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ČASŤ A

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín
1.

Prehliadka plodiny

1.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať
poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo krmovín, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ v plodine, aby zabezpečili,
že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy
spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty Prahové hodnoty Prahové hodnoty
pre výrobu pred
pre výrobu
pre výrobu certi
základného osiva základného osiva fikovaného osiva

Clavibacter michiganensis Medicago sativa L.
ssp. insidiosus (McCulloch
1925) Davis et al. [COR
BIN]

0%

0%

0%

Medicago sativa L.

0%

0%

0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev [DITYDI]

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné
prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2.

Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú
prehliadku. Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných
RNKŠ.

3.

Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými
metódami.
Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

1.

Príslušný orgán musí:
a) úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva krmovín;
b) splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným
dohľadom;
c) porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia
vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);
d) dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky
a testujú osivo krmovín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.
Okrem automatického odberu vzorky príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových
dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a
právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na
vylúčenie určitých pochybností.

3.

Na automatický odber vzorky sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným
dohľadom.
Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky
a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 66/401/EHS.

3.

Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Príslušné orgány alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov musia vykonať
nasledujúce dodatočné prehliadky alebo prijať akékoľvek iné opatrenia pre určitý druh rastlín v prípade:
1.

predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus a na zaručenie, že:
a) osivo má pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, alebo
b) plodina sa pestovala na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nevyskytovala
plodina Medicago sativa L., a počas poľnej prehliadky vo výrobnej prevádzke nie sú pozorované žiadne symptómy
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus alebo na žiadnej plodine Medicago sativa L. ani na okolitých plodinách neboli
počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy tohto škodcu, alebo
c) plodina patrí k odrode, ktorá bola uznaná ako veľmi rezistentná voči Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
a obsah inertného materiálu v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti;

2.

v prípade predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Ditylenchus
dipsaci a na zaručenie, že:
a) vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci, v
priebehu posledných dvoch rokov sa vo výrobnej prevádzke nepestovali žiadne hlavné hostiteľské plodiny a boli
prijaté primerané hygienické opatrenia, aby sa zabránilo napadnutiu miesta výroby týmto škodcom, alebo

b) vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci
a laboratórnymi testami nebol zistený žiadny výskyt Ditylenchus dipsaci na reprezentatívnej vzorke, alebo
c) osivo bolo primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené proti Ditylenchus dipsaci a pri laboratórnych testoch
reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že je bez výskytu tohto škodcu.
ČASŤ B

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín
1.

Prehliadka plodiny

1.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať
poľné prehliadky plodiny, z ktorej sa vyrába osivo obilnín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové
hodnoty v tejto tabuľke:
Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy
spôsobené týmito
škodcami

Rastliny na
výsadbu (rod
alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu Prahové hodnoty pre výrobu Prahové hodnoty pre výrobu
predzákladného osiva
základného osiva
certifikovaného osiva

Gibberella
fujikuroi Oryza sativa L. najviac 2 symptoma
Sawada [GIBBFU]
tické rastliny na 200
m2 pozorované vo
vhodných časoch počas
poľných
prehliadok
reprezentatívnej vzorky
rastlín v prípade jedno
tlivých plodín

najviac 2 symptoma
tické rastliny na 200
m2 pozorované vo
vhodných časoch počas
poľných
prehliadok
reprezentatívnej vzorky
rastlín v prípade jedno
tlivých plodín

Certifikované osivo prvej
generácie (C1):
najviac 4 symptomatické
rastliny na 200 m2 pozo
rované vo vhodných
časoch počas poľných
prehliadok reprezenta
tívnej vzorky rastlín
v prípade jednotlivých
plodín.
Certifikované osivo druhej
generácie (C2):
najviac 8 symptomatic
kých rastlín na 200 m2
pozorovaných vo vhod
ných
časoch
počas
poľných prehliadok repre
zentatívnej vzorky rastlín
v prípade jednotlivých
plodín.

Háďatká
RNKŠ alebo symptómy
spôsobené týmito
škodcami

Aphelenchoides besseyi
Christie [APLOBE]

Rastliny na
výsadbu (rod
alebo druh)

Oryza sativa L.

Prahové hodnoty pre výrobu Prahové hodnoty pre výrobu Prahové hodnoty pre výrobu
predzákladného osiva
základného osiva
certifikovaného osiva

0%

0%

0%

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné
prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.
2.

Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú
prehliadku.
Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3.

Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými
metódami.
Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

1.

Príslušný orgán musí:
a) úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva obilnín;
b) splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným
dohľadom;
c) porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia
vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);
d) dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky
a testujú osivo obilnín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.
Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových
dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a
právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na
vylúčenie určitých pochybností.

3.

Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným
dohľadom.
Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky
a vzorky, uplatňujú sa ustanovenia tabuľky v prílohe III k smernici 66/402/EHS.

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasle
dujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že osivo Oryza sativa L. spĺňa tieto
požiadavky:
a) má pôvod v oblasti bez výskytu Aphelenchoides besseyi;
b) bolo príslušnými orgánmi úradne testované primeranými nematologickými testami reprezentatívnej vzorky z každej
dávky a zistilo sa, že je bez výskytu Aphelenchoides besseyi;
c) bolo primerane ošetrené horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti Aphelenchoides besseyi.
ČASŤ C

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu
určených na okrasné účely
Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu:
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly
alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu
uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.

Baktérie
RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et
al.

Rastliny na výsadbu

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L.,
Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana
Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L.,
Sorbus L.,

Pseudomonas syringae Rastliny na výsadbu, okrem semien
pv. persicae (Prunier,
Luisetti &. Gardan) Prunus persica (L.) Batsch
Young, Dye &
Wilkie
Prunus salicina Lindl.

