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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031  

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín 

Príloha XI - ČASŤ A 

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú 

rastlinolekárske osvedčenia, a rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade 

ktorých sa takéto osvedčenia na ich uvedenie na územie Únie nevyžadujú 

 

ČASŤ A 

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín 

pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 

na ich uvedenie na územie Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia 

 

Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

1. Rôzne    
Stroje a vozidlá, ktoré boli 

v prevádzke na 

poľnohospodárske alebo 

lesnícke účely 

Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, 

záhradníctvo alebo lesníctvo, na prípravu alebo na 

obrábanie pôdy, ktoré už boli v prevádzke; valce na 

úpravu trávnikov alebo športových plôch – už v 

prevádzke: 
– Pluhy: 
ex 8432 10 00 
– Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, 

prútové brány a plečky: 
ex 8432 21 00 
ex 8432 29 10  
ex 8432 29 30 
ex 8432 29 50 
ex 8432 29 90 
– Stroje na siatie a sadenie a stroje na jednotenie: 
ex 8432 31 00 
ex 8432 39 11 
ex 8432 39 19 
ex 8432 39 90 
– Rozmetače hnoja a umelých hnojív: 
ex 8432 41 00 
ex 8432 42 00 
– Ostatné stroje: 
ex 8432 80 00 
– Časti a súčasti: 
ex 8432 90 00 
 
Žacie alebo mlátiace stroje a zariadenia, vrátane strojov 

na lisovanie suchej slamy alebo krmiva; kosačky na 

trávu alebo seno; stroje na čistenie, triedenie vajec, 

ovocia alebo ostatných poľnohospodárskych 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

produktov, iné ako stroje položky 8437 – už v 

prevádzke: 
– Stroje na balenie slamy alebo suchého krmiva, 

vrátane zberacích lisov: 
ex 8433 40 00 
– – Kombajny na žatie a mlátenie: 
ex 8433 51 00 
– – Stroje na zber koreňov alebo hľúz: 
ex 8433 53 10 
ex 8433 53 30 
ex 8433 53 90 
 
Ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, 

záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo alebo včelárstvo, 

vrátane zariadení na klíčenie rastlín s mechanickým 

alebo tepelným vybavením; umelé liahne a kvočky pre 

hydinárstvo – už v prevádzke:  
– – Lesné stroje: 
ex 8436 80 10 
 
Traktory a ťahače (iné ako ťahače položky 8709) – už 

v prevádzke: 
– Cestné návesové ťahače: 
ex 8701 20 90 
– Iné ako jednonápravové traktory a ťahače, cestné 

ťahače alebo pásové traktory a ťahače: 
– – – Poľnohospodárske kolesové traktory a ťahače 

a lesné kolesové traktory a ťahače: 
ex 8701 9110 
ex 8701 9210 
ex 8701 9310 
ex 8701 9410 
ex 8701 9510 

 
Pestovateľské substráty, 

do ktorých sú rastliny 

zasadené alebo vnorené a 

ktoré udržujú 

životaschopnosť rastlín 

Neuplatňuje sa1. Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Zrná rodov Triticum L., 

Secale L. a xTriticosecale 

Wittm. ex A. Camus 

Pšenica a súraž, okrem semien na siatie: 
1001 19 00 
1001 99 00 
 
Raž okrem semien na siatie: 
1002 90 00 
 
Tritikale okrem semien na siatie: 
ex 1008 60 00 

Afganistan, India, Irán, 

Irak, Mexiko, Nepál, 

Pakistan, Južná Afrika 

a USA 

                                                           
1 Uplatňuje sa číselný znak KN príslušnej rastliny. 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 

2. Všeobecné kategórie 

 
  

Rastliny na výsadbu, 

okrem semien 
Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a 

pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v 

kvete; rastliny a korene čakanky, iné ako korene 

položky 1212: 
0601 10 10 
0601 10 20 
0601 10 30  
0601 10 40 
0601 10 90 
0601 20 10 
0601 20 30 
0601 20 90 
 
Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a 

vrúble okrem podhubia: 
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 
 
Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová 

zelenina, čerstvá, na výsadbu: 
ex 0703 10 11 
ex 0703 10 90 
ex 0703 20 00 
 
Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá 

hlúbovitá zelenina, čerstvé, zasadené v 

pestovateľskom substráte: 
ex 0704 10 00 
ex 0704 90 10 
ex 0704 90 90 
 
Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium 

spp.), čerstvé, zasadené v pestovateľskom substráte: 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

ex 0705 11 00 
ex 0705 19 00 
ex 0705 21 00 
ex 0705 29 00 
 
Zeler iný ako zeler buľvový, zasadený v 

pestovateľskom substráte: 
ex 0709 40 00 
Šalátová zelenina, iná ako hlávkový šalát (Lactuca 

sativa) a čakanka (Cichorium spp.), zasadené v 

pestovateľskom substráte: 
ex 0709 99 10 
Ostatná zelenina, zasadená v pestovateľskom 

substráte: 
ex 0709 99 90 
 
Zázvor, šafran, kurkuma a ostatné korenie, na výsadbu 

alebo zasadené v pestovateľskom substráte: 
ex 0910 11 00 
ex 0910 20 10 
ex 0910 30 00 
ex 0910 99 31 
ex 0910 99 33 
 

Koreňová a hľuzová 

zelenina 
Mrkva, repa, cvikla, hadomor španielsky, zeler 

buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo 

chladené: 
0706 10 00 
0706 90 10 
0706 90 30 
0706 90 90 
 
Ostatná koreňová a hľuzová zelenina, čerstvá alebo 

chladená: 
ex 0709 99 90 
 
Maniok, marantové korene, salepové korene, 

topinambur, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy 

s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, 

chladené, nemrazené ani nesušené, nerezané na plátky 

ani vo forme peliet: 
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 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Zázvor, šafran, kurkuma a ostatné korenie vo forme 

častí koreňových alebo hľuzových rastlín, čerstvé alebo 

chladené, iné ako sušené: 
ex 0910 11 00 
ex 0910 30 00 
ex 0910 99 91 
 
Cukrová repa, čerstvá a chladená: 
ex 1212 91 80 
Korene čakanky, čerstvé a chladené: 
ex 1212 94 00 
Ostatná koreňová a hľuzová zelenina, čerstvá a 

chladená: 
ex 1212 99 95 
 
Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, podobné 

krmovinové produkty, nie vo forme peliet, čerstvé 

alebo chladené, iné ako sušené: 
ex 1214 90 10 
ex 1214 90 90 
 

Rastliny Cryptocoryne sp. 

Hygrophila sp. a 

Vallisneria sp. 

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a 

vrúble okrem podhubia: 
ex 0602 10 90 
ex 0602 90 50 
 
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín rajčiakov alebo 

baklažánu, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, 

ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na 

ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 

 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

3. Časti rastlín okrem 

plodov a semien:  
  

Solanum lycopersicum L. 

a Solanum melongena L.  
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín rajčiakov alebo 

baklažánu, bez kvetov alebo kvetinových pupencov, 

ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na 

ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty rastlín rajčiakov a baklažánu, inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 

 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Zea mays L.  Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená: 
– – – Kukurica cukrová:  
ex 0709 99 60 

 
Kukurica, ostatná: 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

1005 90 00 
 
Rastlinné produkty kukurice (Zea mays), inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Convolvulus L., Ipomoea 

L., Micromeria Benth a 

Solanaceae Juss. 

Rezané kvetiny a kvetinové pupence druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0603 19 70 
 
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Amerika (celý kontinent), 

Austrália a Nový Zéland  

Vňať Apium graveolens 

L,. Eryngium L., 

Limnophila L. a Ocimum 

L. 

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená: 
0709 40 00  
ex 0709 99 10 
ex 0709 99 90 
 
Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhu 

používaného hlavne v parfumérii, vo farmácii, alebo na 

insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé, 

nerezané, nedrvené a nie v prášku: 
ex 1211 90 86 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Listy Manihot esculenta 

Crantz  
Listy kasavy (Manihot esculenta), čerstvé alebo 

chladené: 
ex 0709 99 90 
 
Rastlinné produkty kasavy (Manihot esculenta), inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Ihličnany (Pinales) Lístie, konáre a ostatné časti rastlín ihličnanov 

(Pinales), bez kvetov alebo kvetinových pupencov, 

ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na 

ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 20 
ex 0604 20 40 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Castanea Mill., 

Dendranthema (DC.) Des 

Moul., Dianthus L., 

Gypsophila L., 

Pelargonium l'Herit. ex 

Ait, Phoenix spp., 

Populus L., Quercus L., 

Solidago L. 

