PRÍLOHA VII – osobitné požiadavky pri DOVOZE
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom
v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie
na územie Únie
Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

1.

Číselné znaky KN

Pôvod

Pestovateľský substrát, do Neuvádza sa (1) Tretie krajiny okrem Švaj
ktorého sú rastliny zasa
čiarska
dené alebo vnorené,
ktorý udržuje života
schopnosť rastlín, okrem
sterilného
substrátu
rastlín pestovaných in
vitro

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že:
a) pestovateľský substrát v čase
výsadby príslušných rastlín:
i) bol bez výskytu zeminy
a
organickej
hmoty
a predtým sa nepoužíval
na pestovanie rastlín ani
na
žiadne
poľnohospodárske účely,
alebo
ii) bol zložený výlučne z raše
liny alebo vlákniny rastliny
Cocos nucifera L. a predtým
sa nepoužíval na pesto
vanie rastlín ani na žiadne
poľnohospodárske účely,
alebo
iii) podliehal účinnej fumigácii
alebo tepelnému ošetreniu,
aby sa zabezpečilo, že je
bez výskytu škodcov, čo
sa uvádza v rastlinolekár
skom osvedčení podľa
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 pod rubrikou
„Dodatkové vyhlásenie“,
alebo
iv) podliehal účinnému systé
movému prístupu, aby sa
zabezpečilo, že je bez
výskytu škodcov, čo sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení podľa článku 71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 pod rubrikou
„Dodatkové vyhlásenie“,
a

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Číselné znaky KN

Pôvod

Osobitné požiadavky

vo všetkých prípadoch uvede
ných v bodoch i) až iii) bol
uskladnený a uchovávaný za
primeraných podmienok, aby
zostal bez výskytu karantén
nych škodcov,a
b) od výsadby:
i) boli prijaté vhodné opat
renia s cieľom zabezpečiť,
aby pestovateľský substrát
zostal bez výskytu karan
ténnych škodcov Únie,
ktoré zahŕňajú aspoň:
— priestorovú
izoláciu
pestovateľského
substrátu od pôdy
a ďalších možných
zdrojov kontaminácie,
— hygienické opatrenia,
— používanie vody bez
karanténnych škodcov
Únie,
alebo
ii) do dvoch týždňov pred
vývozom sa pestovateľský
substrát aj zemina (v relevant
ných prípadoch) úplne odstrá
nili umytím, pričom sa použila
voda bez výskytu karantén
nych škodcov Únie. Opätovná
výsadba sa môže uskutočniť
na pestovateľskom substráte,
ktorý spĺňa požiadavky stano
vené v písmene a). Treba
zachovať vhodné podmienky,
aby sa zachoval stav bez
výskytu karanténnych škodcov
Únie v zmysle písmena b).

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Číselné znaky KN

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

2.

Stroje a vozidlá, ktoré
boli v prevádzke na
poľnohospodárske alebo
lesnícke účely

3.

Rastliny na výsadbu s ex 0601 20 30
koreňmi,
pestované ex 0601 20 90
ex 0602 20 20
vonku
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 20
ex 0602 90 30
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 0706 90 10

Pôvod

Osobitné požiadavky

Tretie krajiny okrem Švaj
čiarska

Úradné potvrdenie, že stroje
alebo vozidlá sú očistené a bez
zeminy a zvyškov rastlín.

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) miesto výroby je bez výskytu
Clavibacter sepedonicus (Spiec
kermann & Kottho) Nouioui
et al. a Synchytrium endobio
ticum (Schilb.) Percival
a
b) rastliny majú pôvod na poli
bez výskytu Globodera pallida
(Stone) Behrens a Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

4.

Rastliny na výsadbu,
okrem cibúľ, podzemkov,
rizómov, osiva a hľúz,
a rastliny v pletivových
kultúrach

Číselné znaky KN

0602 10 90
0602 20 20
0602 20 80
0602 30 00
0602 40 00
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 46
0602 90 47
0602 90 48
0602 90 50
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

Pôvod

Tretie krajiny

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že rastliny
boli pestované v škôlkach a:
a) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín danej krajiny
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Thrips palmi Karny a ktorá sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
b) majú pôvod v mieste výroby,
ktoré národná organizáciu na
ochranu rastlín danej krajiny
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako miesto bez výskytu
Thrips palmi Karny a ktoré sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“, a na základe
úradných prehliadok vykona
ných aspoň raz mesačne
počas troch mesiacov pred
vývozom boli vyhlásené za
rastliny bez výskytu Thrips
palmi Karny,
alebo
c) boli hneď pred vývozom
podrobené primeranému ošet
reniu proti Thrips palmi Karny,
ktorého podrobnosti boli
uvedené v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031, prešli úradnou
prehliadkou a zistilo sa, že
sú bez výskytu Thrips palmi
Karny.

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

5.

Jednoročné a dvojročné
rastliny na výsadbu,
okrem čeľade Poaceae
a semien

Číselné znaky KN

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 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

6.

Rastliny na výsadbu ex 0602 90 50
čeľade Poaceae okrem ex 0602 90 91
rastlín okrasných trvácich ex 0602 90 99
tráv podčeľadí Bambusoi
deae a Panicoideae
a rodov Buchloe Lag.,
Bouteloua Lag., Calma
grostis Adan., Cortaderia
Stapf., Glyceria R. Br.,
Hakonechloa Mak. ex
Honda, Hystrix L., Molinia
Schnrak, Phalaris L.,
Shibataea Mak. Ex Nakai,
Spartina Schreb., Stipa L.
a Uniola L., okrem
semien

Pôvod

Osobitné požiadavky

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že rastliny:

Albánska, Alžírska, Andorry,
Arménska,
Azerbajdžanu,
Bieloruska, Bosny a Hercego
viny, Kanárskych ostrovov,
Egypta, Faerských ostrovov,
Gruzínska, Islandu, Izraela,
Jordánska, Libanonu, Líbye,
Lichtenštajnska, Moldavska,
Monaka, Čiernej Hory, Maroka,
Severného
Macedónska,
Nórska, Ruska [iba tieto časti:
Centrálny federálny kraj (Tsen
tralny federalny okrug), Seve
rozápadný federálny kraj
(Severo-Zapadny federalny
okrug), Južný federálny kraj
(Yuzhny federalny okrug),
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Sýrie,
Tuniska, Turecka a Ukrajiny

a) sa pestovali v škôlkach;

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že rastliny:

Albánska, Alžírska, Andorry,
Arménska,
Azerbajdžanu,
Bieloruska, Bosny a Hercego
viny, Kanárskych ostrovov,
Egypta, Faerských ostrovov,
Gruzínska, Islandu, Izraela,
Jordánska, Libanonu, Líbye,
Lichtenštajnska, Moldavska,
Monaka, Čiernej Hory, Maroka,
Severného
Macedónska,
Nórska, Ruska [iba tieto časti:
Centrálny federálny kraj (Tsen
tralny federalny okrug), Seve
rozápadný federálny kraj
(Severo-Zapadny federalny
okrug), Južný federálny kraj
(Yuzhny federalny okrug),
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Sýrie,
Tuniska, Turecka a Ukrajiny

a) sa pestovali v škôlkach;

b) neobsahujú rastlinné zvyšky,
kvety ani plody;
c) boli vo vhodných časoch
a pred vývozom podrobené
prehliadke;
d) zistilo sa, že sú bez symp
tómov škodlivých baktérií,
vírusov a im podobných
organizmov, a
e) že sú buď bez výskytu
prejavov alebo symptómov
škodlivých háďatiek, hmyzu,
roztočov a húb, alebo boli
primerane ošetrené proti
týmto organizmom.

b) neobsahujú rastlinné zvyšky,
kvety ani plody;
c) boli vo vhodných časoch
a pred vývozom podrobené
prehliadke;
d) zistilo sa, že sú bez symp
tómov škodlivých baktérií,
vírusov a im podobných
organizmov, a
e) že sú buď bez výskytu
prejavov alebo symptómov
škodlivých háďatiek, hmyzu,
roztočov a húb, alebo boli
primerane ošetrené proti
týmto organizmom.

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

7.

Rastliny na výsadbu,
okrem rastlín vo vege
tačnom pokoji, rastlín
v pletivových kultúrach,
semien, cibuliek, hľúz,
podcibulia a pakoreňov.

Relevantní karanténni
škodcovia Únie sú:

— begomovírusy
iné
ako: vírus mozaiky
podslnečníka, vírus
kučeravosti sladkého
zemiaka, vírus žltej
kučeravosti rajčiaka,
vírus žltej kučeravosti
rajčiaka Sardinia, vírus
žltej
kučeravosti
rajčiaka Malaga, vírus
žltej
kučeravosti
rajčiaka Axarquia,

— vírus miernej straka
tosti vigny,

— vírus infekčnej žltačky
šalátu,

— vírus asociovaný so
žltnutím melónu,

— vírus žltnutia žiliek
tekvice,

— vírus
chlorotickej
zakrpatenosti slad
kého zemiaka,

— vírus miernej straka
tosti
sladkého
zemiaka,

— vírus miernej straka
tosti rajčiaka,

Číselné znaky KN

Pôvod

ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00

Tretie krajiny, kde je známy
výskyt relevantných karantén
nych škodcov Únie

ex 0602 90 20
ex 0602 90 30
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 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

Osobitné požiadavky

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/101

Pôvod

Osobitné požiadavky

a) kde nie je známy výskyt
Bemisia tabaci Genn. (neeu
rópske populácie) alebo
iných vektorov relevant
ných karanténnych škodcov
Únie

Úradné potvrdenie, že na rastli
nách neboli počas ich úplného
vegetačného cyklu pozorované
žiadne symptómy relevantných
karanténnych škodcov Únie.

b) kde nie je známy výskyt
Bemisia tabaci Genn. (neeu
rópske populácie) alebo
iných vektorov relevant
ných karanténnych škodcov
Únie.

Úradné potvrdenie, že na rastli
nách neboli počas ich úplného
vegetačného cyklu pozorované
žiadne symptómy relevantných
karanténnych škodcov Únie,
a
a) rastliny majú pôvod v oblas
tiach bez výskytu Bemisia
tabaci Genn a iných vektorov
karanténnych škodcov Únie,
alebo
b) pri úradných prehliadkach
vykonaných vo vhodných
časoch na zistenie škodcu
bola výrobná prevádzka bez
výskytu Bemisia tabaci Genn.
a iných vektorov relevantných
karanténnych škodcov Únie,
alebo
c) rastliny boli účinne ošetrené,
aby sa zabezpečila eradikácia
Bemisia tabaci Genn a iných
vektorov
karanténnych
škodcov Únie, a pred
vývozom sa zistilo, že sú bez
výskytu týchto škodcov.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

8.

Rastliny
bylinných
druhov na výsadbu,
okrem cibuliek, podcibu
lia, rastlín čeľade Poaceae,
pakoreňov, semien, hľúz
a rastlín v pletivových
kultúrach

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

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

Pôvod

L 319/101

Osobitné požiadavky

Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že rastliny
výskyt Liriomyza sativae (Blan boli pestované v škôlkach a:
chard) a Amauromyza maculosa a) majú pôvod v oblasti, ktorú
(Malloch)
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Liriomyza sativae (Blanchard) a
Amauromyza maculosa (Mal
loch) a ktorá sa uvádza v
rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
b) majú pôvod v mieste výroby,
ktoré národná organizácia na
ochranu rastlín danej krajiny
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako miesto bez výskytu
Liriomyza sativae (Blanchard) a
Amauromyza maculosa (Mal
loch) a ktoré sa uvádza v
rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“, a na základe úradných
prehliadok vykonaných aspoň
raz mesačne počas troch
mesiacov pred vývozom boli
vyhlásené za rastliny bez
výskytu Liriomyza sativae (Blan
chard) a Amauromyza maculosa
(Malloch),
alebo
c) boli bezprostredne pred
vývozom primerane ošetrené
proti Liriomyza sativae (Blan
chard) a Amauromyza maculosa
(Malloch)
a
podrobené
úradnej prehliadke, kde sa
zistilo, že sú bez výskytu Lirio
myza sativae (Blanchard)
a Amauromyza maculosa (Mal
loch).
Podrobnosti ošetrenia v zmysle
písmena c) sa uvedú v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

9.

10.

Trváce byliny na výsadbu
čeľadí Caryophyllaceae
(okremDianthus
L.),
Compositae
(okrem
Chrysanthemum L.), Cruci
ferae, Leguminosae a Rosa
ceae (okrem Fragaria L.),
okrem semien

Stromy a kry určené na
výsadbu, okrem semien
a rastlín v pletivových
kultúrach

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/102

Osobitné požiadavky

ex 0602 10 90
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 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že rastliny:

Albánska, Alžírska, Andorry,
Arménska,
Azerbajdžanu,
Bieloruska, Bosny a Hercego
viny, Kanárskych ostrovov,
Egypta, Faerských ostrovov,
Gruzínska, Islandu, Izraela,
Jordánska, Libanonu, Líbye,
Lichtenštajnska, Moldavska,
Monaka, Čiernej Hory, Maroka,
Severného
Macedónska,
Nórska, Ruska [iba tieto časti:
Centrálny federálny kraj (Tsen
tralny federalny okrug), Seve
rozápadný federálny kraj
(Severo-Zapadny federalny
okrug), Južný federálny kraj
(Yuzhny federalny okrug),
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Sýrie,
Tuniska, Turecka a Ukrajiny

a) sa pestovali v škôlkach;

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
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

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že rastliny:

b) neobsahujú rastlinné zvyšky,
kvety ani plody;
c) boli vo vhodných časoch
a pred vývozom podrobené
prehliadke;
d) sú bez symptómov škodlivých
baktérií, vírusov a im podob
ných organizmov a
e) sú buď bez výskytu prejavov
alebo symptómov škodlivých
háďatiek, hmyzu, roztočov
a húb, alebo boli primerane
ošetrené proti týmto organiz
mom.

Albánska, Alžírska, Andorry, a) sú čisté (t. j. bez rastlinných
Arménska,
Azerbajdžanu,
zvyškov) a bez kvetov
Bieloruska, Bosny a Hercego
a plodov;
viny, Kanárskych ostrovov,
Egypta, Faerských ostrovov, b) sa pestovali v škôlkach;
Gruzínska, Islandu, Izraela, c) boli vo vhodných časoch
Jordánska, Libanonu, Líbye,
a pred vývozom podrobené
Lichtenštajnska, Moldavska,
prehliadke, kde sa zistilo sa,
Monaka, Čiernej Hory, Maroka,
že sú bez symptómov škodli
Severného
Macedónska,
vých baktérií, vírusov a im
Nórska, Ruska [iba tieto časti:
podobných organizmov a že
Centrálny federálny kraj (Tsen
sú buď bez výskytu prejavov
tralny federalny okrug), Seve
alebo symptómov škodlivých
rozápadný federálny kraj
háďatiek, hmyzu, roztočov,
(Severo-Zapadny federalny
húb, alebo boli primerane
okrug), Južný federálny kraj
ošetrené proti týmto organiz
(Yuzhny federalny okrug),
mom.
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Sýrie,
Tuniska, Turecka a Ukrajiny

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

11.