Požiadavky

a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,
alebo
b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
ktorá bola počas posledného vegetačného
obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vyko
nanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu,
a rastliny preukazujúce symptómy uvedeného
škodcu a akékoľvek okolité hostiteľské rastliny
boli ihneď odstránené a zničené
a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti
&. Gardan) Young, Dye & Wilkie,
alebo
b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol
vizuálnou prehliadkou zistený výskyt Pseudo
monas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.
Gardan) Young, Dye & Wilkie, a akékoľvek
symptomatické rastliny v bezprostrednom
okolí boli ihneď odstránené a zničené,
alebo
c) najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za
posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych
prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na
zistenie škodcu symptómy a tieto symptoma
tické rastliny a akékoľvek symptomatické rast
liny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstrá
nené a zničené

Spiroplasma citri
Saglio

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
a ich hybridy

Rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
prešli vizuálnou prehliadkou vo vhodnom čase na
zistenie škodcu, a zistilo sa, že sú bez výskytu
Spiroplasma citri Saglio, a
a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Spiroplasma citri Saglio, alebo
b) počas posledného vegetačného obdobia sa vo
výrobnej prevádzke vizuálnou prehliadkou
rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na
zisteniu škodcu nezistil výskyt Spiroplasma citri
Saglio, alebo
c) najviac 2 % rastlín preukazovali za posledné
vegetačné obdobie počas vizuálnej prehliadky
vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu
symptómy a všetky infikované rastliny boli
ihneď odstránené a zničené.
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RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Xanthomonas arbori
cola pv. pruni
(Smith) Vauterin et
al.

Rastliny na výsadbu

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Prunus L.

L 319/57

Požiadavky

a) rastliny boli pestované v oblasti bez výskytu
Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.,
alebo
b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie
vizuálnou prehliadkou nezistil výskyt Xantho
monas arboricola pv. pruni Vauterin et al.,
a akékoľvek symptomatické rastliny v bezpro
strednom okolí a susediace rastliny boli ihneď
odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na
základe reprezentatívnej vzorky symptomatic
kých rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo,
že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xant
homonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo
c) najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za
posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych
prehliadok vykonaných vo vhodných časoch
symptómy a tieto symptomatické rastliny
a akékoľvek symptomatické rastliny vo výrobnej
prevádzke a v bezprostrednom okolí a suse
diace rastliny boli ihneď odstránené a zničené,
pokiaľ neboli testované na základe reprezenta
tívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto
testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú
spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv.
pruni Vauterin et al., alebo
d) v prípade neopadavých druhov boli rastliny pred
premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke
a zistilo sa, že sú bez symptómov Xanthomonas
arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesi
catoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1. V prípade osív:
a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,
alebo
b) počas posledného úplného vegetačného cyklu
neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych
prehliadkach vykonaných vo vhodných
časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne
symptómy choroby spôsobenej škodcom
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu
na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie)
podrobené úradnému testovaniu na výskyt
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.
a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al nezistil.

10.12.2019

SK

RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Úradný vestník Európskej únie

Rastliny na výsadbu

L 319/58

Požiadavky

2. V prípade rastlín, okrem semien:
a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré
spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1
tohto zápisu,
a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných
hygienických podmienkach, aby sa zabránilo
ich infekcii.

Xanthomonas gard Capsicum annuum L.
neri (ex Šutič) Jones
et al.

1. V prípade osív:
a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,
alebo
b) počas posledného úplného vegetačného cyklu
neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych
prehliadkach vykonaných vo vhodných
časoch pozorované žiadne symptómy
choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jones et al.,
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu
na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie)
podrobené úradnému testovaniu na výskyt
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a
v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.
2. V prípade rastlín, okrem semien:
a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré
spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1
tohto zápisu,
a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných
hygienických podmienkach, aby sa zabránilo
ich infekcii.

Xanthomonas perfo
rans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1. V prípade osív:
a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu
Xanthomonas perforans Jones et al.,
alebo

10.12.2019
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RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Úradný vestník Európskej únie

Rastliny na výsadbu

L 319/59

Požiadavky

b) počas úplného vegetačného cyklu neboli vo
výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach
vykonaných vo vhodných časoch pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom
Xanthomonas perforans Jones et al.
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu na
to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podro
bené úradnému testovaniu na výskyt Xantho
monas perforans Jones et al. a v týchto testoch
sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. nezis
til.
2. V prípade rastlín, okrem semien:
a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré
spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1
tohto zápisu,
a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných
hygienických podmienkach, aby sa zabránilo
ich infekcii.

Xanthomonas vesica
toria (ex Doidge)
Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1. V prípade osív:
a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin
et al.,
alebo
b) počas úplného vegetačného cyklu neboli vo
výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliad
kach vykonaných vo vhodných časoch pozo
rované žiadne symptómy choroby spôsobenej
škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al.,
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu
na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie)
podrobené úradnému testovaniu na výskyt
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin
et al. a v týchto testoch sa výskyt Xantho
monas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al
nezistil.
2. V prípade rastlín, okrem semien:
a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré
spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1
tohto zápisu,
a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných
hygienických podmienkach, aby sa zabránilo
ich infekcii.
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Huby a riasovky
RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Cryphonectria parasi
tica (Murrill) Barr

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea L.

Opatrenia

a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
alebo
b) od začiatku posledného úplného vegetačného
cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr,
alebo
c) rastliny preukazujúce symptómy Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr boli odstránené, zvyšné
rastliny boli podrobené prehliadke v týždenných
intervaloch a minimálne tri týždne pred
premiestnením neboli vo výrobnej prevádzke
pozorované žiadne symptómy

Dothistroma pini
Hulbary,

Pinus L.

Dothistroma septos
porum (Dorogin)
Morelet,

a) rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu
Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum
(Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von
Thümen) Sydow,
alebo
b) od začiatku posledného úplného vegetačného
cyklu neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej
bezprostrednom okolí pozorované žiadne symp
tómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami
Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum
(Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von
Thümen) Sydow,

Lecanosticta acicola
(von Thümen)
Sydow

alebo
c) vykonali sa primerané ošetrenia proti hnednutiu
ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini
Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin)
Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen)
Sydow, rastliny boli pred premiestnením podro
bené prehliadke a zistilo sa, že sú bez symp
tómov hnednutia ihličia

Plasmopara halstedii
(Farlow) Berlese &
de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

a) osivo má pôvod v oblasti bez výskytu Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,
alebo
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Rastliny na výsadbu