Rezané kvetiny a kvetinové pupence, druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
0603 12 00 
0603 14 00 
ex 0603 19 70 
 
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Acer saccharum Marsh Lístie, konáre a ostatné časti rastlín javora 

cukrodarného (Acer saccharum), bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty rastlín javora cukrodarného (Acer 

saccharum), inde nešpecifikované ani nezahrnuté, 

čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Kanada a Spojené štáty 

Prunus L. Rezané kvetiny a kvetinové pupence Prunus spp., 

druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé: 
ex 0603 19 70 
 
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín Prunus spp., bez 

kvetov alebo kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom 

druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé: 
ex 0604 20 90 

 
Rastlinné produkty rastlín Prunus spp., inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 

Tretie krajiny okrem 

Albánska, Andorry, 

Arménska, Azerbajdžanu, 

Bieloruska, Bosny a 

Hercegoviny, Kanárskych 

ostrovov, Faerských 

ostrovov, Gruzínska, 

Islandu, Lichtenštajnska, 

Moldavska, Monaka, 

Čiernej Hory, Severného 

Macedónska, Nórska, 

Ruska [iba tieto časti: 

Centrálny federálny kraj 

(Tsentralny federalny 

okrug), Severozápadný 

federálny kraj (Severo-

Zapadny federalny okrug), 

Južný federálny kraj 

(Yuzhny federalny okrug), 

Severo-Kavkazský 

federálny kraj (Severo-

Kavkazsky federalny 

okrug) a Privolžský 

federálny kraj 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

(Privolzhsky federalny 

okrug)], San Marína, 

Srbska, Švajčiarska, 

Turecka a Ukrajiny 
Betula L. Lístie, konáre a ostatné časti rastlín brezy (Betula spp.), 

bez kvetov alebo kvetinových pupencov, ktoré sú 

tovarom druhu vhodného na kytice alebo na ozdobné 

účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty rastlín brezy (Betula spp.), inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 

 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Fraxinus L., Juglans L., 

Pterocarya Kunth a 

Ulmus davidiana Planch.  

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Kanada, Čína, Kórejská 

ľudovodemokratická 

republika, Japonsko, 

Mongolsko, Kórejská 

republika, Rusko, Taiwan 

a Spojené štáty 

Amyris P. Browne, 

Casimiroa La Llave, 

Citropsis Swingle & 

Kellerman, Eremocitrus 

Swingle, Esenbeckia 

Kunth., Glycosmis Corrêa, 

Merrillia Swingle, 

Naringi Adans., 

Tetradium Lour., 

Toddalia Juss. a 

Zanthoxylum L. 

Rezané kvetiny a kvetinové pupence, druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0603 19 70 
 
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90  
 

 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Acer macrophyllum Pursh,  
Acer pseudoplatanus L., 

Adiantum aleuticum 

(Rupr.) Paris, Adiantum 

jordanii C. Muell., 

Aesculus californica 

(Spach) Nutt., Aesculus 

hippocastanum L., 

Arbutus menziesii Pursch., 

Arbutus unedo L., 

Arctostaphylos spp. 

Adans, Calluna vulgaris 

(L.) Hull, Camellia spp. 

Rezané kvetiny a kvetinové pupence, druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0603 19 70 
 
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné materiály druhu používaného hlavne na 

pletenie (napríklad bambus, ratan, trstina, tŕstie, vŕbové 

prútie, rafia, čistená, bielená alebo farbená obilná 

slama, a lipová kôra), čerstvé: 

Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

L., Castanea sativa Mill., 

Fagus sylvatica L., 

Frangula californica 

(Eschsch.) Gray, Frangula 

purshiana (DC.) Cooper, 

Fraxinus excelsior L., 

Griselinia littoralis 

(Raoul), Hamamelis 

virginiana L., 

Heteromeles arbutifolia 

(Lindley) M. Roemer, 

Kalmia latifolia L., 

Laurus nobilis L., 

Leucothoe spp. D. Don, 

Lithocarpus densiflorus 

(Hook. & Arn.) Rehd., 

Lonicera hispidula 

(Lindl.) Dougl. ex 

Torr.&Gray, Magnolia 

spp. L., Michelia doltsopa 

Buch.-Ham. ex DC, 

Nothofagus obliqua 

(Mirbel) Blume, 

Osmanthus heterophyllus 

(G. Don) P. S. Green, 

Parrotia persica (DC) 

C.A. Meyer, Photinia x 

fraseri Dress, Pieris spp. 