Opadavé stromy a kry
určené na výsadbu,
okrem semien a rastlín
v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
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 91
ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

12.

Koreňová a hľuzová
zelenina, okrem hľúz
Solanum tuberosum L.

0706 10 00
0706 90 10
0706 90 30
0706 90 90
ex 0709 99 90
ex 0714 10 00
ex 0714 20 10
ex 0714 20 90
ex 0714 30 00
ex 0714 40 00
ex 0714 50 00
ex 0714 90 20
ex 0714 90 90

Tretie krajiny okrem Švaj
čiarska

ex 0910 11 00
ex 0910 30 00
ex 0910 99 91
ex 1212 91 80
ex 1212 94 00
ex 1212 99 95
ex 1214 90 10
ex 1214 90 90

L 319/103

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že rastliny sú
vo vegetačnom pokoji a bez
Albánska, Alžírska, Andorry, listov.
Arménska,
Azerbajdžanu,
Bieloruska, Bosny a Hercego
viny, Kanárskych ostrovov,
Egypta, Faerských ostrovov,
Gruzínska, Islandu, Izraela,
Jordánska, Libanonu, Líbye,
Lichtenštajnska, Moldavska,
Monaka, Čiernej Hory, Maroka,
Severného
Macedónska,
Nórska, Ruska [iba tieto časti:
Centrálny federálny kraj (Tsen
tralny federalny okrug), Seve
rozápadný federálny kraj
(Severo-Zapadny
federalny
okrug), Južný federálny kraj
(Yuzhny federalny okrug),
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Sýrie,
Tuniska, Turecka a Ukrajiny

Úradné potvrdenie, že zásielka
alebo dávka obsahujú najviac 1
% hmotnosti zeminy a pestova
teľského substrátu.
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/104

Osobitné požiadavky

13.

Cibule, podcibulia, pako
rene a hľuzy určené na
výsadbu, okrem hľúz
Solanum tuberosum

0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
ex 0706 90 10
ex 0910 11 00
ex 0910 20 10
ex 0910 30 00

Tretie krajiny
čiarska

okrem Švaj Úradné potvrdenie, že zásielka
alebo dávka obsahujú najviac 1
% hmotnosti zeminy a pestova
teľského substrátu.

14.

Hľuzy Solanum tuberosum
L.

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Tretie krajiny
čiarska

okrem Švaj Úradné potvrdenie, že zásielka
alebo dávka obsahujú najviac 1
% hmotnosti zeminy a pestova
teľského substrátu.

15.

Hľuzy Solanum tuberosum
L.

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy
majú pôvod:
a) v krajine, kde nie je známy
výskyt Tecia solanivora (Povol
ný),
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Tecia solanivora (Povolný).

16.

Hľuzy Solanum tuberosum
L.

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) hľuzy majú pôvod v krajinách
bez výskytu Clavibacter sepedo
nicus (Spieckermann & Kottho)
Nouioui et al.,
alebo
b) v krajine pôvodu boli
dodržané ustanovenia, ktoré
boli uznané za rovnocenné s
ustanoveniami
právnych
predpisov Únie týkajúcich sa
boja proti Clavibacter sepedo
nicus (Spieckermann & Kottho)
Nouioui et al. v súlade
s
postupom
uvedeným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031.
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17.

Hľuzy Solanum tuberosum
L.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Pôvod

L 319/105

Osobitné požiadavky

Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že:
výskyt Synchytrium endobioticum
a) hľuzy majú pôvod v oblastiach
(Schilb.) Percival
bez výskytu Synchytrium endo
bioticum (Schilb.) Percival
(všetky druhy, okrem druhu
1, bežného európskeho druhu)
a za zodpovedajúce obdobie
neboli buď v mieste výroby,
alebo v jeho bezprostrednom
okolí pozorované žiadne
symptómy Synchytrium endo
bioticum (Schilb.) Percival,
alebo
b) v krajine pôvodu boli
dodržané ustanovenia, ktoré
boli uznané za rovnocenné s
ustanoveniami
právnych
predpisov Únie týkajúcich sa
boja proti Synchytrium endobio
ticum (Schilb.) Percival v súlade
s
postupom
uvedeným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

18.

Hľuzy Solanum tuberosum
L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy
majú pôvod v prevádzke bez
výskytu Globodera pallida (Stone)
Behrens a Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens.

19.

Hľuzy Solanum tuberosum
L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) hľuzy majú pôvod v oblastiach
bez výskytu Ralstonia solana
cearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni et al.,
Ralstonia
syzigii
subsp.
celebensis Safni et al. a Ralstonia
syzigii subsp. indonesiensis Safni
et al.,
alebo
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/106

Osobitné požiadavky

b) v oblastiach, kde je známy
výskyt Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. emend.
Safni et al., Ralstonia pseudoso
lanacearum Safni et al.,
Ralstonia syzigii subsp. cele
bensis Safni et al. alebo
Ralstonia syzigii subsp. indone
siensis Safni et al., majú hľuzy
pôvod v mieste výroby, kde
nebol zistený výskyt Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. emend. Safni et al.,
Ralstonia pseudosolanacearum
Safni et al., Ralstonia syzigii
subsp. celebensis Safni et al. a
Ralstonia syzigii subsp. indo
nesiensis Safni et al. alebo ktoré
sa považuje za miesto bez
výskytu týchto škodcov v
dôsledku opatrení prijatých na
eradikáciu Ralstonia solana
cearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni et al.,
Ralstonia syzigii subsp. cele
bensis Safni et al. a Ralstonia
syzigii subsp. indonesiensis
Safni et al. a stanovených v
súlade s postupom uvedeným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

20.

Hľuzy Solanum tuberosum
L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a) hľuzy majú pôvod buď v
oblastiach
bez
výskytu
Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (všetky populácie)
a Meloidogyne fallax Karssen,

alebo

b) v oblastiach, kde je známy
výskyt Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. a Meloidogyne
fallax Karssen:
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/107

Osobitné požiadavky

i) hľuzy majú pôvod v mieste
výroby, kde nebol zistený
výskyt Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. a Meloidogyne
fallax Karssen, a to na
základe ročného prieskumu
hostiteľských plodín vizu
álnou prehliadkou hosti
teľských rastlín vo vhod
ných časoch a vizuálnou
prehliadkou
zvonku
i rozrezaním hľúz po
zbere úrody plodín zemia
kov, ktoré boli vypestované
v mieste výroby, alebo
ii) hľuzy boli po zbere
pomocou náhodne vybra
ných vzoriek buď kontro
lované na výskyt symp
tómov po použití prime
ranej metódy na ich vyvo
lanie, alebo boli labora
tórne testované, ako aj
prehliadané
vizuálne
zvonku i rozrezaním hľúz
vo vhodných časoch a vo
všetkých prípadoch v čase
uzavretia zásielok alebo
kontajnerov pred obchodo
vaním v súlade s ustanove
niami o uzatváraní podľa
smernice
66/403/EHS,
pričom sa nezistili žiadne
symptómy Meloidogyne chit
woodi Golden et al. a Meloi
dogyne fallax Karssen.

21.

Hľuzy Solanum tuberosum
L., okrem hľúz na
výsadbu

0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy
majú pôvod v oblastiach bez
výskytu Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al emend.
Safni et al., Ralstonia pseudosolana
cearum Safni et al., Ralstonia syzigii
subsp. celebensis Safni et al.
a Ralstonia syzigii subsp. indone
siensis Safni et al.

10.12.2019
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SK

Úradný vestník Európskej únie

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Číselné znaky KN

Rastliny Capsicum annuum
L., Solanum lycopersicum
L., Musa L., Nicotiana L.
a Solanum melongena L.
na výsadbu, okrem
semien

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Pôvod

L 319/108

Osobitné požiadavky

Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že:
výskyt Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. emend. a) rastliny majú pôvod v oblas
tiach bez výskytu Ralstonia
Safni et al., Ralstonia pseudoso
solanacearum (Smith) Yabuuchi
lanacearum Safni et al., Ralstonia
et al. emend. Safni et al.,
syzigii subsp. celebensis Safni et
Ralstonia pseudosolanacearum
al. alebo Ralstonia syzigii subsp.
Safni et al., Ralstonia syzigii
indonesiensis Safni et al.
subsp.
celebensis Safni et al. a Ralstonia
syzigii subsp. indonesiensis Safni
et al.,
alebo
b) od začiatku posledného
úplného vegetačného cyklu
neboli v mieste výroby na
rastlinách pozorované žiadne
symptómy Ralstonia solana
cearum (Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al., Ralstonia
pseudosolanacearum Safni et al.,
Ralstonia
syzigii subsp.
celebensis Safni et al. ani
Ralstonia
syzigii subsp.
indonesiensis Safni et al.

23.

Rastliny Solanum lycoper
sicum L. a Solanum
melongena L., okrem
plodov a semien

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod:
a) v krajine uznanej za krajinu
bez výskytu Keiferia lycopersi
cella (Walsingham) v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia,
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Keiferia
lycopersicella (Walsingham)
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“.

24.

Rastliny Beta vulgaris L. ex 0602 90 30
na výsadbu, okrem ex 0602 90 50
semien

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že od
začiatku posledného úplného
vegetačného cyklu neboli v mieste
výroby pozorované žiadne symp
tómy vírusu kučeravosti vrcholov
repy.
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25.

Rastliny Chrysanthemum
L., Dianthus L. a Pelargo
nium l’Hérit. ex Ait.,
okrem semien

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

ex 0602 10 90
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
0603 12 00
0603 14 00

Pôvod

Tretie krajiny

L 319/109

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že:
a) rastliny majú pôvod v oblasti,
ktorú národná organizácia na
ochranu rastlín v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Spodoptera
eridania (Cramer), Spodoptera
frugiperda Smith a Spodoptera
litura (Fabricius),

ex 0603 19 70
ex 0603 90 00

alebo
b) od začiatku posledného
úplného vegetačného cyklu
neboli v mieste výroby pozo
rované žiadne prejavy Spodop
tera eridania (Cramer), Spodop
tera frugiperda Smith ani
Spodoptera litura (Fabricius),
alebo
c) rastliny boli primeraným
spôsobom ošetrené proti rele
vantným škodcom.

26.

Rastliny Chrysanthemum
L. a Solanum lycopersicum
L. na výsadbu, okrem
semien

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny
boli počas ich celého života
pestované:
a) v krajine bez výskytu vírusu
nekrózy stonky chryzantémy,
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia pre ochranu rastlín v
krajine pôvodu v súlade s
príslušnými
medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu vírusu
nekrózy stonky chryzantémy,
alebo
c) v mieste výroby, ktoré bolo
zriadené ako miesto bez
výskytu vírusu nekrózy stonky
chryzantémy a potvrdené
úradnými
prehliadkami
a prípadne testovaním.
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27.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Rastliny
Pelargonium ex 0602 10 90
L’Herit. ex Ait. na
ex 0602 90 50
výsadbu, okrem semien
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Pôvod

L 319/111

Osobitné požiadavky

Tretie krajiny, kde je známy
výskyt vírusu krúžkovitosti
rajčiaka:

a) kde nie je známy výskyt Úradné potvrdenie, že rastliny:
Xiphinema
americanu a) majú pôvod priamo v mies
tach výroby bez výskytu
m Cobb sensu stricto,
vírusu krúžkovitosti rajčiaka
Xiphi nema bricolense
Ebsary, Vrain & Graham,
alebo
Xiphinema
californicum
Lamberti & Bleve-Zacheo, b) sú najviac štvrtou generáciou
odvodenou od materských
Xiphinema inaequale khan
rastlín, ktoré boli na základe
et Ahmad, Xiphinema
úradne uznaného virologic
intermedium
kého testovania vyhlásené za
Lamberti & Bleve-Zacheo,
rastliny bez výskytu vírusu
Xiphinema rivesi (populácie
krúžkovitosti rajčiaka.
mimo EÚ) Dalmasso ani
Xiphinema
tarjanense
Lamberti & Bleve-Zacheo
alebo iných vektorov vírusu
krúžkovitosti rajčiaka
b) kde je známy výskyt Xiphi Úradné potvrdenie, že rastliny:
nema americanum Cobb
sensu stricto, Xiphinema brico a) majú pôvod priamo v mies
tach výroby, o ktorých je
lense Ebsary, Vrain &
známe, že pôda alebo rastliny
Graham, Xiphinema califor
sú bez výskytu vírusu krúžko
nicum Lamberti & Blevevitosti rajčiaka,
Zacheo, Xiphinema inaequale
khan et Ahmad, Xiphinema
alebo
intermedium Lamberti &
Bleve-Zacheo, Xiphinema b) sú najviac druhou generáciou
odvodenou od materských
rivesi (populácie mimo EÚ)
rastlín, ktoré boli na základe
Dalmasso a Xiphinema
úradne uznaného virologic
tarjanense Lamberti &
kého testovania vyhlásené za
Bleve-Zacheo alebo iných
rastliny bez výskytu vírusu
vektorov vírusu krúžkovi
krúžkovitosti rajčiaka.
tosti rajčiaka

28.

0603 12 00
Rezané kvety Chrysant
0603 14 00
hemum L., Dianthus L.,
Gypsophila L. a Solidago ex 0603 19 70
0709 40 00
L. a vňať Apium graveo
lens
L.
a ex 0709 99 90
Ocimum L.

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rezané
kvety a vňať:
a) majú pôvod v krajine bez
výskytu Liriomyza sativae (Blan
chard) a Amauromyza maculosa
(Malloch),
alebo
b) boli bezprostredne pred
vývozom podrobené úradnej
prehliadke, kde sa zistilo, že
sú bez výskytu Liriomyza
sativae (Blanchard) a Amauro
myza maculosa (Malloch).

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

29.

Rezané kvety Orchidaceae

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

0603 13 00

Pôvod

Tretie krajiny

L 319/111

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že rezané
kvety:
a) majú pôvod v krajine bez
výskytu Thrips palmi Karny,
alebo
b) boli bezprostredne pred
vývozom podrobené úradnej
prehliadke, kde sa zistilo, že
sú bez výskytuThrips palmi
Karny.

30.

