00 
4401 21 00 

ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4403 11 00 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 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 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips amitinus 
Eichhof, nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
obchodní praxe potvrzu
jícím, že dřevo bylo při 
zpracování uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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43. ►M9 Dřevo jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ 

4401 11 00 
4401 21 00 

ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4403 11 00 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 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 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips cembrae 
Heer, nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
obchodní praxe potvrzu
jícím, že dřevo bylo při 
zpracování uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

44. ►M9 Dřevo jehličnanů 
(Pinopsida) ◄ 

4401 11 00 
4401 21 00 

ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
ex 4403 11 00 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 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 

ex 4416 00 00 
ex 9406 10 00 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips sexdentatus 
Börner, nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
obchodní praxe potvrzu
jícím, že dřevo bylo při 
zpracování uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Kypr; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

▼B
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45. Dřevo Castanea Mill. ex 4401 12 00 
ex 4401 22 00 
ex 4401 40 10 
ex 4401 40 90 
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 

a) Dřevo je prosté kůry nebo 

b) úřední potvrzení, že dřevo 
pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Cryphonectria 
parasitica (Murrill.) Barr., 
nebo 

c) dřevo nebo jeho obal jsou 
opatřeny značkou „Kiln- 
dried“, „KD“ nebo jiným 
mezinárodně uznávaným 
označením podle běžné 
praxe potvrzujícím, že 
dřevo bylo uměle vysu 
šeno na vlhkost, vyjá
dřenou v procentech 
sušiny, nižší než 20 %, 
přičemž byl dodržen tech
nologický postup vhodný 
jak z hlediska užité 
teploty, tak i z hlediska 
délky doby sušení. 

a) Česká republika; 

b) Irsko; 

c) Švédsko; 

d) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

46. ►M9 Samostatná kůra 
jehličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že zásilka: 

a) byla podrobena fumigaci 
nebo jinému vhodnému 
ošetření proti kůrovci 
nebo 

b) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Dendroctonus 
micans Kugelan. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

47. ►M9 Samostatná kůra 
jehličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že zásilka: 

a) byla podrobena fumigaci 
nebo jinému vhodnému 
ošetření proti kůrovci 
nebo 

b) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips amitinus 
Eichhof. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

48. ►M9 Samostatná kůra 
jehličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že zásilka: 

a) byla podrobena fumigaci 
nebo jinému vhodnému 
ošetření proti kůrovci 
nebo 

b) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips cembrae 
Heer. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

▼B
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49. ►M9 Samostatná kůra 
jehličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že zásilka: 

a) byla podrobena fumigaci 
nebo jinému vhodnému 
ošetření proti kůrovci 
nebo 

b) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips duplicatus 
Sahlberg. 

a) Řecko; 

b) Irsko; 

c) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

50. ►M9 Samostatná kůra 
jehličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že zásilka: 

a) byla podrobena fumigaci 
nebo jinému vhodnému 
ošetření proti kůrovci 
nebo 

b) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips sexdentatus 
Börner. 

a) Kypr; 

b) Irsko; 

c) ►M4 Spojené království 
(Severní Irsko) ◄ 

51. ►M9 Samostatná kůra 
jehličnanů (Pinopsida) ◄ 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že zásilka: 

a) byla podrobena fumigaci 
nebo jinému vhodnému 
ošetření proti kůrovci 
nebo 

b) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Ips typo
graphus Heer. 

a) Irsko; 

b) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

52. Samostatná kůra 
Castanea Mill. 

ex 1404 90 00 
ex 4401 40 90 

Úřední potvrzení, že samo
statná kůra: 

a) pochází z oblastí, o nichž 
je známo, že jsou prosté 
organismu Cryphonectria 
parasitica (Murrill.) Barr., 
nebo 

b) byla podrobena vhodné 
fumigaci nebo jinému 
vhodnému ošetření proti 
organismu Cryphonectria 
parasitica (Murrill.) Barr. 
podle specifikace schvá
lené v souladu s postupem 
podle článku 107 naří
zení (EU) 2016/2031. 
V případě použití fumi
gace, jsou příslušná 
účinná látka, minimální 
teplota kůry, dávka (g/ 
m 

3 ) a doba expozice (h) 
uvedeny v rostlinolékař
ském osvědčení podle 
článku 71 nařízení (EU) 
2016/2031. 

a) Česká republika; 

b) Irsko; 

c) Švédsko; 

d) Spojené království 
►M4 (Severní Irsko) ◄ 

▼B
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