Požiadavky

b) počas vegetačného obdobia pri minimálne dvoch
prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch
na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke
osiva pozorované žiadne symptómy Plasmopara
halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,
alebo
c) i) výrobná prevádzka osiva bola počas vegetač
ného obdobia podrobená minimálne dvom
prehliadkam vykonaným vo vhodných
časoch na zistenie škodcu
a
ii) najviac 5 % rastlín preukazovalo počas
týchto prehliadok symptómy Plasmopara
halstedii (Farlow) Berlese & de Toni a všetky
rastliny preukazujúce tieto symptómy boli
ihneď po prehliadke odstránené a zničené
a
iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne
rastliny nepreukazovali symptómy Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,
alebo
d) i) výrobná prevádzka osiva bola počas vegetač
ného obdobia podrobená minimálne dvom
prehliadkam vykonaným vo vhodných
časoch na zistenie škodcu
a
ii) všetky rastliny preukazujúce symptómy Plas
mopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni
boli ihneď po prehliadke odstránené
a zničené
a
iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne
rastliny nepreukazovali symptómy Plasmo
para halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,
a pri testovaní reprezentatívnej vzorky z
každej dávky sa nezistil výskyt Plasmopara
halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,
alebo
e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu,
ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým
známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow)
Berlese & de Toni
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RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Plenodomus tracheip
hilus (Petri) Gruyter,
Aveskamp &
Verkley

Rastliny na výsadbu

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
a ich hybridy

L 319/61

Požiadavky

a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter,
Aveskamp & Verkley,
alebo
b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
kde sa počas posledného úplného vegetačného
obdobia pri minimálne dvoch vizuálnych
prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch
nezistil výskyt Plenodomus tracheiphilus (Petri)
Gruyter, Aveskamp & Verkley, a akékoľvek
symptomatické rastliny v bezprostrednom
okolí boli ihneď odstránené a zničené,
alebo
c) najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za
posledné vegetačné obdobie počas minimálne
dvoch vizuálnych prehliadok vykonaných vo
vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy
a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek
symptomatické rastliny v bezprostrednom
okolí boli ihneď odstránené a zničené

Puccinia horiana P.
Hennings

Chrysanthemum L.

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
boli minimálne raz za mesiac počas predchádza
júcich troch mesiacov podrobené prehliadke,
pričom neboli vo výrobnej prevádzke pozoro
vané žiadne symptómy,
alebo
b) materské rastliny preukazujúce symptómy boli
odstránené a zničené spolu s rastlinami
v okruhu 1 m a v prípade rastlín, ktoré boli
pred premiestnením podrobené prehliadke a
nepozorovali sa na nich symptómy, sa použilo
primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie
Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Aculops fuchsiae
Keifer

Rastliny na výsadbu

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Fuchsia L.

Opatrenia

a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Aculops fuchsiae Keifer,
alebo
b) za predchádzajúce vegetačné obdobie počas
vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhod
nejšom čase na zistenie škodcu neboli vo
výrobnej prevádzke pozorované žiadne symp
tómy na rastlinách ani materských rastlinách,
z ktorých pochádzajú,
alebo
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Rastliny na výsadbu
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Požiadavky

c) pred premiestnením sa použilo primerané fyzi
kálne alebo chemické ošetrenie na rastliny, ktoré
boli potom podrobené prehliadke, pričom neboli
zistené žiadne symptómy škodcu

Opogona sacchari
Bojer

a) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex
Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand.
Opogona sacchari Bojer,
ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl.,
alebo
Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.
b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
kde počas vizuálnych prehliadok vykonaných
aspoň raz za tri mesiace v priebehu minimálne
šesťmesačného obdobia neboli pred ich
premiestnením pozorované žiadne symptómy
ani prejavy Opogona sacchari Bojer,
alebo
c) vo výrobnej prevádzke sa uplatnil režim zame
raný na monitorovanie a potlačenie populácie
Opogona sacchari Bojer a na odstránenie napad
nutých rastlín, každá dávka bola pred premiest
nením podrobená vizuálnej prehliadke v
najvhodnejšom čase na zistenie škodcu,
pričom neboli zistené žiadne symptómy Opogona
sacchari Bojer

Rhynchophorus ferru
gineus (Olivier)

Rastliny na výsadbu čeľade Palmae, okrem
plodov a semien, s priemerom stonky pri
zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto
rodom alebo druhom:

a) rastliny boli počas ich celého života pestované
v oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán v
súlade s medzinárodnými normami pre rastli
nolekárske opatrenia zriadil ako oblasť bez
výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,
b) rastliny boli počas dvoch rokov pred ich
Borassus flabellifer L., Brahea armata S.
premiestnením pestované v prevádzke v Únii
Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capi
s úplnou fyzikálnou ochranou pred zavlečením
tata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc.,
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), alebo v takej
Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota
prevádzke v Únii, kde sa v súvislosti s
maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos
uvedeným škodcom vykonali primerané
nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan
preventívne ošetrenia;
Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana
c) rastliny boli podrobené vizuálnym prehliadkam,
Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona
ktoré sa vykonali aspoň raz za štyri mesiace a
australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull)
ktorými sa potvrdilo, že uvedený materiál je
Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,
bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis
Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix recli
nata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix
sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti
Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl.,
Ravenea rivularis 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., Washing
tonia H. Wendl.
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Háďatká
RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev

Rastliny na výsadbu

Allium sp. L.

Opatrenia

a) rastliny alebo rastliny na výrobu osiva boli
podrobené prehliadke a od začiatku posledného
úplného vegetačného cyklu neboli na dávke
pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev alebo
b) na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Dity
lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuál
nych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom
čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené
na predaj konečnému spotrebiteľovi

Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev

Rastliny na výsadbu, okrem semien

a) rastliny boli podrobené prehliadke a od začiatku
posledného úplného vegetačného cyklu neboli
na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylen
chus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus
Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari
Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia b) na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Dity
Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L.,
lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuál
Tulipa L.
nych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom
čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené
na predaj konečnému spotrebiteľovi

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Fytoplazma Candi Rastliny na výsadbu, okrem semien
datus mali Seemüller
Malus Mill.
& Schneider

Opatrenia

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli
zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus
mali Seemüller & Schneider, a
b) i) rastliny boli pestované v oblastiach bez
výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller
& Schneider,
alebo
ii) rastliny boli pestované vo výrobnej
prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné
obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený
výskyt fytoplazmy Candidatus mali Seemüller &
Schneider a akékoľvek symptomatické
rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď
odstránené a zničené,
alebo
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týmito škodcami
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Rastliny na výsadbu

Požiadavky

iii) najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke
preukazovali za posledné vegetačné obdobie
počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo
vhodných časoch symptómy, tieto symptoma
tické rastliny a akékoľvek symptomatické rast
liny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstrá
nené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyš
ných asymptomatických rastlín v dávkach, v
ktorých boli symptomatické rastliny pozoro
vané, bola testovaná a zistilo sa, že je bez
výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller &
Schneider

Fytoplazma Candi
datus prunorum
Seemüller &
Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Prunus L.