Prirodzene alebo umelo ex 0602 20 80
zakrpatené
rastliny, ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
okrem semien
ex 0602 90 41
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že:

Albánska, Andorry, Arménska, a) rastliny, vrátane rastlín zozbie
Azerbajdžanu,
Bieloruska,
raných priamo z ich prirodze
Bosny a Hercegoviny, Kanár
ných biotopov, boli pestované
skych ostrovov, Faerských
najmenej dva po sebe nasledu
ostrovov, Gruzínska, Islandu,
júce roky v úradne registrova
Lichtenštajnska, Moldavska,
ných škôlkach s určeným
Monaka, Čiernej Hory, Sever
režimom úradnej kontroly;
ného Macedónska, Nórska,
Ruska [iba tieto časti: b) rastliny v škôlkach uvedených
v písmene a) tohto zápisu:
Centrálny federálny kraj (Tsen
tralny federalny okrug), Seve
i) minimálne počas obdobia
rozápadný federálny kraj
uvedeného v písmene a)
(Severo-Zapadny federalny
tohto zápisu:
okrug), Južný federálny kraj
— boli pestované v črep
(Yuzhny federalny okrug),
níkoch, ktoré sú
Severo-Kavkazský federálny
umiestnené na regá
kraj (Severo-Kavkazsky fede
loch minimálne vo
ralny okrug) a Privolžský fede
výške 50 cm nad
rálny kraj (Privolzhsky fede
povrchom zeme,
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Turecka
— boli
primerane
a Ukrajiny
ošetrené na zabrá
nenie výskytu neeu
rópskych
hrdzí; účinné látky,
koncen trácie a
dátum vyko nania
týchto ošetrení boli
uvedené v rastli
nolekárskom osved
čení v zmysle článku
71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike
„Odmorovacie a/alebo
dezinfekčné ošetre
nie“,
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/112

Osobitné požiadavky

— boli
podrobené
úradným prehliadkam
aspoň šesťkrát za rok
v primeraných inter
valoch na výskyt
dotknutých karantén
nych škodcov v súlade
s nariadením (EÚ)
2016/2031 a tieto
prehliadky boli takisto
vykonané na rastli
nách v
bezpro
strednom
okolí
škôlok uvedených v
písmene a) tohto
zápisu, prešli aspoň
vizuálnou prehliadkou
na každom riadku
poľa alebo škôlky
a
vizuálnou
prehliadkou všetkých
častí rastlín, ktoré
vystupujú nad úroveň
povrchu
pestova
teľského substrátu,
pri použití náhodnej
vzorky pozostávajúcej
z minimálne 300
rastlín jedného rodu,
ak celkový počet
rastlín tohto rodu
neprevyšuje 3 000
kusov, alebo z 10 %
rastlín, ak celkový
počet rastlín tohto
rodu prevyšuje 3 000
kusov,

— v týchto prehliadkach
sa nezistil výskyt rele
vantných dotknutých
karanténnych škodcov
Únie špecifikovaných
v predchádzajúcej
zarážke, napadnuté
rastliny boli odstrá
nené a zvyšné rast
liny boli v prípade
potreby
účinne
ošetrené a uchovávané
počas
vhodného
obdobia, ako aj
podrobené prehliadke,
aby sa zabezpečilo, že
sú bez výskytu týchto
škodcov,
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/113

Osobitné požiadavky

—

boli
pestované
v
nepoužitom
umelom
pestova
teľskom
substráte
alebo prirodzenom
pestovateľskom
substráte, ktorý bol
ošetrený fumigáciou
alebo
primerane
tepelne ošetrený tak,
aby bol bez výskytu
karanténnych škodcov
Únie,

—

boli uchovávané za
podmienok,
ktoré
zabezpečujú, že pesto
vateľský substrát je
bez výskytu karantén
nych škodcov Únie,
a do dvoch týždňov
pred zaslaním:

—

boli
trasením
a umytím čistou
vodou zbavené
pôvodného
pestovateľského
substrátu a ucho
vávané s holými
koreňmi, alebo

—

boli
trasením
a umytím čistou
vodou zbavené
pôvodného
pestovateľského
substrátu a presa
dené do pestova
teľského
substrátu, ktorý
spĺňa podmienky
stanovené
v bode i) piatej
zarážke, alebo
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Pôvod

L 319/114

Osobitné požiadavky

— boli primerane
ošetrené, aby sa
zabezpečilo, že
pestovateľský
substrát je bez
výskytu
karan
ténnych škodcov
Únie;
účinné
látky, koncen
trácie a dátum
aplikácie týchto
ošetrení
boli
uvedené v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku
71 nariadenia
(EÚ) 2016/2031
v
rubrike
„Odmorovacie
a/alebo dezin
fekčné ošetrenie“;

ii) boli zabalené v uzavretých
kontajneroch, ktoré boli
úradne zapečatené a je na
nich registračné číslo regis
trovanej škôlky, a toto
číslo
bolo
uvedené
v rubrike „Dodatkové
vyhlásenie“ v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031, čo umožňuje,
aby boli zásielky identifiko
vané.

31.

Rastliny ihličnanov (Pina ex 0602 10 90
les), okrem plodov ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
a semien
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
ex 0604 20 20
0604 20 40
ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny
boli pestované v mieste výroby
bez výskytu Pissodes cibriani
O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte,
Pissodes nemorensis Germar,
Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes
punctatus Langor & Zhang,
Pissodes strobi (Peck), Pissodes
terminalis Hopping, Pissodes yunna
nensis Langor & Zhang a Pissodes
zitacuarense Sleeper.
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ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 47
ex 0602 90 50
ex 0602 90 99
ex 0604 20 20
ex 0604 20 40
ex 1404 90 00

Pôvod

L 319/115

Osobitné požiadavky

32.

Rastliny ihličnanov (Pina
les), okrem plodov
a semien, vyššie ako 3
metre

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že rastliny
boli pestované v mieste výroby
Albánska, Andorry, Arménska, bez výskytu Scolytidae spp. (neeu
Azerbajdžanu,
Bieloruska, rópske).
Bosny a Hercegoviny, Kanár
skych ostrovov, Faerských
ostrovov, Gruzínska, Islandu,
Lichtenštajnska, Moldavska,
Monaka, Čiernej Hory, Sever
ného Macedónska, Nórska,
Ruska [iba tieto časti:
Centrálny federálny kraj (Tsen
tralny federalny okrug), Seve
rozápadný federálny kraj
(Severo-Zapadny
federalny
okrug), Južný federálny kraj
(Yuzhny federalny okrug),
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Turecka
a Ukrajiny

33.

Rastliny Castanea Mill. ex 0602 10 90
a Quercus L., okrem ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
plodov a semien
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 0604 20 90
ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že v mieste
výroby ani v jeho bezpro
strednom okolí neboli počas
posledného úplného vegetačného
cyklu pozorované žiadne symp
tómy Cronartium spp. s výnimkou
Cronartium gentianeum, Cronartium
pini a Cronartium ribicola.

34.

Rastliny Quercus L., ex 0602 10 90
okrem plodov a semien 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 0604 20 90
ex 1404 90 00

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod v oblastiach bez
výskytu Bretziella fagacearum
(Bretz) Z.W. deBeer, Marinc.,
T.A. Duong & M.J. Wingf.,
comb. nov.
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35.

Rastliny Corylus L. na
výsadbu, okrem semien

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

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

Pôvod

Kanada a Spojené štáty

L 319/116

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod:
a) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v danej krajine v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť
bez
výskytu Anisogramma anomala
(Peck)
E. Müller a ktorá sa uvádza
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
b) v mieste výroby, ktoré
národná organizácia na
ochranu rastlín v danej
krajine v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia na
základe úradných prehliadok
vykonaných v mieste výroby
alebo v jeho bezprostrednom
okolí počas posledných troch
úplných vegetačných cyklov
zriadila ako miesto bez
výskytu Anisogramma anomala
(Peck) E. Müller a ktoré sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“.

36.

Rastliny Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia Carr.,
Juglans
mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana
Planch. a Pterocarya rhoi
folia Siebold & Zucc.,
okrem plodov a semien

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 0604 20 90
ex 1404 90 00

Kanada,
Čína,
Kórejská
ľudovodemokratická republika,
Japonsko, Mongolsko, Kórejská
republika, Rusko, Taiwan
a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na ochranu
rastlín v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia uznala a zriadila ako
oblasť bez výskytu škodcu Agrilus
planipennis Fairmaire a ktorá sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,
a tento stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na ochranu
rastlín príslušnej tretej krajiny
vopred písomne oznámila Komi
sii.
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37.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Rastliny Juglans L. a Ptero ex 0602 10 90
carya Kunth na výsadbu, ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
okrem semien
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

Pôvod

Spojené štáty

L 319/117

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že rastliny na
výsadbu:
a) sa počas ich celého života
pestovali v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat a jeho
vektora Pityophthorus juglandis
Blackman a ktorá sa uvádza
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
b) majú pôvod v mieste výroby
(vrátane jeho bezprostredného
okolia v okruhu aspoň 5 km),
kde v rámci dvojročného
obdobia pred vývozom neboli
počas úradných prehliadok
pozorované žiadne symptómy
Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat a
jeho vektora Pityophthorus
juglandis Blackman ani výskyt
vektora; rastliny na výsadbu
boli podrobené prehliadke
bezprostredne pred vývozom
a manipulácia s nimi a ich
balenie prebehlo takým spôso
bom, aby sa zabránilo napad
nutiu po opustení miesta
výroby,
alebo
c) majú pôvod v mieste výroby
s úplnou priestorovou izolá
ciou a rastliny na výsadbu
boli bezprostredne pred
vývozom
podrobené
prehliadke a manipulácia
s nimi a ich balenie prebehlo
takým spôsobom, aby sa
zabránilo napadnutiu po opus
tení miesta výroby.
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L 319/118

Pôvod

Osobitné požiadavky

38.

Rastliny Betula L., okrem
plodov a semien

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 0604 20 90
ex 1404 90 00

Tretie krajiny

39.

Rastliny Platanus L. na
výsadbu, okrem semien

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

Albánsko, Arménsko, Švaj Úradné potvrdenie, že rastliny:
čiarsko, Turecko a Spojené
a) majú pôvod v oblasti, ktorú
štáty
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. a ktorá sa uvádza v
rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod v krajine bez
výskytu Agrilus anxius Gory.

alebo
b) boli pestované v mieste
výroby, ktoré je v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadené ako
miesto bez výskytu Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr.:
i)

ktoré je registrované
národnou organizáciou na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu a je pod jej
dohľadom
a

ii) ktoré sa vrátane jeho
bezprostredného okolia
každoročne
podrobilo
úradným prehliadkam na
zistenie
akýchkoľvek
symptómov Ceratocystis
platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr.
vykonaným vo vhodných
časoch roka na zistenie
výskytu
dotknutého
škodcu
a
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Pôvod

L 319/119

Osobitné požiadavky

iii) reprezentatívna vzorka
rastlín bola podrobená
testovaniu na výskyt
Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. vykonanom vo
vhodných časoch roka na
zisťovanie výskytu škodcu.

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 91
ex 0602 90 99

40.

Rastliny Populus L. na
výsadbu, okrem semien

41.

Rastliny Populus L., ex 0602 10 90
okrem plodov a semien 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 91
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00

42.

Rastliny
Amelanchier
Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster
Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem.,
Pyrus L. a Sorbus L. na
výsadbu, okrem štepov,
odrezkov, rastlín v pleti
vových kultúrach, peľu
a semien

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

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že počas
posledného úplného vegetačného
cyklu neboli v mieste výroby ani
v jeho bezprostrednom okolí
pozorované žiadne symptómy
Melampsora medusae f.sp. tremu
loidis Shain.

Amerika (celý kontinent)

Úradné potvrdenie, že počas
posledného úplného vegetačného
cyklu neboli v mieste výroby ani
v jeho bezprostrednom okolí
pozorované žiadne symptómy
Sphaerulina musiva (Peck) Quaed
vl., Verkley & Crous.

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny:
a) sa počas ich celého života
pestovali v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Saperda candida Fabricius
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
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Pôvod

L 319/121

Osobitné požiadavky

b) sa počas obdobia aspoň dvoch
rokov pred vývozom alebo
v prípade rastlín mladších
ako dva roky počas ich celého
života pestovali v mieste
výroby, ktoré je v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadené ako
miesto bez výskytu Saperda
candida Fabricius:
i) ktoré je registrované
národnou organizáciou na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu a je pod jej
dohľadom
a
ii) ktoré sa každoročne
podrobilo dvom úradným
prehliadkam na zistenie
akýchkoľvek prejavovSa
perda candida Fabricius
vykonaným vo vhodných
časoch roka na zistenie
výskytu
dotknutého
škodcu
a
iii) kde sa rastliny pestovali:
— vo výrobnej prevádzke
zabezpečenej
proti
hmyzu,
konkrétne
proti
zavlečeniu
Saperda candida Fabri
cius,
alebo
— v
prevádzke
s použitím vhodných
preventívnych ošetrení
a obkolesenej nárazní
kovou zónou širokou
najmenej 500 metrov,
kde sa každoročne vo
vhodnom čase vykoná
vajú úradné prieskumy
na potvrdenie neprí
tomnosti organizmu
Saperda candida Fabri
cius,

a
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Pôvod

L 319/121

Osobitné požiadavky

iv) rastliny boli bezprostredne
pred vývozom podrobené
dôkladnej prehliadke na
zistenie výskytu Saperda
candida Fabricius, najmä
v stonkách
rastliny,
prípadne aj vrátane
deštruktívneho odberu
vzoriek.

43.

Rastliny Crataegus L.,
Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L. a Vacci
nium L. na výsadbu,
okrem rastlín v pletivo
vých kultúrach a semien

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 91
ex 0602 90 99

Kanada, Mexiko a
štáty

Spojené Úradné potvrdenie, že rastliny sa
pestovali:
a) počas ich celého života v
oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Grapholita
packardi Zeller a ktoré sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“ za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
b) počas ich celého života v
mieste výroby, ktoré je v
súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dené ako miesto bez výskytu
Grapholita packardi Zeller:
i) ktoré je registrované
národnou organizáciou na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu a je pod jej
dohľadom
a
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ii) ktoré sa každoročne
podrobilo prehliadkam na
zistenie
akýchkoľvek
prejavov Grapholita packardi
Zeller vykonaným vo
vhodných časoch roka na
zistenie výskytu dotknu
tého škodcu
a
iii) kde boli rastliny pestované
v prevádzke s použitím
primeraných preventív
nych ošetrení a kde neprí
tomnosť Grapholita packardi
Zeller bola potvrdená
úradnými prieskumami
vykonanými ročne vo
vhodných časoch roka na
zistenie výskytu dotknu
tého škodcu
a
iv) rastliny boli bezprostredne
pred vývozom podrobené
dôkladnej prehliadke na
zistenie výskytu Grapholita
packardi Zeller,
alebo
c) vo výrobnej prevádzke zabez
pečenej
proti
hmyzu,
konkrétne proti zavlečeniu
Grapholita packardi Zeller.