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli
zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus
prunorum Seemüller & Schneider,
a
b) i) rastliny boli pestované v oblastiach bez
výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum
Seemüller & Schneider,
alebo
ii) rastliny boli pestované vo výrobnej
prevádzke, kde sa za posledné úplné vege
tačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou
výskyt fytoplazmy Candidatus prunorum
Seemüller & Schneider a akékoľvek sympto
matické rastliny v bezprostrednom okolí
boli ihneď odstránené a zničené,
alebo
iii) najviac 1 % rastlín vo výrobnej prevádzke
preukazovalo za posledné vegetačné obdobie
počas prehliadok vykonaných vo vhodných
časoch symptómy, tieto symptomatické rast
liny a akékoľvek symptomatické rastliny v
bezprostrednom okolí boli ihneď odstrá
nené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyš
ných asymptomatických rastlín v dávkach,
v ktorých boli pozorované symptomatické
rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez
výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum
Seemüller & Schneider

10.12.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Fytoplazma Candi
datus pyri Seemüller
& Schneider

Rastliny na výsadbu

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Pyrus L.

L 319/66

Požiadavky

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli
zistené žiadne symptómy Candidatus Phyto
plasma pyri Seemüller & Schneider, a
b) i) rastliny boli pestované v oblastiach bez
výskytu Candidatus Phytoplasma pyri
Seemüller & Schneider, alebo
ii) rastliny boli pestované vo výrobnej
prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné
obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený
výskyt škodcu a akékoľvek symptomatické
rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď
odstránené a zničené, alebo
c) najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke
preukazovali za posledné vegetačné obdobie
počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo
vhodných časoch symptómy a tieto symptoma
tické rastliny a symptomatické rastliny v bezpro
strednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Fytoplazma Candi
datus solani Quag
lino et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Lavandula L.

a) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke
bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quag
lino et al.,
alebo
b) v poslednom úplnom vegetačnom cykle neboli
počas vizuálnych prehliadok pozorované v
dávke žiadne symptómy fytoplazmy Candi
datus solani Quaglino et al.,
alebo
c) rastliny preukazujúce symptómy fytoplazmy
Candidatus solani Quaglino et al. boli odstránené
a zničené, dávka bola testovaná na základe
reprezentatívnej vzorky zvyšných rastlín a výskyt
škodcu sa nezistil

Viroid zakrpate
nosti chryzantémy

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Viroid šupinatosti
kmeňa citrusov

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysant
hemum L.

Citrus L.

Rastliny pochádzajú v rámci troch generácií
množenia zo zásoby, kde sa testovaním nezistil
žiaden výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy.

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
prešli vizuálnou prehliadkou, pričom sa nezistil
výskyt viroidu šupinatosti kmeňa citrusov,
a
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Požiadavky

b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie
vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou vo
vhodnom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt
škodcu

Vírus tristézy
citrusov (izoláty
EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
a ich hybridy

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré
boli testované za posledné tri roky, pričom sa
vírus tristézy citrusov nezistil,
a
b) i) rastliny boli pestované v oblastiach bez
výskytu vírusu tristézy citrusov,
alebo
ii) rastliny boli pestované vo výrobnej
prevádzke, kde sa za posledné úplné vege
tačné obdobie testovaním reprezentatívnej
vzorky rastlín vykonanom vo vhodnom
čase na zistenie škodcu výskyt vírusu tristézy
citrusov nepotvrdil,
alebo
iii) rastliny boli pestované vo výrobnej
prevádzke s fyzikálnou ochranou pred
vektormi a kde sa za posledné úplné vege
tačné obdobie náhodným testovaním rastlín
vykonanom v najvhodnejšom čase na
zistenie škodcu nezistil výskyt vírusu tristézy
citrusov,
alebo
iv) v prípadoch pozitívneho výsledku testu na
výskyt vírusu tristézy citrusov v dávke boli
všetky rastliny testované jednotlivo a najviac
2 % uvedených rastlín boli testované s pozi
tívnym výsledkom a tie rastliny, ktoré boli
testované a napadnuté škodcom, boli ihneď
odstránené a zničené

Tospovírus nekro
tickej škvrnitosti
netýkavky

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Begonia x hiemalis, Fotsch, hybridy netý
kavky hawkerovej

a) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
ktorá podliehala monitorovaniu relevantných
vektorov strapky (Frankliniella occidentalis
Pergande) a po ich zistení primeranému ošet
reniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich
populácií
a
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b) i) počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli
na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozoro
vané žiadne symptómy tospovírusu nekro
tickej škvrnitosti netýkavky, alebo
ii) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preuka
zujúce symptómy tospovírusu nekrotickej
škvrnitosti netýkavky počas aktuálneho vege
tačného obdobia boli zničené a reprezenta
tívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť,
bola testovaná, pričom sa tospovírus nekro
tickej škvrnitosti netýkavky nezistil

Viroid vretenovi
tosti zemiakov

Capiscum annuum L.

a) na rastlinách v mieste výroby neboli počas
úplného vegetačného obdobia pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom
vretenovitosti zemiakov, alebo
b) rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód podrobené úrad
nému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti
zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto
škodcu nezistil

Vírus šarky sliviek

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L.
určené na výsadbu, okrem semien:

a) vegetatívne rozmnožené podpníky Prunus pochá
dzajúce z materských rastlín, z ktorých bola
odobratá vzorka a urobené testy za predchádza
júcich 5 rokov a na ktorých nebol zistený vírus
šarky sliviek, a

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre,
Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera
Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus
curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica
b) i) množiteľský materiál bol vyrobený v oblas
ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insi
tiach bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo
titia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp.
italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D.
ii) na množiteľskom materiáli vo výrobnej
A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus
prevádzke neboli za posledné úplné vege
holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey,
tačné obdobie v najvhodnejšom období
Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica
roka pozorované žiadne symptómy vírusu
(Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh.,
šarky sliviek berúc do úvahy klimatické
Prunus mume Sieb. a Zucc., Prunus nigra
podmienky a podmienky na pestovanie rast
Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina
liny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek a
L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr.,
všetky symptomatické rastliny v bezpro
Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb.,
strednom okolí boli ihneď odstránené
Prunus triloba Lindl., Prunus L. náchylné na
a zničené, alebo
vírus šarky sliviek
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iii) vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu
šarky sliviek za posledné úplné vegetačné
obdobie v najvhodnejšom období roka pozoro
vané na najviac 1 % rastlín berúc do úvahy
klimatické podmienky a podmienky na pesto
vanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky
sliviek; akékoľvek symptomatické rastliny v
bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a
zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných
asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých
boli pozorované symptomatické rastliny, bola
testovaná a konštatovalo sa, že je bez výskytu
škodcu. V prípade reprezentatívneho podielu
rastlín, ktoré pri vizuálnej prehliadke nepreuka
zujú žiadne symptómy vírusu šarky sliviek, sa
môže vykonať odber vzorky a testovanie na
základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín,
pokiaľ ide o výskyt daného škodcu.