44.

Rastliny Crataegus L. na ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
výsadbu, okrem semien
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 91
ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že v mieste
výskyt Phyllosticta solitaria Ell. a výroby neboli od začiatku posled
Ev.
ného úplného vegetačného cyklu
pozorované žiadne symptómy
Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/123

Osobitné požiadavky

45.

Rastliny Cydonia Mill.,
Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes
L., Rubus L. na výsadbu,
okrem semien

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 30
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 91
ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy
výskyt neeurópskych vírusov,
viroidov a fytoplaziem alebo
Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.
na dotknutých rodoch

46.

Rastliny Malus Mill. na
výsadbu, okrem semien

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 91
ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že:
výskyt vírusu drsnolistosti
čerešne alebo
a) rastliny boli:
vírusu krúžkovitosti rajčiaka

Úradné potvrdenie, že od
začiatku posledného úplného
vegetačného cyklu neboli v mieste
výroby pozorované na rastlinách
žiadne symptómy chorôb spôso
bených neeurópskymi vírusmi,
viroidami a fytoplazmami a Phyl
losticta solitaria Ell. a Ev. Phyllos
ticta solitaria Ell. a Ev.

i) úradne certifikované podľa
certifikačnej
schémy,
v ktorej sa požaduje, aby
rastliny boli
získané
v priamej línii z materiálu
udržovaného podľa prime
raných
podmienok
a úradne testovaného
s použitím vhodných indi
kátorov alebo iných rovno
cenných metód aspoň na
výskyt vírusu drsnolistosti
čerešne alebo vírusu krúž
kovitosti
rajčiaka
a v ktorom sa týmito
testami nezistil výskyt
uvedených škodcov,
alebo
ii) priamo získané z materiálu,
ktorý je udržovaný podľa
ustanovených podmienok
a v priebehu posledných
troch úplných vegetačných
cyklov bol najmenej raz
úradne
testovaný
s použitím vhodných indi
kátorov alebo iných rovno
cenných metód aspoň na
výskyt vírusu drsnolistosti
čerešne alebo vírusu krúž
kovitosti
rajčiaka
a v ktorom sa týmito
testami nezistil výskyt
uvedených škodcov;
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b) na rastlinách v mieste výroby
alebo na náchylných rastlinách
v bezprostrednom okolí
neboli od začiatku posledného
úplného vegetačného cyklu
pozorované žiadne symptómy
chorôb spôsobených vírusom
drsnolistosti čerešne alebo
vírusom krúžkovitosti rajčiaka.

47.

Rastliny Prunus L. na ex 0602 10 90
výsadbu, okrem semien ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
v prípade písmena b)
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 91
ex 0602 90 99
ex 0802 11 10
ex 0802 11 90
ex 0802 12 10
ex 0802 12 90
ex 1209 99 10
ex 1209 99 91
ex 1209 99 99

a) Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že:
výskyt vírusu krúžkovitosti
rajčiaka
a) rastliny boli:
b) Tretie krajiny, kde je známy
výskyt amerického vírusu
prúžkovitosti slivky, vírusu
drsnolistosti čerešne, vírusu
mozaiky broskyne, vírusu
ružicovitej
mozaiky
broskyne

i) úradne certifikované podľa
certifikačnej
schémy,
v ktorej sa požaduje, aby
rastliny boli
získané
v priamej línii z materiálu
udržovaného podľa ustano
vených
podmienok
a úradne testovaného
s použitím vhodných indi
kátorov alebo iných rovno
cenných metód aspoň na
výskyt relevantných karan
ténnych škodcov Únie
a v ktorom sa týmito
testami nezistil výskyt
uvedených škodcov,
alebo
ii) boli priamo získané z
materiálu,
ktorý
je
udržovaný podľa ustanove
ných podmienok a počas
posledných troch úplných
vegetačných cyklov bol
najmenej raz úradne testo
vaný s použitím vhodných
indikátorov alebo iných
rovnocenných
metód
aspoň na výskyt relevant
ných
karanténnych
škodcov Únie a v ktorom
sa týmito testami nezistil
výskyt uvedených karantén
nych škodcov Únie;
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b) na rastlinách v mieste výroby
alebo na náchylných rastlinách
v bezprostrednom okolí
neboli počas posledných
troch úplných vegetačných
cyklov pozorované žiadne
symptómy chorôb spôsobe
ných relevantnými karantén
nymi škodcami Únie.

48.

Rastliny Rubus L. na ex 0602 10 90
výsadbu, okrem semien ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
v prípade písmena b)
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 1202 99 99

a) Tretie krajiny, kde je známy a) Rastliny musia byť bez
výskyt vírusu krúžkovitosti
výskytu vošiek vrátane ich
rajčiaka, vírusu černania
vajíčok.
maliny

b) Tretie krajiny, kde je známy
výskyt vírusu kučeravosti
maliny, vírusu drsnolistosti
čerešne

b) Úradné potvrdenie, že:

i) rastliny boli:

— úradne certifikované
podľa
certifikačnej
schémy, v ktorej sa
požaduje, aby rastliny
boli získané v priamej
línii
z
materiálu
udržovaného
podľa
ustanovených
podmienok a úradne
testovaného s použitím
vhodných indikátorov
alebo iných rovnocen
ných metód aspoň na
výskyt
relevantných
karanténnych škodcov
Únie a v ktorom sa
týmito testami nezistil
výskyt
uvedených
karanténnych škodcov
Únie,

alebo
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— priamo získané z mate
riálu, ktorý je udržo
vaný podľa ustanove
ných
podmienok
a počas posledných
troch úplných vegetač
ných
cyklov
bol
najmenej raz úradne
testovaný s použitím
vhodných indikátorov
alebo iných rovnocen
ných metód aspoň na
výskyt relevantných
karanténnych škodcov
Únie a v ktorom sa
týmito testami nezistil
výskyt
uvedených
karanténnych škodcov
Únie;

ii) na rastlinách v mieste
výroby alebo na náchyl
ných rastlinách v bezpro
strednom okolí neboli
počas posledného úplného
vegetačného obdobia pozo
rované žiadne symptómy
chorôb spôsobených rele
vantnými karanténnymi
škodcami Únie.

49.

Rastliny Fragaria L. na
výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30

Tretie krajiny, kde je známy Úradné potvrdenie, že:
výskyt fytoplazmy metlovitosti
a) rastliny okrem rastlín pestova
jahôd
ných zo semena boli:
i) buď úradne certifikované
podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby
rastliny boli
získané
v priamej línii z materiálu
udržovaného podľa ustano
vených
podmienok
a úradne testovaného
s použitím vhodných indi
kátorov alebo iných rovno
cenných metód aspoň na
výskyt fytoplazmy metlovi
tosti jahôd a v ktorom sa
týmito testami nezistil
výskyt fytoplazmy metlovi
tosti jahôd,
alebo
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ii) boli priamo získané z
materiálu,
ktorý
je
udržovaný podľa ustanove
ných podmienok a počas
posledných troch úplných
vegetačných cyklov bol
najmenej raz úradne testo
vaný s použitím vhodných
indikátorov alebo iných
rovnocenných
metód
aspoň na výskyt fyto
plazmy metlovitosti jahôd
a v ktorom sa týmito
testami nezistil výskyt fyto
plazmy metlovitosti jahôd;
b) na rastlinách v mieste výroby
alebo na náchylných rastlinách
v bezprostrednom okolí
neboli počas posledného
úplného vegetačného cyklu
pozorované žiadne symptómy
chorôb spôsobených fyto
plazmou metlovitosti jahôd.

50.

Rastliny Fragaria L. na
výsadbu, okrem osív

ex 0602 10 90
ex 0602 90 30

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod v oblasti bez
výskytu Anthonomus signatus Say
a Anthonomus bisignifer Schen
kling.

51.

Rastliny Aegle Corrêa,
Aeglopsis
Swingle,
Afraegle Engl, Atalantia
Corrêa,
Balsamocitrus
Stapf,
Burkillanthus
Swingle, Calodendrum
Thunb., Choisya Kunth,
Clausena Burm. f., Limonia
L., Microcitrus Swingle.,
Murraya J. Koenig ex L.,
Pamburus Swingle, Seve
rinia Ten., Swinglea Merr.,
Triphasia Lour. a Vepris
Comm., okrem plodov
(ale vrátane semien);
a semená citrusov Citrus
L., Fortunella Swingle
a Poncirus Raf. a ich
hybridov

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 30
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 1209 30 00
ex 1209 99 10
ex 1209 99 91
ex 1209 99 99
ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod v krajine uznanej
za krajinu bez výskytu Candidatus
Liberibacter africanus, Candidatus
Liberibacter americanus a Candi
datus Liberibacter asiaticus,
pôvodcov Huanglongbingovej
choroby citrusov v súlade
s príslušnými medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia za predpokladu, že
tento stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na ochranu
rastlín príslušnej tretej krajiny
vopred písomne oznámila Komi
sii.
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52.

Rastliny Casimiroa La
Llave, Choisya Kunth
Clausena
Burm.
f.,
Murraya J.Koenig ex L.,
Vepris Comm, Zantho
xylum L., okrem plodov
a semien

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

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 1404 90 00

L 319/128

Pôvod

Tretie krajiny

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že:
a) rastliny majú pôvod v krajine
bez výskytu Trioza erytreae Del
Guercio,
alebo
b) rastliny majú pôvod v oblasti,
ktorú národná organizácia na
ochranu rastlín v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Trioza
erytreae Del Guercio a ktorá
sa uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031
v rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
c) rastliny sa pestovali v mieste
výroby, ktoré je zaregistrované
národnou organizáciou na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu a pod jej dohľadom,
a
kde sa rastliny pestovali počas
obdobia jedného roka vo
výrobnej prevádzke zabezpe
čenej proti hmyzu, konkrétne
proti zavlečeniu Trioza erytreae
Del Guercio
a
kde boli počas obdobia aspoň
jedného roka pred premiest
nením vo vhodných časoch
vykonané
dve
úradné
prehliadky, pričom neboli
pozorované žiadne prejavy
výskytu Trioza erytreae Del
Guercio v tejto prevádzke,
a
pred premiestnením prebehla
manipulácia s nimi a ich
balenie takým spôsobom, aby
sa zabránilo napadnutiu po
opustení miesta výroby.
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54.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

Rastliny Aegle Corrêa,
Aeglopsis
Swingle,
Afraegle Engl., Amyris P.
Browne, Atalantia Corrêa,
Balsamocitrus
Stapf,
Choisya Kunth, Citropsis
Swingle & Kellerman,
Clausena Burm. f., Eremo
citrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa,
Limonia L., Merrillia
Swingle,
Microcitrus
Swingle, Murraya J.
Koenig ex L., Naringi
Adans.,
Pamburus
Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Tetradium
Lour., Toddalia Juss., Trip
hasia Lour., Vepris
Comm., Zanthoxylum L.,
okrem plodov a semien

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 30
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 1404 90 00

Tretie krajiny

Rastliny
Microcitrus
Swingle, Naringi Adans.
a Swinglea Merr., okrem
plodov a semien

ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 30
ex 0602 20 80
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 1404 90 00

Tretie krajiny

L 319/129

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod:
a) v krajine bez výskytu Diapho
rina citri Kuway,
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Diaphorina citri
Kuway
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“.

Úradné potvrdenie, že rastliny
majú pôvod:
a) v krajine uznanej za krajinu
bez výskytu Xanthomonas citri
pv. aurantifolii (Schaad et al.)
Constantin et al. a Xantho
monas citri pv. citri (Hasse)
Constantin et al. v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny
písomne oznámila Komisii,
alebo
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b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Xantho
monas citri pv. aurantifolii
(Schaad et al.) Constantin et
al. a Xanthomonas citri pv.
citri (Hasse) Constantin et al.
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“, za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny
písomne oznámila Komisii.

55.

Rastliny na výsadbu ex 0602 10 90
čeľade Palmae, okrem ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
semien
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

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že:

Albánska, Andorry, Arménska, a) buď rastliny majú pôvod v
Azerbajdžanu,
Bieloruska,
oblasti bez výskytu fyto
Bosny a Hercegoviny, Kanár
plazmy letálneho žltnutia
skych ostrovov, Faerských
palmy a viroida kokosovníka
ostrovov, Gruzínska, Islandu,
Cadang-Cadang a v mieste
Lichtenštajnska, Moldavska,
výroby alebo v jeho bezpro
Monaka, Čiernej Hory, Sever
strednom okolí sa počas
ného Macedónska, Nórska,
posledného úplného vegetač
Ruska [iba tieto časti:
ného cyklu nepozorovali
Centrálny federálny kraj (Tsen
žiadne symptómy uvedených
tralny federalny okrug), Seve
chorôb,
rozápadný federálny kraj
alebo
(Severo-Zapadny federalny
okrug), Južný federálny kraj b) na rastlinách neboli počas
(Yuzhny federalny okrug),
posledného úplného vegetač
Severo-Kavkazský federálny
ného cyklu pozorované žiadne
kraj (Severo-Kavkazsky fede
symptómy fytoplazmy letál
ralny okrug) a Privolžský fede
neho žltnutia palmy a viroida
rálny kraj (Privolzhsky fede
kokosovníka Cadang-Cadang
ralny okrug)], San Marína,
a rastliny v mieste výroby,
Srbska, Švajčiarska, Turecka
ktoré preukazovali symptómy
a Ukrajiny
možného napadnutia týmito
škodcami, boli na tomto
mieste odstránené a ostatné
rastliny boli primerane
ošetrené proti Myndus crudus
Van Duzee;
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c) rastliny v pletivových kultú
rach pochádzajú priamo
z rastlín, ktoré spĺňajú
podmienky
stanovené
v písmenách a) alebo b).

56.

Rastliny Cryptocoryne sp. ex 0602 10 90
Hygrophila sp. a Vallis ex 0602 90 50
ex 0604 20 90
neria sp.

Tretie krajiny okrem Švaj
čiarska

Úradné potvrdenie, že korene
z reprezentatívnej vzorky boli
podrobené testovaniu aspoň
proti háďatkám použitím prime
raných metód na zistenie škodcov
a v týchto testoch sa zistilo, že
sú bez výskytu háďatiek.

57.

0805 10 22
Plody citrusov Citrus L.,
0805 10 24
Fortunella
Swingle,
0805 10 28
Poncirus Raf. a ich hybri
ex 0805 10 80
dov
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

Tretie krajiny

Plody musia byť bez stopiek a
listov a na obaloch musí byť
vyznačený pôvod tovaru.