Tospovírus bronzo
vitosti rajčiaka

Rastliny na výsadbu, okrem semien
Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum
L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy
netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

a) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke,
ktorá podliehala monitorovaniu relevantných
vektorov strapky (Frankliniella occidentalis a Thrips
tabaci) a po ich zistení primeranému ošetreniu
na zabezpečenie účinného potlačenia ich popu
lácií,
a
b) počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na
rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti
rajčiaka, alebo
c) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazu
júce symptómy tospovírusu bronzovitosti
rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia
boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín,
ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a
tospovírus bronzovitosti rajčiaka sa nezistil

ČASŤ D

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien
1. Vizuálne prehliadky
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly
alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu sú
splnené:
a) pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa zistilo, že lesný reprodukčný materiál Castanea
sativa Mill. okrem semien je bez výskytu Cryphonectria parasitica;
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b) pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa zistilo, že lesný reprodukčný materiál Pinus
spp. okrem semien je bez výskytu Dothistroma pini, Dothistroma septosporum a Lecanosticta acicola.
Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok v najvhodnejšom období na zistenie týchto škodcov berúc do úvahy
klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu príslušných škodcov.
2. Požiadavky podľa rodu alebo druhu a kategórie
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly
alebo prijať všetky iné opatrenia týkajúce sa nasledujúcich rodov alebo druhov, aby zabezpečili, že:
Castanea sativa Mill.
a) lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica, alebo
b) vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované žiadne symp
tómy Cryphonectria parasitica, alebo
c) lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy Cryphonectria parasitica bol vo výrobnej prevádzke alebo v mieste
výroby odstránený, zvyšný materiál bol podrobený prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred
premiestnením neboli v mieste výroby alebo vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy;
Pinus spp.
a) lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblastiach bez výskytu Dothistroma pini, Dothistroma septosporum a Lecanosticta
acicola, alebo
b) za posledné úplné vegetačné obdobie neboli vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby alebo v ich bezprostrednom
okolí pozorované žiadne symptómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami Dothistroma pini, Dothistroma septosporum
alebo Lecanosticta acicola, alebo
c) vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa vykonali primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému
škodcami Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola, lesný reprodukčný materiál prešiel vizu
álnou prehliadkou pred premiestnením a žiadne symptómy Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta
acicola neboli zistené.
ČASŤ E

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín
Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu: príslušný orgán alebo profesionálny
prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia,
aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej
tabuľky sú splnené.
Baktérie
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Clavibacter michiganensis ssp.
Michiganensis (Smith) Davis et
al.

Rastliny na výsadbu

Solanum lycopersicum L.

Požiadavky

a) osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoex
trakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou
a
b) i) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Clavi
bacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et
al.,
alebo
ii) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo
výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach
vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu
pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej
škodcom Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
(Smith) Davis et al.,
alebo
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iii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím
primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na
výskyt Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)
Davis et al. a v týchto testoch sa výskytu tohto škodcu
nezistil

Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,
alebo
b) plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizu
álnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas
vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas axonopodis
pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. sa nezistil,
alebo
c) reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto
testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp.
fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,
alebo
b) plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizu
álnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas
vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas fuscans
subsp. fuscans Schaad et al. sa nezistil,
alebo
c) reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto
testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas fuscans subsp.
fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones
et al.

Capsicum annuum L.

a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al.,
alebo
b) za posledné uplné vegetačné obdobie počas vizuálnych
prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zisteniu
škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorovné žiadne
symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al.,
alebo
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c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím
primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo
primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na
výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto
testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al
nezistil
Xanthomonas euvesicatoria Jones
et al.

Solanum lycopersicum L.

a) osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoex
trakčnej metódy a
b) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al.,
alebo
c) i) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuál
nych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch
na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozoro
vané žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,
alebo
(ii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to,
či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úrad
nému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria
Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas
euvesicatoria Jones et al nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jones et al.,
alebo
b) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych
prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na
zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xantho
monas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím
primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo
primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na
výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.
a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al. nezistil.
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a) osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoex
trakčnej metódy a
b) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
gardneri (ex Šutič) Jones et al.,
alebo
c) i) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuál
nych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch
na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xant
homonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,
alebo
ii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to,
či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úrad
nému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex
Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xant
homonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

Xanthomonas perforans Jones et Capsicum annuum L.
al.

a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
perforans Jones et al.
alebo
b) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych
prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na
zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xantho
monas perforans Jones et al.,
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím
primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo
primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na
výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto
testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas perforans Jones et Solanum lycopersicum L.
al.

a) osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoex
trakčnej metódy a
b) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
perforans Jones et al.,
alebo
c) i) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuál
nych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch
na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xant
homonas perforans Jones et al.,
alebo
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ii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to,
či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úrad
nému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans
Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas
perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,
alebo
b) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych
prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na
zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xantho
monas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,
alebo
c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím
primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo
primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na
výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a
v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a) osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoex
trakčnej metódy a
b) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas
vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,
alebo
c) i) počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuál
nych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch
na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované
žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xant
homonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,
alebo
ii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to,
či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úrad
nému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al
nezistil
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Hmyz a roztoče
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Acanthoscelides obtectus (Say)

Rastliny na výsadbu

Phaseolus coccineus L.,
Phaseolus vulgaris L.

Opatrenia

a) reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej
prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu,
čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a
b) zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Acanthoscelides obtectus
(Say)

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a) reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej
prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu,
čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a
b) zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus pisorum (L.)

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a) reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej
prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu,
čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a
b) zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus rufimanus L.

Háďatká
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev

Rastliny na výsadbu

Allium cepa L., Allium
porrum L.

Opatrenia

a) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola
plodina aspoň raz podrobená vizuálnej prehliadke vyko
nanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne
symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli
pozorované,
alebo
b) pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa v
odobratých osivách nezistil výskyt Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev,
alebo
c) sadivový materiál bol primerane fyzikálne alebo
chemicky ošetrený proti Ditylenchus dipsaci a v laboratór
nych testoch reprezentatívnej vzorky sa nezistil výskytu
tohto škodcu
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Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Vírus mozaiky pepina

Rastliny na výsadbu

Solanum lycopersicum L.

Opatrenia

a) osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoex
trakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou a:
b) i) osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu vírusu
mozaiky pepina, alebo
ii) za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v
mieste výroby pozorované žiadne symptómy
choroby spôsobené vírusom mozaiky pepina, alebo
iii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky
a použitím primeraných metód úradne testované
na vírus mozaiky pepina a v týchto testoch zistilo,
že sú bez výskytu škodcu

Capsicum annuum L.,
Solanum lycopersicum L.

Viroid vretenovitosti zemia
kov

a) i) osivá majú pôvod v oblastiach, kde nie je známy
výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo
ii) za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v
mieste výroby pozorované žiadne symptómy
choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov,
alebo
iii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a
použitím primeraných metód úradne testované na
viroid vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch
zistilo, že sú bez výskytu škodcu

ČASŤ F

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov
Príslušný orgán alebo ak sa to vyžaduje, profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia
vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a
rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Bakteriálne černanie stoniek
(Dickeya Samson et al. spp.;
Pectobacterium Waldee emend.
Hauben et al. spp.)

Rastliny na výsadbu

Solanum tuberosum L.

Požiadavky

a) V prípade predzákladného sadiva zemiakov:
úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských
rastlín, ktoré sú bez výskytu Dickeya Samson et al. spp.
a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.
b) V prípade všetkých kategórií:
príslušné orgány vykonali úradnú poľnú prehliadku
pestovaných rastlín.
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Rastliny na výsadbu

Candidatus Liberibacter solana Solanum tuberosum L.
cearum Liefting et al.

L 319/77

Požiadavky

a) V prípade predzákladného sadiva zemiakov:
úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských
rastlín, ktoré sú bez výskytu Candidatus Liberibacter sola
nacearum Liefting et al.
b) V prípade všetkých kategórií:
i) rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. pri
zohľadnení možného výskytu vektorov,
alebo
ii) príslušné orgány nepozorovali od začiatku posledného
úplného vegetačného cyklu počas úradných
prehliadok vo výrobnej prevádzke žiadne symptómy
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. na
pestovaných rastlinách.

Fytoplazma Candidatus solani
Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a) V prípade predzákladného sadiva zemiakov:
úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských
rastlín, ktoré sú bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani
Quaglino et al.
b) V prípade všetkých kategórií:
i) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu
počas úradnej prehliadky neboli v mieste výroby
pozorované žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus
solani Quaglino et al.,
alebo
ii) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce
symptómy boli spolu s hľuzami priameho potomstva
odstránené a zničené a v prípade všetkých zásob,
v ktorých boli na pestovanej plodine pozorované
symptómy, bola každá dávka po odbere hľuzí úradne
testovaná, aby sa potvrdilo, že je bez výskytu fyto
plazmy Candidatus solani Quaglino et al.

Symptómy mozaiky spôso
bené vírusmi a:
symptómy spôsobené:
— vírusom zvinutky zemiaka

Solanum tuberosum L.

a) V prípade predzákladného sadiva zemiakov:
pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu A
vírusu zemiaka, M vírusu zemiaka, S vírusu zemiaka, X
vírusu zemiaka, Y vírusu zemiaka a vírusu zvinutky
zemiaka.
Pri používaní metód mikrorozmnožovania sa dodržia
vanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním
materskej rastliny alebo testovaním materskej rastliny
pod úradným dohľadom.
Pri používaní metód klonovej selekcie sa dodržiavanie
tohto písmena zabezpečí úradným testovaním klonovej
zásoby alebo testovaním klonovej zásoby pod úradným
dohľadom.
b) V prípade všetkých kategórií:
príslušné orgány vykonali úradnú prehliadku pestovaných
rastlín.
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Požiadavky

a) V prípade klonovej zásoby:
úradné testovanie alebo testovanie pod úradným
dohľadom ukázalo, že pochádza z materských rastlín,
ktoré sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.
b) V prípade predzákladného a základného sadiva zemia
kov:
neboli zistené žiadne symptómy viroidu vretenovitosti
zemiakov,
alebo
každá dávka bola podrobená úradnému testovaniu po
zbere hľúz a na týchto hľuzách sa nezistil výskyt viroidu
vretenovitosti zemiakov.
c) V prípade certifikovaného sadiva zemiakov:
úradné vizuálne prehliadky ukázali, že je bez výskytu
škodcu, a testovanie sa vykoná, ak budú pozorované
nejaké symptómy škodcu.

RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Symptómy infekcie vírusom

RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Solanum tuberosum L.

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Počas úradnej prehliadky priameho potomstva nesmie počet
symptomatických rastlín presiahnuť percentuálny podiel
uvedený v prílohe IV.

Požiadavky

Candidatus Liberibacter solana Solanum tuberosum L.
cearum Liefting et al.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok
potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy
IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok
potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy
IV.

Vločkovitosť zemiakov posti
hujúca hľuzy na vyše 10 %
ich plochy spôsobená
škodcom Thanatephorus cucu
meris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok
potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy
IV.

Prašná chrastavitosť zemiaka
postihujúca hľuzy na vyše
10 % ich plochy spôsobená
škodcom Spongospora subter
ranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok
potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy
IV.
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Okrem toho príslušné orgány musia vykonať úradné prehliadky, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ na pestovaných
rastlinách nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Rastliny na
výsadbu (rod
alebo druh)

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Prahová hodnota pre pesto
Prahová
vané rastliny v prípade pred hodnota pre
základného sadiva zemiakov
pestované
rastliny
v prípade
základného
PBTC
PB
sadiva zemia
kov

Prahová
hodnota pre
pestované
rastliny
v prípade
certifikova
ného sadiva
zemiakov

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson Solanum tube
et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee rosum L.
emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0%

0%

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et Solanum tube
al. [LIBEPS]
rosum L.

0%

0%

0%

0%

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.
[PHYPSO]

Solanum tube
rosum L.