58.

0805 10 22
Plody citrusov Citrus L.,
0805 10 24
Fortunella
Swingle,
0805 10 28
Poncirus Raf., Microcitrus
Swingle, Naringi Adans., ex 0805 10 80
Swinglea Merr. a ich ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
hybridov
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine
uznanej za krajinu bez
výskytu Xanthomonas citri pv.
aurantifolii (Schaad et al.)
Constantin et al. a Xantho
monas
citri
pv.
citri (Hasse) Constantin et al.
v súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske
opatrenia
a tento stav bez výskytu
škodcu národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,
alebo
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b) plody majú pôvod v oblasti,
ktorú národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Xanthomonas citri pv. auranti
folii (Schaad et al.) Constantin
et al. a Xanthomonas citri pv.
citri (Hasse) Constantin et al.
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“, a tento stav
bez výskytu škodcu národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
c) plody majú pôvod v mieste
výroby, ktoré národná organi
zácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
miesto bez výskytu Xantho
monas citri pv. aurantifolii
(Schaad et al.) Constantin et
al. a Xanthomonas citri pv.
citri (Hasse) Constantin et al.
a ktoré sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
d) výrobná prevádzka a jej
bezprostredné okolie podlie
hali primeranému ošetreniu
a pestovateľskej praxi proti
Xanthomonas citri pv. auranti
folii (Schaad et al.) Constantin
et al. a Xanthomonas citri pv.
citri (Hasse) Constantin et al.
a
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plody boli ošetrené ortofenyl
fenátom sodným alebo iným
účinným spôsobom uvedeným
v rastlinolekárskom osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ)
2016/2031
a spôsob ošetrenia národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii
a
úradné prehliadky vykonané
vo vhodných časoch pred
vývozom ukázali, že plody sú
bez symptómov Xanthomonas
citri pv. aurantifolii (Schaad et
al.) Constantin et al. a Xantho
monas citri pv. citri (Hasse)
Constantin et al.,
a
informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,
alebo
e) v prípade plodov určených na
priemyselné
spracovanie
úradné prehliadky pred
vývozom ukázali, že plody sú
bez symptómov Xanthomonas
citri pv. aurantifolii (Schaad
et al.) Constantin et al. a Xant
homonas citri pv. citri (Hasse)
Constantin et al.,
a
výrobná prevádzka a jej
bezprostredné okolie podlie
hali primeranému ošetreniu
a pestovateľskej praxi proti
Xanthomonas citri pv. auranti
folii (Schaad et al.) Constantin
et al. a Xanthomonas citri pv.
citri (Hasse) Constantin et al.
a

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/134

Pôvod

Osobitné požiadavky

premiestňovanie, skladovanie
a spracovanie sa uskutočňujú
za podmienok, ktoré boli
schválené
v
súlade
s postupom v zmysle článku
107
nariadenia
(EÚ)
2016/2031,

a

plody boli prepravované v
individuálnych baleniach s
označením, ktoré obsahuje
kód vysledovateľnosti a infor
máciu o tom, že plody sú
určené na priemyselné spraco
vanie,

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

59.

0805 10 22
Plody citrusov Citrus L.,
0805 10 24
Fortunella
Swingle,
0805 10 28
Poncirus Raf. a ich hybri
ex 0805 10 80
dov
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

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine
uznanej za krajinu bez
výskytu Pseudocercospora ango
lensis (T. Carvalho & O.
Mendes) Crous & U. Braun v
súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske
opatrenia
a tento stav bez výskytu
škodcu národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/135

Osobitné požiadavky

b) plody majú pôvod v oblasti
uznanej za oblasť bez výskytu
Pseudocercospora angolensis (T.
Carvalho & O. Mendes) Crous
& U. Braun v súlade s prísluš
nými
medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia, ktorá sa uvádza v
rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“ a tento stav bez výskytu
škodcu národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,
alebo
c) vo výrobnej prevádzke ani
v jej bezprostrednom okolí
neboli počas posledného
úplného vegetačného cyklu
pozorované žiadne symptómy
Pseudocercospora angolensis (T.
Carvalho & O. Mendes) Crous
& U. Braun ani žiadny z
plodov pozberaných vo
výrobnej prevádzke nepreu
kázal v primeranej úradnej
skúške symptómy tohto škod
cu.

60.

0805 10 22
Plody citrusov Citrus L.,
Fortunella
Swingle,
0805 10 24
Poncirus Raf. a ich hybri
0805 10 28
dov, okrem plodov Citrus ex 0805 10 80
aurantium L. a Citrus lati ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
folia Tanaka
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine
uznanej za krajinu bez
výskytu Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa v
súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske
opatrenia
a tento stav bez výskytu
škodcu národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,
alebo

10.12.2019
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Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/136

Pôvod

Osobitné požiadavky

b) plody majú pôvod v oblasti,
ktorú národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa a ktorá sa uvádza
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“, a tento stav bez výskytu
škodcu národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,
alebo
c) plody majú pôvod v mieste
výroby, ktoré národná organi
zácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
miesto bez výskytu Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der
Aa a ktoré sa uvádza v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
a
na základe úradnej prehliadky
reprezentatívnej vzorky vyme
dzenej v súlade s medzinárod
nými normami sa zistilo, že
plody nevykazujú symptómy
Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa,
alebo
d) plody majú pôvod vo
výrobnej prevádzke, ktorá
podliehala primeraným ošetre
niam a pestovateľským opat
reniam proti výskytu Phyllos
ticta citricarpa (McAlpine) van
der Aa,
a
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L 319/137

Pôvod

Osobitné požiadavky

v období pestovania sa počas
posledného
vegetačného
obdobia vykonali úradné
prehliadky vo výrobnej
prevádzke a v plodoch sa
nezistili žiadne symptómy
výskytu Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) van der Aa
a
počas úradnej prehliadky
reprezentatívnej vzorky vyme
dzenej v súlade s medzinárod
nými normami vykonanej
pred vývozom sa zistilo, že
plody pozberané v mieste
pestovania sú bez symptómov
Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
van der Aa,
a
informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,
alebo
e) v prípade plodov určených na
priemyselné spracovanie sa
počas úradnej prehliadky
reprezentatívnej vzorky vyme
dzenej v súlade s medzinárod
nými normami vykonanej
pred vývozom zistilo, že
plody nevykazujú symptómy
Phyllosticta citricarpa (McAlpine)
Van der Aa,
a
potvrdenie, že plody majú
pôvod vo výrobnej prevádzke,
ktorá podliehala primeraným
ošetreniam proti Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der
Aa vykonaným vo vhodnom
čase roka na zistenie výskytu
dotknutého
škodcu,
je
zahrnuté v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“
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L 319/138

Pôvod

Osobitné požiadavky

a
premiestňovanie, skladovanie
a spracovanie sa uskutočňujú
za podmienok, ktoré boli
schválené
v
súlade
s postupom v zmysle článku
107
nariadenia
(EÚ)
2016/2031,
a
plody boli prepravované v
individuálnych baleniach s
označením, ktoré obsahuje
kód vysledovateľnosti a infor
máciu o tom, že plody sú
určené na priemyselné spraco
vanie,
a
informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

61.

Plody citrusov Citrus L., ex 0804 50 00
0805 10 22
Fortunella
Swingle,
0805 10 24
Poncirus Raf. a ich hybri
0805 10 28
dov, Mangifera L. a Prunus
ex 0805 10 80
L.
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
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
0809 40 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) plody majú pôvod v krajine
uznanej za krajinu bez
výskytu ovocných mušiek
Tephritidae (neeurópske), na
ktoré sú uvedené plody
náchylné, v súlade s prísluš
nými
medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia za predpokladu, že
tento stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na
ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,
alebo

10.12.2019
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Rastliny, rastlinné produkty
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/139

Pôvod

Osobitné požiadavky

b) plody majú pôvod v oblasti,
ktorú národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
ovocných mušiek Tephritidae
(neeurópske), na ktoré sú
uvedené plody náchylné
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“, a tento stav
bez výskytu škodcu národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,

alebo

c) počas posledného úplného
vegetačného cyklu neboli pri
úradných prehliadkach vyko
naných minimálne raz do
mesiaca počas troch mesiacov
pred zberom v mieste výroby
ani v jeho bezprostrednom
okolí pozorované žiadne
prejavy ovocných mušiek
Tephritidae (neeurópske), na
ktoré sú uvedené plody
náchylné, ani žiadny z plodov
pozberaných v mieste výroby
nepreukázal v primeranej
úradnej skúške prejavy rele
vantného škodcu

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,

alebo

10.12.2019
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Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety
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Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/141

Osobitné požiadavky

d) plody podliehali účinnému
systémovému prístupu alebo
účinnému ošetreniu po zbere,
aby sa zabezpečilo, že sú bez
výskytu ovocných mušiek
Tephritidae (neeurópske), na
ktoré sú uvedené plody
náchylné, a tento systémový
prístup alebo podrobnosti
spôsobu ošetrenia sa uvádzajú
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 za
predpokladu, že tento systé
mový prístup alebo spôsob
ošetrenia národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii.

62.

Plody Capsicum (L.), Citrus
L. okrem Citrus limon (L.)
Osbeck. a Citrus aurantii
folia (Christm.) Swingle,
Prunus persica (L.) Batsch
a Punica granatum L.

0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0805 10 22
0805 10 24
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 90 00
0809 30 10
0809 30 90
ex 0810 90 75

Krajiny afrického kontinentu, Úradné potvrdenie, že plody:
Kapverdy, Svätá Helena, Mada
gaskar, Réunion, Maurícius
a Izrael
a) majú pôvod v krajine uznanej
za krajinu bez výskytu Thau
matotibia leucotreta (Meyrick)
v súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia za
predpokladu, že tento stav
bez výskytu škodcu národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,

alebo

10.12.2019
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Pôvod

L 319/141

Osobitné požiadavky

b) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Thaumatotibia leucotreta (Mey
rick) a ktorá sa uvádza v
rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“ za predpokladu, že tento
stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na
ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,

alebo

c) majú pôvod v mieste výroby,
ktoré národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako miesto výroby bez
výskytu Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick),

a informácie o vysledova
teľnosti sú zahrnuté v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031

a úradné prehliadky boli
vykonané v mieste výroby
vo vhodných časoch počas
vegetačného obdobia vrátane
vizuálnej prehliadky na repre
zentatívnych vzorkách plodov,
ktorými sa výskyt Thaumato
tibia leucotreta (Meyrick)
nepreukázal,

alebo

10.12.2019
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L 319/142

Osobitné požiadavky

d) podliehali účinnému ošetreniu
chladom, aby sa zabezpečilo,
že
sú
bez
výskytu
Thaumatotibia leucotreta (Mey
rick), alebo účinnému systé
movému prístupu či účinnému
ošetreniu po zbere, aby sa
zabezpečilo, že sú bez výskytu
Thaumatotibia leucotreta (Mey
rick), a použitie systémového
prístupu alebo podrobnosti
spôsobu ošetrenia sa uvádzajú
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 za
predpokladu, že tento systé
mový prístup alebo spôsob
ošetrenia po zbere spolu
s listinným dôkazom o jeho
účinnosti národná organizácia
na ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii.

63.

Plody Malus Mill., Prunus
L., Pyrus L. a Vaccinium L.

0808 10 10
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
0809 40 90
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90

Kanada, Mexiko a
štáty

Spojené Úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Grapholita packardi Zeller
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“ za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
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L 319/143

Pôvod

Osobitné požiadavky

b) majú pôvod v mieste výroby,
kde sa vo vhodných časoch
počas vegetačného obdobia
vykonávajú úradné prehliadky a
prieskumy na výskyt škodcu
Grapholita packardi Zeller
vrátane prehliadky reprezenta
tívnej vzorky plodov, ktorými
sa výskyt škodcu nepreukázal,
a
informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,
alebo
c) podliehali účinnému systémo
vému prístupu alebo účin
nému ošetreniu po zbere, aby
sa zabezpečilo, že sú bez
výskytu Grapholita packardi
Zeller, a tento systémový
prístup alebo podrobnosti
spôsobu ošetrenia sa uvádzajú
v rastlinolekárskom osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 za
predpokladu, že tento systé
mový prístup alebo spôsob
ošetrenia po zbere národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii.

64.

Plody Malus Mill. a Pyrus
L.

0808 10 10
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v krajine uznanej
za krajinu bez výskytu Botryo
sphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y.
Sun & E. Tanaka v súlade s
príslušnými
medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
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Pôvod

Osobitné požiadavky

b) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Botryosphaeria kuwatsukai (Hara)
G.Y. Sun & E. Tanaka a ktorá
sa uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031
v rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“ za predpokladu, že tento
stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na
ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii,

alebo

c) majú pôvod v mieste výroby,
kde sa vo vhodných časoch
počas vegetačného obdobia
vykonali úradné prehliadky
a prieskumy na zistenie
výskytu Botryosphaeria kuwat
sukai (Hara) G.Y. Sun & E.
Tanaka vrátane vizuálnej
prehliadky reprezentatívnej
vzorky plodov, ktorými sa
výskyt škodcu nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,

alebo
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Osobitné požiadavky

d) podliehali účinnému systémo
vému prístupu alebo účin
nému ošetreniu po zbere, aby
sa zabezpečilo, že sú bez
výskytu Botryosphaeria kuwat
sukai (Hara) G.Y. Sun & E.
Tanaka, a tento systémový
prístup alebo podrobnosti
spôsobu ošetrenia sa uvádzajú
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 za
predpokladu, že tento systé
mový prístup alebo spôsob
ošetrenia po zbere národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii.

65.

Plody Malus Mill. a Pyrus
L.

0808 10 10
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v krajine uznanej
za krajinu bez výskytu Antho
nomus quadrigibbus Say v
súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia za
predpokladu, že tento stav
bez výskytu škodcu národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
b) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Anthonomus quadrigibbus Say
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“ za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/146

Pôvod

Osobitné požiadavky

c) majú pôvod v mieste výroby,
kde sa vo vhodných časoch
počas vegetačného obdobia
vykonali úradné prehliadky
a prieskumy na výskyt Antho
nomus quadrigibbus Say vrátane
vizuálnej prehliadky reprezen
tatívnej vzorky plodov,
ktorými sa výskyt škodcu
nepreukázal,
a
informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,
alebo
d) podliehali účinnému systémo
vému prístupu alebo účin
nému ošetreniu po zbere, aby
sa zabezpečilo, že sú bez
výskytu Anthonomus quadri
gibbus Say, a tento systémový
prístup alebo podrobnosti
spôsobu ošetrenia sa uvádzajú
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 za
predpokladu, že tento systé
mový prístup alebo spôsob
ošetrenia po zbere národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii.

66.

Plody Malus Mill.

0808 10 10
0808 10 80

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v krajine uznanej
za krajinu bez výskytu Grapho
lita prunivora (Walsh), Grapho
lita inopinata (Heinrich)
a Rhagoletis pomonella (Walsh)
v súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia za
predpokladu, že tento stav
bez výskytu škodcov národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/147

Pôvod

Osobitné požiadavky

b) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Grapholita prunivora (Walsh),
Grapholita inopinata (Heinrich)
a Rhagoletis pomonella (Walsh)
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“, a tento stav
bez výskytu škodcov národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,

alebo

c) majú pôvod v mieste výroby,
kde sa vo vhodných časoch
počas vegetačného obdobia
vykonali úradné prehliadky
a prieskumy na zistenie
výskytu Grapholita prunivora
(Walsh), Grapholita inopinata
(Heinrich) a Rhagoletis pomo
nella (Walsh) vrátane vizuálnej
prehliadky reprezentatívnej
vzorky plodov, ktorými sa
výskyt škodcu (škodcov)
nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,

alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/148

Osobitné požiadavky

d) podliehali účinnému systémo
vému prístupu alebo účin
nému ošetreniu po zbere, aby
sa zabezpečilo, že sú bez
výskytu Grapholita prunivora
(Walsh), Grapholita inopinata
(Heinrich) a Rhagoletis pomo
nella (Walsh), a tento systé
mový prístup alebo podrob
nosti spôsobu ošetrenia sa
uvádzajú v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 za predpokladu,
že tento systémový prístup
alebo spôsob ošetrenia po
zbere národná organizácia na
ochranu rastlín príslušnej
tretej krajiny vopred písomne
oznámila Komisii.

67.

Plody Solanaceae

0702 00 00
0709 30 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0709 99 90

Austrália, Amerika (celý konti
nent) a Nový Zéland

Úradné potvrdenie, že plody majú
pôvod:

a) v krajine uznanej za krajinu
bez výskytu Bactericera cockerelli
(Sulc.) v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia za
predpokladu, že tento stav
bez výskytu škodcu národná
organizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,

alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/149

Pôvod

Osobitné požiadavky

b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Bactericera
cockerelli (Sulc.) a ktorá sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“ za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,

alebo

c) z miesta výroby, v ktorom sa
aj v jeho bezprostrednom
okolí počas posledných troch
mesiacov pred vývozom vyko
návajú úradné prehliadky
a prieskumy na výskyt Bacte
ricera cockerelli (Sulc.), ako aj
účinné ošetrenia na zaručenie
stavu bez výskytu škodcu
a kde sa pred vývozom vyko
nala prehliadka reprezentatív
nych vzoriek plodov,

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,

alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/151

Osobitné požiadavky

d) vo výrobnej prevádzke zabez
pečenej proti hmyzu, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu zriadila ako prevádzku
bez výskytu Bactericera cockerelli
(Sulc.) na základe úradných
prehliadok a prieskumov
vykonaných počas troch
mesiacov pred vývozom,
a
informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

68.

0702 00 00
Plody Capsicum annuum
0709 30 00
L., Solanum aethiopicum
L., Solanum lycopersicum ex 0709 60 10
L. a Solanum melongena ex 0709 60 91
ex 0709 60 95
L.
ex 0709 60 99
ex 0709 99 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody majú
pôvod:
a) v krajine uznanej za krajinu
bez výskytu Neoleucinodes
elegantalis (Guenée) v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Neoleuci
nodes elegantalis (Guenée)
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“ za pred
pokladu, že tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

L 319/151

Pôvod

Osobitné požiadavky

c) v mieste výroby, ktoré
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako miesto bez výskytu
Neoleucinodes elegantalis (Gue
née), a úradné prehliadky
boli vykonané na mieste
výroby vo vhodných časoch
počas vegetačného obdobia
na zistenie výskytu škodcu
vrátane skúšky reprezentatív
nych vzoriek plodov, ktorými
sa výskyt Neoleucinodes elegan
talis (Guenée) nepreukázal,

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,

alebo

d) majú pôvod vo výrobnej
prevádzke zabezpečenej proti
hmyzu, ktorú národná organi
zácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu zriadila ako
prevádzku bez výskytu Neoleu
cinodes elegantalis (Guenée) na
základe úradných prehliadok
a prieskumov vykonaných
počas troch mesiacov pred
vývozom,

a

informácie o vysledovateľnosti
sú zahrnuté v rastlinolekár
skom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

69.

Plody Solanum lycoper
sicum L. a Solanum
melongena L.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

0702 00 00
0709 30 00

Pôvod

Tretie krajiny

L 319/152

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že plody majú
pôvod:
a) v krajine uznanej za krajinu
bez výskytu Keiferia lycopersi
cella (Walsingham) v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia,
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Keiferia
lycopersicella (Walsingham)
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
c) v mieste výroby, ktoré
národná organizácia na
ochranu rastlín zriadila ako
miesto bez výskytu Keiferia
lycopersicella (Walsingham) na
základe úradných prehliadok
a prieskumov vykonaných
počas posledných troch
mesiacov pred vývozom
a ktoré sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“.

70.

Plody Solanum melongena
L.

0709 30 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody:
a) majú pôvod v krajine bez
výskytu Thrips palmi Karny v
súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/153

Osobitné požiadavky

b) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Thrips palmi Karny a ktorá sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
c) boli bezprostredne pred
vývozom podrobené úradnej
prehliadke, pričom nebol
zistený výskyt Thrips palmi
Karny.

71.

Plody Momordica L.

ex 0709 99 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že plody majú
pôvod:
a) v krajine bez výskytu Thrips
palmi Karny v súlade s prísluš
nými
medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia,
alebo
b) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v krajine pôvodu v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Thrips
palmi Karny a ktorá sa uvádza
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“.

72.

Plody Capsicum L.

ex 0709 60 10
0709 60 91
ex 0709 60 95
ex 0709 60 99

Belize, Kostarika, Domini Úradné potvrdenie, že plody majú
kánska republika, Salvádor, pôvod:
Guatemala, Honduras, Jamajka,
Mexiko, Nikaragua, Panama,
Portoriko, Spojené štáty a
Francúzska Polynézia, kde je
známy výskyt Anthonomus
eugenii Cano

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/154

Osobitné požiadavky

a) v oblasti, ktorú národná orga
nizácia na ochranu rastlín
v súlade s príslušnými medzi
národnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Anthonomus eugenii Cano
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
b) v mieste výroby, ktoré
národná organizácia na
ochranu rastlín danej krajiny
vývozu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako miesto bez výskytu
Anthonomus eugenii Cano
a ktoré sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“ a ktoré bolo
na
základe
úradných
prehliadok vykonaných aspoň
raz mesačne počas dvoch
mesiacov pred vývozom na
mieste výroby alebo v jeho
bezprostrednom okolí vyhlá
sené za miesto bez výskytu
Anthonomus eugenii Cano.

73.

Semená Zea mays L.

ex 0709 99 60
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:
a) osivá majú pôvod v oblastiach
bez výskytu Pantoea stewartii
subsp. stewartii (Smith)
Mergaert,
Verdonck
&
Kersters,
alebo
b) testovaním reprezentatívnej
vzorky sa zistilo, že osivá sú
bez výskytu Pantoea stewartii
subsp. stewartii (Smith)
Mergaert,
Verdonck
&
Kersters.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

74.

Osivá rodov Triticum L.,
Secale L. a xTriticosecale
Wittm. ex A. Camus

1001 11 00
1001 91 10
1001 91 20
1001 91 90
1002 10 00
1008 60 00

75.

Zrná rodov Triticum L.,
Secale L. a xTriticosecale
Wittm. ex A. Camus

1001 19 00
1001 99 00
1002 90 00
ex 1008 60 00

Pôvod

Afganistan, India, Irán, Irak,
Mexiko, Nepál, Pakistan, Južná
Afrika a Spojené štáty, kde je
známy výskyt Tilletia indica
Mitra

L 319/155

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že osivá majú
pôvod v oblasti bez výskytu
Tilletia indica Mitra. Názov oblasti
sa uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031
v rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“.

Afganistan, India, Irán, Irak, Úradné potvrdenie, že:
Mexiko, Nepál, Pakistan, Južná
Afrika a Spojené štáty, kde je
známy výskyt Tilletia indica
a) zrná majú pôvod v oblasti
Mitra
bez výskytu Tilletia indica
Mitra. Názov oblasti alebo
oblastí sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,

alebo

b) počas posledného úplného
vegetačného cyklu neboli na
rastlinách v mieste výroby
pozorované žiadne symptómy
Tilletia indica Mitra a testo
vaním
reprezentatívnych
vzoriek zrna, ktoré sa odobrali
v čase zberu aj pred zasiela
ním, sa zistilo, že sú bez
výskytu Tilletia indica Mitra;
toto zistenie sa uvádza v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „názov produktu“
ako „testované a nezistený
výskyt Tilletia indica Mitra“.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

76.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Drevo ihličnanov (Pina ex 4401 11 00
les) s výnimkou dreva ex 4403 11 00
4403 21 10
Thuja L. a Taxus L.,
4403 21 90
okrem dreva vo forme:
4403 22 00
— štiepok, triesok, pilín,
4403 23 10
hoblín,
zvyškov
4403 23 90
a odpadu z dreva
4403 24 00
získaných
úplne ex 4403 25 10
alebo
čiastočne ex 4403 25 90
z ihličnanov,
ex 4403 26 00
— dreveného obalového ex 4404 10 00
materiálu vo forme ex 4406 11 00
debien, debničiek, ex 4406 91 00
4407 11 10
klietok,
bubnov
4407 11 20
a podobných obalov,
4407 11 90
jednoduchých paliet,
4407 12 10
skriňových
paliet
4407 12 20
a ostatných naklada
4407 12 90
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov ex 4407 19 10
bez ohľadu na to, či ex 4407 19 20
sa skutočne používajú ex 4407 19 90
na prepravu pred ex 4408 10 15
metov
všetkých ex 4408 10 91
druhov,
okrem ex 4408 10 98
prekladov podopiera ex 4416 00 00
júcich zásielky dreva, ex 9406 10 00
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,
— dreva Libocedrus decur
rens Torr., kde existuje
dôkaz, že drevo bolo
spracované
alebo
z neho boli vyrobené
ceruzy s použitím
tepelného ošetrenia,
pri ktorom bola
dosiahnutá minimálna
teplota 82 °C v čase
siedmich až ôsmich
dní,
sale vrátane dreva, ktoré
si nezachovalo svoj
prirodzený oblý povrch

L 319/156

Pôvod

Osobitné požiadavky

Kanada, Čína, Japonsko, Úradné potvrdenie, že drevo sa
Kórejská republika, Mexiko, podrobilo:
Taiwan a Spojené štáty, kde
je
známy
výskyt a) primeranému tepelnému ošet
reniu, pri ktorom bola dosiah
Bursaphelenchus
xylophilus
nutá minimálna teplota 56 °C
(Steiner et Bührer) Nickle et al.
počas minimálne 30 nepretrži
tých minút v celom profile
dreva a ktoré je zaznamenané
značkou „HT“ umiestnenou na
dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou a v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,
a
úradné potvrdenie, že drevo
bolo po spracovaní prepravo
vané až do opustenia krajiny,
ktorá vydala toto potvrdenie,
mimo letového obdobia
vektora Monochamus, pričom
sa zohľadní bezpečnostné
rozpätie ďalších štyroch
týždňov na začiatku a na
konci predpokladaného leto
vého obdobia alebo, okrem
dreva bez kôry, s ochranným
prekrytím, ktoré má zabezpe
čiť, aby nedošlo k napadnutiu
Bursaphelenchus
xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et
al. alebo jeho vektorom,
alebo
b) fumigácii, ktorej špecifikácia
bola schválená v súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031 a ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas expozície
(v hod.) sa uvádzajú v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
alebo
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c) chemickej tlakovej impregnácii
výrobkom
schváleným
v súlade s postupom stano
veným v článku 107 naria
denia (EÚ) 2016/2031, ktorej
účinná látka, tlak (psi alebo
kPa) a koncentrácia (v %) sa
uvádzajú v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031,
alebo
d) primeranému tepelnému ošet
reniu, pri ktorom bola dosiah
nutá minimálna teplota 56 °C
počas minimálne 30 nepretrži
tých minút v celom profile
dreva, a komorovému suše
niu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré je
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne uznávanou
značkou spolu so značkou
„HT“ umiestnenou na dreve
alebo na akomkoľvek obale v
súlade s bežnou praxou a v
rastlinolekárskom
osved
čení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031.

77.