0%

0%

0%

0%

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

Solanum tube
rosum L.

0%

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Solanum tube
rosum L.

0%

0%

0%

0%

a
symptómy spôsobené
zemiaka [PLRV00]

vírusom zvinutky

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

ČASŤ G

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín
1. Prehliadka plodiny
1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné
prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo olejnín a priadnych rastlín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresa
huje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Huby a riasovky
RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni
[PLASHA]

Rastliny na
výsadbu (rod
alebo druh)

Helianthus
annuus L.

Prahové hodnoty Prahové hodnoty Prahové hodnoty
pre výrobu pred
pre výrobu
pre výrobu certi
základného osiva základného osiva fikovaného osiva

0%

0%

0%

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné
prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú
prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.
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3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými
metódami.
Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.
2. Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín
1. Príslušný orgán musí:
a) úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín;
b) splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;
c) porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia
vzoriek osiva pod úradným dohľadom;
d) dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa písmena b).
2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky
a testujú osivo olejnín a priadnych rastlín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.
Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových
dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a
právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na
vylúčenie určitých pochybností.
3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným
dohľadom.
4. Na preskúšanie osiva na certifikáciu a obchodného osiva sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide
o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 2002/57/ES.
3. Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasle
dujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných
RNKŠ a rastlín na výsadbu sú splnené:
1. Opatrenia na zabránenie výskytu Plasmopora halstedii na osive Helianthus annuus L.
a) osivo Helianthus annuus L. má pôvod v oblastiach bez výskytu Plasmopara halstedii,
alebo
b) pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch neboli vo výrobnej prevádzke počas vegetač
ného obdobia pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii,
alebo
c) i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vyko
naným vo vhodných časoch na zistenie škodcu a
ii) najviac 5 % rastlín preukazovalo počas poľnej prehliadky symptómy Plasmopara halstedii, všetky rastliny preuka
zujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a
iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii,
alebo
d) i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vyko
naným vo vhodných časoch a
ii) všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a
iii) počas záverečnej prehliadky žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara. halstedii, reprezentatívna
vzorka z každej dávky bola testovaná a nezistil sa výskyt Plasmopara halstedii, alebo e) osivo bolo podrobené
primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii
(Farlow) Berlese & de Toni.
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2. Opatrenia na zabránenie výskytu Botrytis cinerea na osive Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L.
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Botrytis cinerea
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
3. Opatrenia na zabránenie výskytuDiaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) na osive Glycine max (L.) Merryl
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. cauli
vora)
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
4. Opatrenia na zabránenie výskytu Diaporthe var. sojae na osive Glycine max (L.) Merryl
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe var. sojae
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
5. Opatrenia na zabránenie výskytu Alternaria linicola na osive Linum usitatissimum L.
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Alternaria linicola
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
6. Opatrenia na zabránenie výskytu Boeremia exigua var. linicola na osive Linum usitatissimum L.
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Boeremia exigua var. linicola
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
7. Opatrenia na zabránenie výskytu Colletotrichum lini na osive Linum usitatissimum L.
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Colletotrichum lini
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
8. Opatrenia na zabránenie výskytu Fusarium (anamorfný druh), okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire)
W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell na osive Linum usitatissimum. & Maire) W.L. Gordon
a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.
a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Fusarium (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum
f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
alebo
b) stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.
ČASŤ H

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien
Vizuálna prehliadka
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly
alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že:
a) rastliny vyzerajú aspoň pri vizuálnej prehliadke prakticky bez výskytu škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode,
pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh;
b) všetky rastliny, ktoré v štádiu pestovanej plodiny preukazujú viditeľné prejavy alebo symptómy škodcov uvedených
v tabuľke v tomto bode, boli ihneď po ich vzniku riadne ošetrené alebo v prípade potreby eliminovaé;
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c) pokiaľ ide o cibuľky šalotky a cesnaku, rastliny pochádzajú priamo z materiálu, ktorý bol v štádiu pestovania plodiny
kontrolovaný a zistilo sa, že je prakticky bez výskytu všetkých škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode.

Okrem toho príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia
vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RN KŠ a
rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.

Baktérie
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et
al.

Solanum lycopersicum L.

Xanthomonas euvesicatoria Jones
et al.

Capsicum annuum L., Solanum a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú
lycopersicum L.
požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva
zelenín, a

Rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade
s požiadavkami stanovenými v časti E prílohy V,
a boli primeranými hygienickými opatreniami udržo
vané bez výskytu infekcie.

b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienic
kých podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii
Xanthomonas gardneri (ex Šutič
1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú
lycopersicum L.
požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva
zelenín, a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienic
kých podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas perforans Jones et
al.

Capsicum annuum L., Solanum a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú
lycopersicum L.
požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva
zelenín, a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienic
kých podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas vesicatoria (ex
Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum a) semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú
lycopersicum L.
požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva
zelenín, a
b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienic
kých podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii
Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Fusarium Link (anamorfný rod) Asparagus officinalis L.
okrem Fusarium oxysporum f.
sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L.
Gordon a Fusarium circinatum
Nirenberg & O’Donnell

Požiadavky

a) i) plodina bola počas vegetačného obdobia podro
bená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom
čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka
rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symp
tómy Fusarium Link neboli pozorované, alebo
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Požiadavky

ii) plodina bola počas vegetačného obdobia podro
bená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vyko
nanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a
rastliny preukazujúce symptómy Fusarium
Link boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej
prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované
žiadne symptómy, a
b) korunky špargle boli pred premiestnením podro
bené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy
Fusarium Link neboli pozorované

Helicobasidium brebissonii
(Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a) i) plodina bola počas vegetačného obdobia podro
bená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom
čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka
rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symp
tómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk
neboli pozorované, alebo
ii) plodina bola počas vegetačného obdobia podro
bená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vyko
nanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a
rastliny preukazujúce symptómyHelicobasidium
brebissonii (Desm.) Donk boli ihneď odstránené,
takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny
neboli pozorované žiadne symptómy, a
b) korunky špargle boli pred premiestnením podro
bené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli
pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistu
losum L., Allium porrum L.

a) rastliny sú priesady v modulových vysadzovačoch
pestované v pestovateľskom substráte bez výskytu
Stromatinia cepivora Berk.,
alebo
b) i) — plodina bola počas vegetačného obdobia
podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo
vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne
symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli
pozorované, alebo
— plodina bola počas vegetačného obdobia
podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo
vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny
preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora
Berk. boli ihneď odstránené, takže pri doda
točnej záverečnej prehliadke pestovanej
plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,
a
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ii) rastliny boli pred premiestnením podrobené vizu
álnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia
cepivora Berk. neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a) i) plodina bola počas vegetačného obdobia podro
bená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom
čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stro
matinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo
ii) plodina bola počas vegetačného obdobia podro
bená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom
čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce
symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď
odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej
prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované
žiadne symptómy,
a
b) rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej
prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora
Berk. neboli pozorované

Verticillium dahliae Kleb.
[VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a) materské rastliny pochádzajú z materiálu testova
ného na patogény a
b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke
s existujúcimi záznamami o pestovaných plodinách,
ktoré neobsahujú záznamy o výskyte Verticillium
dahliae Kleb., a
c) rastliny boli počas posledného úplného vegetačného
cyklu podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej vo
vhodných časoch a symptómy Verticillium dahliae
Kleb. neboli zistené
Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev

Rastliny na výsadbu

Allium cepa L., Allium
sativum L.

Požiadavky

V prípade iných rastlín ako rastlín na výrobu komerčnej
plodiny:
a) plodina bola počas posledného úplného vegetačného
cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke
vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a
žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn)
Filipjev neboli pozorované,
alebo
b) i) plodina bola počas posledného úplného vegetač
ného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na
zistenie škodcu, pričom najviac 2 % rastlín
preukazovali symptómy Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev, a

10.12.2019

SK

Úradný vestník Európskej únie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

L 319/85

Požiadavky

ii) rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď
odstránené a
iii) na rastlinách sa potom pri laboratórnych testoch
reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu
tohto škodcu,
alebo
c) rastliny boli primerane chemicky alebo fyzikálne
ošetrené proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky
sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.
V prípade rastlín na výrobu komerčnej plodiny:
a) plodina bola od začiatku posledného úplného vege
tačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie
škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev neboli pozorované,
alebo
b) i) plodina bola od začiatku posledného úplného
vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na
zistenie škodcu;
ii) rastliny preukazujúce symptómy Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev boli ihneď odstránené a
iii) na rastlinách sa pri laboratórnych testoch repre
zentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu
tohto škodcu,
alebo
c) rastliny boli primerane fyzikálne alebo chemicky
ošetrené a pri laboratórnych testoch na reprezenta
tívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu Ditylenchus
dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
RNKŠ alebo symptómy spôsobené
týmito škodcami

Vírus infekčnej žltačky póru

Rastliny na výsadbu

Allium sativum L.

Požiadavky

a) plodina bola od začiatku posledného úplného vege
tačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie
škodcu a žiadne symptómy vírusu infekčnej žltačky
póru neboli pozorované,
alebo
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b) plodina bola od začiatku posledného úplného vege
tačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie
škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo
symptómy vírusu infekčnej žltačky póru, tieto rast
liny boli ihneď odstránené a pri záverečnej
prehliadke bolo pozorovaných najviac 1 % rastlín
preukazujúcich symptómy

Vírus žltej zakrpatenosti cibule Allium cepa L., Allium
sativum L.

a) plodina bola od začiatku posledného úplného vege
tačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase a žiadne
symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule neboli
pozorované,
alebo
b) i) plodina bola od začiatku posledného úplného
vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej
prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na
zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín
preukazovalo symptómy vírusu žltej zakrpate
nosti cibule, a
ii) rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď
odstránené a a
iii) najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy
tohto škodcu bolo pozorovaných v záverečnej
prehliadke

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum a) na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného
lycopersicum L.
vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy
chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov,
alebo
b) rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a
použitím primeraných metód podrobené úrad
nému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti
zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu
nezistil

Tospovírus bronzovitosti
rajčiaka

Capsicum annuum L., Lactuca
sativa L., Solanum lycoper
sicum L., Solanum melongena
L.

a) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá
podliehala monitorovaciemu režimu relevantných
vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande a
Thrips tabaci Lindeman), a po zistení týchto
vektorov sa vykonajú primerané ošetrenia na zabez
pečenie účinného potlačenia populácií a
b) i) na rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli počas
aktuálneho vegetačného obdobia pozorované
žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti
rajčiaka alebo
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ii) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazu
júce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka
počas aktuálneho vegetačného obdobia boli
odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín,
ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a výskyt
škodcu sa nezistil

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka

Solanum lycopersicum L.

a) na rastlinách neboli pozorované žiadne symptómy
vírusu žltej kučeravosti rajčiaka,alebo
b) v mieste výroby neboli pozorované žiadne symp
tómy choroby vírusu žltej kučeravosti rajčiaka

ČASŤ I

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum L.
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly
alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že nasledujúce požiadavky týkajúce sa výskytu RNKŠ na pravom
osive Solanum tuberosum sú splnené:
a) pravé osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo
b) na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb
spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo
c) rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na
výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.
ČASŤ J

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív
Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly
alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu
uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené:
Huby
RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Verticillium dahliae
Kleb. [VERTDA]

Rastliny na výsadbu

Humulus lupulus L.

Opatrenia

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizu
álnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase,
a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium dahliae, a
b) i) rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez
výskytu Verticilium dahliae, alebo
ii) — rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných
plodín Humulus lupulus a
— vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vyko
nanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonal
falfae a
— informácie o pestovaných plodinách a pôdnych
chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi
nálezmi výskytu Verticillium dahliae a ďalšou výsadbou
existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie
od hostiteľských rastlín
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Huby
RNKŠ alebo symp
tómy spôsobené
týmito škodcami

Verticillium nonal
falfae Inderbitzin,
H.W. Platt, Bostock,
R.M. Davis & K.V.
Subbarao [VERT
NO]

Rastliny na výsadbu

Humulus lupulus L.

Opatrenia

a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podro
bené vizuálnej prehliadke vykonanej v najvhodnejšom čase,
a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium nonalfalfae, a
b) i) rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez
výskytu Verticilium nonalfalfae, alebo
ii) — rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných
plodín Humulus lupulus a
— vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vyko
nanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonal
falfae a
— informácie o pestovaných plodinách a pôdnych
chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi
nálezmi výskytu Verticillium nonalfalfae a ďalšou
výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové
obdobie od hostiteľských rastlín
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