4401 21 00
Drevo ihličnanov (Pina
les) vo forme štiepok, ex 4401 40 10
triesok, pilín, hoblín, ex 4401 40 90
zvyškov
a
odpadu
z dreva získaných úplne
alebo čiastočne z týchto
ihličnanov

Kanada, Čína, Japonsko, Úradné potvrdenie, že drevo sa
Kórejská republika, Mexiko, podrobilo:
Taiwan a USA, kde je známy
výskyt Bursaphelenchus xylop a) primeranému tepelnému ošet
reniu, pri ktorom bola dosiah
hilus (Steiner et Bührer) Nickle
nutá minimálna teplota 56 °C
et al.
počas minimálne 30 nepretrži
tých minút v celom profile
dreva a ktoré treba uviesť
v rastlinolekárskom osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
a
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úradné potvrdenie, že drevo
bolo po spracovaní prepravo
vané až do opustenia krajiny,
ktorá vydala toto potvrdenie,
mimo letového obdobia
sezóny vektora Monochamus,
pričom sa zohľadní bezpeč
nostné rozpätie ďalších
štyroch týždňov na začiatku
a na konci predpokladaného
letového obdobia, alebo
okrem dreva bez kôry
s ochranným prekrytím,
ktoré má zabezpečiť, aby
nedošlo
k
napadnutiu
škodcom
Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. alebo jeho vekto
rom,alebo
b) primeranej fumigácii, ktorej
špecifikácia bola schválená
v súlade s postupom stano
veným v článku 107 naria
denia (EÚ) 2016/2031 a ktorej
účinná látka, minimálna
teplota dreva, pomer (g/m3)
a čas expozíce (v hod.) sa
uvádzajú v rastlinolekárskych
osvedčeniach v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031,
alebo
c) primeranému tepelnému ošet
reniu, pri ktorom bola dosiah
nutá minimálna teplota 56 °C
počas minimálne 30 nepretrži
tých minút v celom profile
dreva, a komorovému suše
niu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré je
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne uznávanou
značkou spolu so značkou
„HT“ umiestnenou na dreve
alebo na akomkoľvek obale
v súlade s bežnou praxou
a v rastlinolekárskom osved
čení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031.
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Drevo Thuja L. a Taxus ex 4401 11 00
L., okrem dreva vo ex 4403 11 00
ex 4403 25 10
forme:
ex 4403 25 90
— štiepok, triesok, pilín, ex 4403 26 00
hoblín,
zvyškov ex 4404 10 00
a odpadu z dreva ex 4406 11 00
získaných
úplne ex 4406 91 00
alebo
čiastočne ex 4407 19 10
z týchto ihličnanov,
ex 4407 19 20
dreveného obalového ex 4407 19 90
materiálu vo forme ex 4408 10 15
debien, debničiek, ex 4408 10 91
klietok,
bubnov ex 4408 10 98
a podobných obalov, ex 4416 00 00
jednoduchých paliet, ex 9406 10 00
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch

Pôvod

L 319/159

Osobitné požiadavky

Kanada, Čína, Japonsko, Úradné potvrdenie, že drevo:
Kórejská republika, Mexiko,
Taiwan a Spojené štáty, kde
a) je odkôrnené,
je
známy
výskyt
Bursaphelenchus
xylophilus
alebo
(Steiner et Bührer) Nickle et al.
b) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré je
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne uznávanou
značkou umiestnenou na
dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou,
alebo
c) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré je zaznamenané
značkou „HT“ umiestnenou
na dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou a v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,
alebo
d) sa podrobilo primeranej fumi
gácii, ktorej špecifikácia bola
schválená
v
súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031 a ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas epozície
(v hod.) sa uvádzajú v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
alebo
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e) sa podrobilo primeranej
chemickej tlakovej impregnácii
výrobkom
schváleným
v súlade s postupom stano
veným v článku 107 naria
denia (EÚ) 2016/2031, ktorej
účinná látka, tlak (psi alebo
kPa) a koncentrácia (v %) sa
uvádzajú v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031,

79.

Drevo ihličnanov (Pina
les), okrem dreva vo
forme:
— štiepok, triesok, pilín,
hoblín,
zvyškov
a odpadu z dreva
získaných
úplne
alebo
čiastočne
z ihličnanov,
— obalového materiálu z
dreva vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a iných nakladacích
plošín,
káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké fytosanitárne
požiadavky Únie ako
drevo v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch.

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

Kazachstan, Rusko a Turecko

Úradné potvrdenie, že drevo:
a) má pôvod v oblastiach bez
výskytu:
i)

Monochamus spp. (neeu
rópske populácie);

ii) Pissodes cibriani O’Brien,
Pissodes fasciatus Leconte,
Pissodes nemorensis Germar,
Pissodes nitidus Roelofs,
Pissodes punctatus Langor
& Zhang, Pissodes strobi
(Peck), Pissodes terminalis
Hopping, Pissodes yunna
nensis Langor & Zhang
a Pissodes zitacuarense Slee
per;
iii) Scolytidae spp. (neeurópske)
a uvádza sa v rastlinole
kárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031
v rubrike „Miesto pôvo
du“,
alebo
b) je odkôrnené a nemá larválne
diery spôsobené rodom Mono
chamus spp. (neeurópske
populácie), ktoré sú na tento
účel definované ako larválne
diery s priemerom väčším
ako 3 mm,
alebo
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c) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré je
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne uznávanou
značkou umiestnenou na
dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou,

alebo

d) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré bolo zaznamenané
značkou „HT“ umiestnenou
na dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou a v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,

alebo

e) sa podrobilo primeranej fumi
gácii, ktorej špecifikácia bola
schválená
v
súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031 a ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas expozíce
(v hod.) sa uviedli v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,

alebo
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f) sa podrobilo primeranej
chemickej tlakovej impregnácii
výrobkom
schváleným
v súlade s postupom stano
veným v článku 107 naria
denia (EÚ) 2016/2031, ktorej
účinná látka, tlak (psi alebo
kPa) a koncentrácia (v %) sa
uvádzajú v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031.

80.

Drevo ihličnanov (Pina
les), okrem dreva vo
forme:
— štiepok, triesok, pilín,
hoblín,
zvyškov
a odpadu z dreva
získaných
úplne
alebo
čiastočne
z ihličnanov,
— obalového materiálu z
dreva vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a iných nakladacích
plošín,
káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké fytosanitárne
požiadavky Únie ako
drevo v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch

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

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že drevo:

— Albánska,
Andorry, a) je odkôrnené a nemá larválne
Arménska, Azerbajdžanu,
diery spôsobené rodom Mono
Bieloruska
a
Bosny
chamus spp. (neeurópske
a Hercegoviny, Kanárskych
populácie), ktoré sú na tento
ostrovov, Faerských ostro
účel definované ako larválne
vov, Gruzínska, Islandu,
diery s priemerom väčším
Lichtenštajnska,
Kaza
ako 3 mm,
chstanu,
Moldavska,
alebo
Monaka, Čiernej Hory,
Severného Macedónska, b) sa podrobilo komorovému
Nórska, Ruska, San Marína,
sušeniu, ktorým sa podľa
Srbska, Švajčiarska, Turecka
programu s presným vyme
a Ukrajiny,
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
— Kanady, Číny, Japonska,
ako 20 % vyjadrená ako
Kórejskej republiky, Mexika,
percento zo sušiny a ktoré je
Taiwanu a Spojených
zaznamenané značkou „Kilnštátov, kde je známy výskyt
dried“ alebo „KD“ alebo inou
Bursaphelenchus xylophilus
medzinárodne uznávanou
(Steiner et Bührer) Nickle
značkou umiestnenou na
et al.
dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou,
alebo
c) sa podrobilo primeranej fumi
gácii, ktorej špecifikácia bola
schválená
v
súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031 a ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas expozíce
(v hod.) sa uvádzajú v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
alebo
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d) sa podrobilo primeranej
chemickej tlakovej impregnácii
výrobkom
schváleným
v súlade s postupom stano
veným v článku 107 naria
denia (EÚ) 2016/2031, ktorej
účinná látka, tlak (psi alebo
kPa) a koncentrácia (v %) sa
uvádzajú v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku
71
nariadenia
(EÚ)
2016/2031,
alebo
e) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré bolo zaznamenané
značkou „HT“ umiestnenou
na dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou a v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031.

81.

4401 21 00
Drevo vo forme štiepok,
triesok, pilín, hoblín, ex 4401 40 10
zvyškov
a
odpadu ex 4401 40 90
z dreva získaných úplne
alebo čiastočne z ihlič
nanov (Pinales)

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že drevo:

Albánska, Andorry, Arménska, a) má pôvod v oblastiach bez
Azerbajdžanu,
Bieloruska
výskytu Monochamus spp.
a Bosny a Hercegoviny,
(neeurópske
populácie),
Kanárskych ostrovov, Faer
Pissodes cibriani O’Brien,
ských ostrovov, Gruzínska,
Pissodes fasciatus Leconte,
Islandu,
Lichtenštajnska,
Pissodes nemorensis Germar,
Moldavska, Monaka, Čiernej
Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes
Hory, Severného Macedónska,
punctatus Langor & Zhang,
Nórska, San Marína, Srbska,
Pissodes strobi (Peck), Pissodes
Švajčiarska a Ukrajiny,
terminalis Hopping, Pissodes
yunnanensis Langor & Zhang
a okrem Kanady, Číny,
a Pissodes zitacuarense Sleeper,
Japonska, Kórejskej republiky,
Scolytidae spp. (neeurópske).
Mexika, Tajwanu a USA, kde
Oblasť treba uviesť v rastlino
je známy výskyt Bursaphelen
chus xylophilus (Steiner et
lekárskom osvedčení v zmysle
Bührer) Nickle et al.
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Miesto
pôvodu“,
alebo
b) bolo vyrobené z odkôrneného
oblého dreva,
alebo
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c) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny,
alebo
d) sa podrobilo primeranej fumi
gácii, ktorej špecifikácia bola
schválená
v
súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031 a ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas expozíce
(v hod.) sa uvádzajú v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
alebo
e) sa podrobilo tepelnému ošet
reniu, pri ktorom bola dosiah
nutá minimálna teplota 56 °C
počas minimálne 30 nepretrži
tých minút v celom profile
dreva a ktoré treba uviesť
v rastlinolekárskom osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031.

82.

Oddelená kôra
nanov (Pinales)

ihlič ex 1404 90 00
ex 4401 40 90

Tretie krajiny okrem:

Úradné potvrdenie, že oddelená
kôra:

Albánska, Andorry, Arménska,
Azerbajdžanu,
Bieloruska, a) sa podrobila primeranej fumi
gácii fumigantom schváleným
Bosny a Hercegoviny, Kanár
v súlade s postupom stano
skych ostrovov, Faerských
veným v článku 107 naria
ostrovov, Gruzínska, Islandu,
denia (EÚ) 2016/2031, ktorej
Lichtenštajnska, Moldavska,
účinná látka, minimálna
Monaka, Čiernej Hory, Sever
ného Macedónska, Nórska,
teplota kôry, pomer (g/m3)
Ruska [iba tieto časti:
a čas expozíce (v hod.) sa
Centrálny federálny kraj (Tsen
uvádzajú v rastlinolekárskom
tralny federalny okrug), Seve
osvedčení v zmysle článku
rozápadný federálny kraj
71
nariadenia
(EÚ)
(Severo-Zapadny federalny
2016/2031,
okrug), Južný federálny kraj
alebo
(Yuzhny federalny okrug),
Severo-Kavkazský federálny
kraj (Severo-Kavkazsky fede
ralny okrug) a Privolžský fede
rálny kraj (Privolzhsky fede
ralny okrug)], San Marína,
Srbska, Švajčiarska, Turecka
a Ukrajiny
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L 319/165

Pôvod

Osobitné požiadavky

b) sa podrobila primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile kôry
a ktoré sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,
a
c) že kôra bola po spracovaní
prepravovaná až do opustenia
krajiny, ktorá vydala uvedené
potvrdenie, mimo letovej
sezóny vektora Monochamus,
pričom sa zohľadní bezpeč
nostné rozpätie ďalších
štyroch týždňov na začiatku
a na konci predpokladanej
letovej sezóny, alebo mala
ochranné prekrytie zabezpeču
júce, aby nedošlo k napad
nutiu škodcom Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. alebo jeho vekto
rom.

83.

Drevo Juglans L. a Ptero ex 4401 12 00
carya Kunth, okrem dreva ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
vo forme:
ex 4404 20 00
— štiepok, častíc, pilín, ex 4406 12 00
hoblín,
zvyškov ex 4406 92 00
a odpadu z dreva ex 4407 99 27
získaných
úplne ex 4407 99 40
alebo
čiastočne ex 4407 99 90
z týchto rastlín,
ex 4408 90 15
— dreveného obalového ex 4408 90 35
materiálu vo forme ex 4408 90 85
debien, debničiek, ex 4408 90 95
klietok,
bubnov ex 4416 00 00
a podobných obalov, ex 9406 10 00
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:
a) má pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat a jeho
vektora
Pityophthorus
juglandis
Blackman a ktorá sa uvádza
v rastlinolekárskom osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
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Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,

L 319/166

Osobitné požiadavky

b) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 40 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré bolo zaznamenané
značkou „HT“ umiestnenou
na dreve alebo na akomkoľvek
obale podľa aktuálneho
použitia a v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,

ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch

alebo
c) bolo zhranované, aby sa úplne
odstránil prirodzene zaoblený
povrch.

84.

Oddelená kôra a drevo ex 1404 90 00
Juglans L. a Pterocarya ex 4401 22 00
ex 4401 40 10
Kunth vo forme:
ex 4401 40 90
— štiepok, častíc, pilín,
hoblín,
zvyškov
a odpadu z dreva
získaných
úplne
alebo
čiastočne
z týchto rastlín

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo
alebo oddelená kôra:
a) majú pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v súlade
s príslušnými medzinárod
nými normami pre rastlinole
kárske opatrenia zriadila ako
oblasť bez výskytu Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat a jeho
vektora Pityophthorus juglandis
Blackman a ktorá sa uvádza
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
b) sa podrobili primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 40 nepretržitých
minút v celom profile kôry
alebo dreva a ktoré treba
uviesť v lekárskom osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031.
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85.

Drevo Accer Saccharum
Marsh. vrátane dreva,
ktoré si nezachovalo
svoj prirodzený oblý
povrch, okrem dreva vo
forme:

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

ex 4401 12 00

Pôvod

Úradné potvrdenie, že drevo sa
podrobilo komorovému sušeniu,
ktorým sa podľa programu
s presným vymedzením teploty
a času ošetrenia dosiahla vlhkosť
menšia ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré bolo
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne
uznávanou
značkou umiestnenou na dreve
alebo na akomkoľvek obale
v súlade s bežnou praxou.

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo má
pôvod v oblastiach bez výskytu
Davidsoniella virescens (R.W. David
son) Z.W. de Beer, T.A. Duong &
M.J. Wingf Moreau a je určené
na výrobu listov dyhy.

— dreveného obalového
materiálu vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke

Drevo Accer Saccharum
Marsh. určené na výrobu
listov dýhy

ex 4403 12 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95

Osobitné požiadavky

Kanada a Spojené štáty

ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
— dreva určeného na
4407 93 10
výrobu listov dyhy,
4407 93 91
4407 93 99
— štiepok, triesok, pilín,
hoblín,
zvyškov ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
a odpadu z dreva,

86.

L 319/167
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87.

Drevo Fraxinus L., Juglans
ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica
Maxim.,
Ulmus davidiana Planch.
a Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., okrem
dreva vo forme
— štiepok, triesok, pilín,
hoblín,
zvyškov
a odpadu z dreva
získaných
úplne
alebo
čiastočne
z uvedených stro
mov,
— dreveného obalového
materiálu vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch,
nábytku a iných pred
metov
vyrobených
z nespracovaného dreva

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
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

Pôvod

L 319/168

Osobitné požiadavky

Kanada,
Čína,
Kórejská Úradné potvrdenie, že:
ľudovodemokratická republika,
Japonsko, Mongolsko, Kórejská
a) drevo má pôvod v oblasti,
republika, Rusko, Taiwan
ktorú národná organizácia na
a Spojené štáty
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske
opatrenia
uznala a zriadila ako oblasť
bez výskytu Agrilus planipennis
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031, a tento stav bez
výskytu škodcu národná orga
nizácia na ochranu rastlín
príslušnej tretej krajiny vopred
písomne oznámila Komisii,
alebo
b) drevo bolo zbavené kôry a
minimálne 2,5 cm vrstvy
vonkajšej drevnej beli v zaria
dení, ktoré je na to oprávnené
a ktoré je pod dohľadom
národnej organizácie na
ochranu rastlín,
alebo
c) drevo sa podrobilo ionizujú
cemu žiareniu na dosiahnutie
minimálnej
absorbovanej
dávky 1 kGy v celom objeme
dreva.
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Pôvod

L 319/169

Osobitné požiadavky

88.

Drevo vo forme štiepok, ex 4401 22 00
triesok, pilín, hoblín, ex 4401 40 10
zvyškov
a
odpadu ex 4401 40 90
z dreva získaných úplne
alebo čiastočne z Fraxinus
L., Juglans ailantifolia
Carr., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana
Planch. a Pterocarya rhoi
folia Siebold & Zucc.

Kanada,
Čína,
Kórejská
ľudovodemokratická republika,
Japonsko, Mongolsko, Kórejská
republika, Rusko, Taiwan
a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo má
pôvod v oblasti, ktorú národná
organizácia na ochranu rastlín v
krajine pôvodu v súlade s
príslušnými medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia uznala a zriadila ako
oblasť bez výskytu Agrilus plani
pennis Fairmaire a ktorá sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,
a tento stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na ochranu
rastlín príslušnej tretej krajiny
vopred písomne oznámila Komi
sii.

89.

Oddelená kôra a pred ex 1404 90 00
mety vyrobené z kôry ex 4401 40 90
Fraxinus L., Juglans ailanti
folia Carr., Juglans mands
hurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch a Ptero
carya rhoifolia Siebold &
Zucc.

Kanada,
Čína,
Kórejská
ľudovodemokratická republika,
Japonsko, Mongolsko, Kórejská
republika, Rusko, Taiwan
a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že kôra má
pôvod v oblasti, ktorú národná
organizácia na ochranu rastlín v
krajine pôvodu v súlade s
príslušnými medzinárodnými
normami pre rastlinolekárske
opatrenia uznala a zriadila ako
oblasť bez výskytu Agrilus plani
pennis Fairmaire a ktorá sa
uvádza v rastlinolekárskom
osvedčení v zmysle článku 71
nariadenia (EÚ) 2016/2031,
a tento stav bez výskytu škodcu
národná organizácia na ochranu
rastlín príslušnej tretej krajiny
vopred písomne oznámila Komi
sii.

90.

Drevo Quercus L., okrem ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
dreva vo forme:
4403 91 00
— štiepok, triesok, pilín, ex 4404 20 00
hoblín,
zvyškov ex 4406 12 00
a odpadu z dreva,
ex 4406 92 00
4407 91 15
— sudov, kadí, škopov,
4407 91 31
korýt a iných debnár
4407 91 39
skych výrobkov a ich
4407 91 90
častí z dreva vrátane
dúh (časti steny suda), ex 4408 90 15
ak je k dispozícii ex 4408 90 35
dôkaz, že drevo bolo ex 4408 90 85
spracované
alebo ex 4408 90 95
vyrobené s použitím
ex 4416 00 00
tepelného ošetrenia,
ex 9406 10 00

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:
a) je zhranované tak, aby sa
úplne odstránil zaoblený
povrch,
alebo
b) je odkôrnené a obsah vody
nepresahuje 20 % vyjadrených
ako percento zo suchej hmoty,
alebo
c) je odkôrnené a bolo dezinfi
kované náležitým ošetrením
horúcim vzduchom alebo
horúcou vodou,
alebo
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Pôvod

L 319/171

Osobitné požiadavky

d) v prípade reziva so zvyškami
kôry alebo bez nich sa podro
bilo komorovému sušeniu,
ktorým sa podľa programu
s presným vymedzením
teploty a času ošetrenia
dosiahla vlhkosť menšia ako
20 % vyjadrená ako percento
zo sušiny a ktoré bolo zazna
menané značkou „Kiln-dried“
alebo „KD“ alebo inou medzi
národne uznávanou značkou
umiestnenou na dreve alebo
na akomkoľvek obale v súlade
s bežnou praxou.

pri ktorom bola
dosiahnutá minimálna
teplota 176 °C počas
20 minút,
— dreveného obalového
materiálu vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch
91.

Drevo vo forme štiepok, ex 4401 22 00
triesok, pilín, hoblín, ex 4401 40 10
zvyškov
a
odpadu ex 4401 40 90
z dreva získaných úplne
alebo čiastočne z Quercus
L.

Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:
a) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny,
alebo
b) sa podrobilo primeranej fumi
gácii, ktorej špecifikácia bola
schválená
v
súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031 a ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas expozíce
(v hod.) sa uvádzajú v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
alebo
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Pôvod

L 319/171

Osobitné požiadavky

c) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré treba uviesť v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

92.

Drevo Betula L., okrem ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
dreva vo forme:
4403 95 10
— štiepok, triesok, pilín,
4403 95 90
hoblín,
zvyškov
4403 96 00
a odpadu z dreva ex 4404 20 00
získaných
úplne ex 4406 12 00
alebo
čiastočne ex 4406 92 00
z uvedených stro
4407 96 10
mov,
4407 96 91
4407 96 99
— dreveného obalového
materiálu vo forme ex 4408 90 15
debien, debničiek, ex 4408 90 35
klietok,
bubnov ex 4408 90 85
a podobných obalov, ex 4408 90 95
jednoduchých paliet, ex 4416 00 00
skriňových
paliet ex 9406 10 00
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch,
nábytku a iných pred
metov
vyrobených
z nespracovaného dreva

Kanada a Spojené štáty, kde je Úradné potvrdenie, že:
známy výskyt škodcu Agrilus
anxius Gory
a) drevo bolo zbavené kôry a
minimálne 2,5 cm vrstvy
vonkajšej drevnej beli v zaria
dení, ktoré je na to oprávnené
a ktoré je pod dohľadom
národnej organizácie na
ochranu rastlín,
alebo
b) drevo sa podrobilo ionizujú
cemu žiareniu na dosiahnutie
minimálnej
absorbovanej
dávky 1 kGy v celom objeme
dreva.
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93.

Drevo štiepok, triesok, ex 4401 22 00
pilín, hoblín, zvyškov ex 4401 40 10
a odpadu z dreva získa ex 4401 40 90
ných úplne alebo čias
točne z Betula L.

94.

Kôra a predmety vyro
bené z kôry Betula L.

95.

Drevo Platanus L., okrem ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
— dreveného obalového ex 4403 99 00
materiálu vo forme ex 4404 20 00
debien, debničiek, ex 4406 12 00
klietok,
bubnov ex 4406 92 00
a podobných obalov, ex 4407 99 27
jednoduchých paliet, ex 4407 99 40
skriňových
paliet ex 4407 99 90
a ostatných naklada ex 4408 90 15
cích plošín, káblových ex 4408 90 35
bubnov, prekladov ex 4408 90 85
bez ohľadu na to, či ex 4408 90 95
sa skutočne používajú ex 4416 00 00
na prepravu pred ex 9406 10 00
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,
ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch, a
dreva vo forme štie
pok, častíc, pilín, hoblín,
zvyškov
a
odpadu
z dreva získaných úplne
alebo čiastočne z Platanus
L.

ex 1404 90 00
ex 4401 40 90

Pôvod

Tretie krajiny

L 319/172

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že drevo má
pôvod v krajine bez výskytu
Agrilus anxius Gory.

Kanada a Spojené štáty, kde je Úradné potvrdenie, že kôra je
známy výskyt Agrilus anxius zbavená dreva.
Gory

Albánsko, Arménsko, Švaj Úradné potvrdenie, že drevo:
čiarsko, Turecko a Spojené
a) má pôvod v oblasti, ktorú
štáty
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. a ktorá sa uvádza v
rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031 v
rubrike „Dodatkové vyhláse
nie“,
alebo
b) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré je
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne uznávanou
značkou umiestnenou na
dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

96.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Drevo Populus L., okrem ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
dreva vo forme:
ex 4403 97 00
— štiepok, triesok, pilín, ex 4404 20 00
hoblín,
zvyškov ex 4406 12 00
a odpadu z dreva,
ex 4406 92 00
4407 97 10
— dreveného obalového
4407 97 91
materiálu vo forme
4407 97 99
debien, debničiek,
klietok,
bubnov ex 4408 90 15
a podobných obalov, ex 4408 90 35
jednoduchých paliet, ex 4408 90 85
skriňových
paliet ex 4408 90 95
a ostatných naklada ex 4416 00 00
cích plošín, káblových ex 9406 10 00
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,

Pôvod

Amerika (celý kontinent)

L 319/173

Osobitné požiadavky

Úradné potvrdenie, že drevo:
a) je odkôrnené,
alebo
b) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny a ktoré je
zaznamenané značkou „Kilndried“ alebo „KD“ alebo inou
medzinárodne uznávanou
značkou umiestnenou na
dreve alebo na akomkoľvek
obale v súlade s bežnou
praxou.

ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch

97.

Drevo vo forme štiepok, ex 4401 22 00
triesok, pilín, hoblín, ex 4401 40 10
zvyškov
a
odpadu ex 4401 40 90
z dreva a
získané
úplne alebo čiastočne z:
a) Acer saccharum Marsh.;
b) Populus L.

a) Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:

b) Amerika (celý kontinent)

a) bolo vyrobené z odkôrneného
okrúhleho dreva,
alebo
b) sa podrobilo komorovému
sušeniu, ktorým sa podľa
programu s presným vyme
dzením teploty a času ošet
renia dosiahla vlhkosť menšia
ako 20 % vyjadrená ako
percento zo sušiny,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

L 319/174

Osobitné požiadavky

c) sa podrobilo primeranej fumi
gácii, ktorej špecifikácia bola
schválená
v
súlade
s postupom stanoveným
v článku 107 nariadenia (EÚ)
2016/2031, ktorej účinná
látka, minimálna teplota dreva,
pomer (g/m3) a čas expozíce
(v hod.) sa uvádzajú v rastli
nolekárskom
osvedčení
v zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031,
alebo
d) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré treba uviesť v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

98.

Drevo
Amelanchier
Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster
Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem.,
Pyrus L. a Sorbus L.,
okrem dreva vo forme:
— štiepok,
triesok
a pilín získaných
úplne alebo čiastočne
z týchto rastlín,
— dreveného obalového
materiálu vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov všetkých

ex 4401 12 00
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

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:
a) má pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Saperda candida Fabricius
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
b) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré treba uviesť v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,
alebo

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Pôvod

druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené
z dreva rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,

L 319/175

Osobitné požiadavky

c) sa podrobilo primeranému
ionizujúcemu žiareniu, pri
ktorom bola dosiahnutás
minimálna
absorbovaná
dávka 1 kGy v celom objeme
dreva a ktoré treba uviesť
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle článku 71 naria
denia (EÚ) 2016/2031.

ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch

99.

Drevo vo forme štiepok ex 4401 22 00
získaných úplne alebo ex 4401 40 10
čiastočne z Amelanchier ex 4401 40 90
Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster
Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem.,
Pyrus L. a Sorbus L.

Kanada a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že drevo:
d) má pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Saperda candida Fabricius
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
e) bolo spracované na kúsky
s hrúbkou a šírkou najviac
2,5 cm,
alebo
f) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile štiepok
a ktoré treba uviesť v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

10.12.2019

SK

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

100.

Úradný vestník Európskej únie

Číselné znaky KN

Drevo Prunus L., okrem ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
dreva vo forme:
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 94 10
— štiepok, častíc, pilín,
4407 94 91
hoblín,
zvyškov
4407 94 99
a odpadu z dreva
ex 4407 99 27
získaných
úplne
ex 4407 99 40
alebo
čiastočne
ex 4407 99 90
z týchto rastlín,
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4416 00 00
— dreveného obalového ex 9406 10 00
materiálu vo forme
debien, debničiek,
klietok,
bubnov
a podobných obalov,
jednoduchých paliet,
skriňových
paliet
a ostatných naklada
cích plošín, káblových
bubnov, prekladov
bez ohľadu na to, či
sa skutočne používajú
na prepravu pred
metov
všetkých
druhov,
okrem
prekladov podopiera
júcich zásielky dreva,
ktoré sú vyrobené z
dreva
rovnakého
typu a kvality ako
drevo v zásielke
a
ktoré
spĺňajú
rovnaké rastlinole
kárske požiadavky
Únie ako
drevo
v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si
nezachovalo svoj priro
dzený oblý povrch

Pôvod

L 319/176

Osobitné požiadavky

Čína,
Kórejská Úradné potvrdenie, že drevo:
ľudovodemokratická republika,
Mongolsko, Japonsko, Kórejská
republika a Vietnam
a) má pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Aromia bungii (Falderman)
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,

alebo

b) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré treba uviesť v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031,

alebo

c) sa podrobilo primeranému
ionizujúcemu žiareniu, pri
ktorom bola dosiahnutás
minimálna
absorbovaná
dávka 1 kGy v celom objeme
dreva a ktoré treba uviesť
v rastlinolekárskom osvedčení v
zmysle nariadenia (EÚ)
2016/2031.

SK

10.12.2019

Úradný vestník Európskej únie

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety

101.

Číselné znaky KN

Drevo vo forme štiepok, ex 4401 22 00
triesok, pilín, hoblín, ex 4401 40 10
zvyškov
a
odpadu ex 4401 40 90
z dreva získaných úplne
alebo čiastočne z Prunus
L.

Pôvod

L 319/177

Osobitné požiadavky

Čína,
Kórejská Úradné potvrdenie, že drevo:
ľudovodemokratická republika,
Mongolsko, Japonsko, Kórejská a) má pôvod v oblasti, ktorú
národná organizácia na
republika a Vietnam
ochranu rastlín v krajine
pôvodu v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami pre
rastlinolekárske opatrenia zria
dila ako oblasť bez výskytu
Aromia bungii (Faldermann)
a ktorá sa uvádza v rastlinole
kárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031 v rubrike „Dodat
kové vyhlásenie“,
alebo
b) bolo spracované na kúsky s
hrúbkou a šírkou najviac 2,5
cm,
alebo
c) sa podrobilo primeranému
tepelnému ošetreniu, pri
ktorom bola dosiahnutá mini
málna teplota 56 °C počas
minimálne 30 nepretržitých
minút v celom profile dreva
a ktoré treba uviesť v rastlino
lekárskom osvedčení v zmysle
článku 71 nariadenia (EÚ)
2016/2031.

(1) Uplatňuje sa číselný znak KN