D. Don, Pseudotsuga 

menziesii (Mirbel) 

Franco, Quercus spp. L., 

Rhododendron spp. L., 

other than Rhododendron 

simsii Planch., Rosa 

gymnocarpa Nutt., Salix 

caprea L., Sequoia 

sempervirens (Lamb. ex 

D. Don) Endl., Syringa 

vulgaris L., Taxus spp. L., 

Trientalis latifolia (Hook), 

Umbellularia californica 

(Hook. & Arn.) Nutt., 

Vaccinium ovatum Pursh a 

Viburnum spp. L 

ex 1401 90 00 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

4. Časti rastlín iné ako 

plody, ale vrátane 

semien: 

  

Aegle Corrêa, Aeglopsis 

Swingle, Afraegle Engl., 

Atalantia Corrêa, 

Balsamocitrus Stapf, 

Rezané kvetiny a kvetinové pupence, druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0603 19 70 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Burkillanthus Swingle, 

Calodendrum Thunb., 

Choisya Kunth, Clausena 

Burm. f., Limonia L., 

Microcitrus Swingle, 

Murraya J. Koenig ex L., 

Pamburus Swingle, 

Severinia Ten., Swinglea 

Merr., Triphasia Lour a 

Vepris Comm. 

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená: 
ex 0709 99 90 
 
Semená, plody a výtrusy, druhu používaného na siatie: 
– Semená liečivých rastlín pestovaných hlavne pre ich 

kvety: 
ex 1209 30 00 
– – Semená zeleniny: 
ex 1209 91 80 
– – Ostatné: 
ex 1209 99 91 
ex 1209 99 99 
 
Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhu 

používaného hlavne v parfumérii, vo farmácii, alebo na 

insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé, 

nerezané, nedrvené a nie v prášku: 
ex 1211 90 86 
 
Rastlinné materiály druhu používaného hlavne na 

pletenie (napríklad bambus, ratan, trstina, tŕstie, vŕbové 

prútie, rafia, čistená, bielená alebo farbená obilná 

slama, a lipová kôra), čerstvé: 
ex 1401 90 00 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, čerstvé: 
ex 1404 90 00 
 

5. Plody:   
Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., 

Microcitrus Swingle, 

Naringi Adans., Swinglea 

Merr. a ich hybridy, 

Momordica L. a 

Solanaceae Juss. 

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené: 
0702 00 00 

 
Ostatná zelenina Solanaceae, čerstvá alebo chladená: 
0709 30 00 
0709 60 10 
0709 60 91 
0709 60 95 
0709 60 99 
ex 0709 99 90  

 

 
Citrusové ovocie, čerstvé alebo chladené: 
0805 10 22 
0805 10 24 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

0805 10 28 
ex 0805 10 80 
ex 0805 21 10 
ex 0805 21 90 
ex 0805 22 00 
ex 0805 29 00 
ex 0805 40 00 
ex 0805 50 10 
ex 0805 50 90 
ex 0805 90 00 

 
Ostatné ovocie, čerstvé alebo chladené: 
ex 0810 90 75 

 
Actinidia Lindl., Annona 

L., Carica papaya L., 

Cydonia Mill., Diospyros 

L., Fragaria L., Malus L., 

Mangifera L., Passiflora 

L., Persea americana 

Mill., Prunus L., Psidium 

L., Pyrus L., Ribes L., 

Rubus L., Syzygium 

Gaertn., Vaccinium L. a 

Vitis L. 

Avokáda, čerstvé alebo chladené: 
ex 0804 40 00 
Guavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo chladené: 
ex 0804 50 00 

 
Hrozno, čerstvé alebo chladené: 
0806 10 10 
0806 10 90 

 
Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé 

alebo chladené: 
– Papáje: 
0807 20 00 
 
Jablká, hrušky a duly, čerstvé alebo chladené: 
0808 10 10 
0808 10 80 
0808 30 10 
0808 30 90 
0808 40 00 
 
Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane 

nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé alebo chladené: 
0809 10 00 
0809 21 00 
0809 29 00 
0809 30 10 
0809 30 90 
0809 40 05 
0809 40 90 
 
– Jahody, čerstvé alebo chladené: 
0810 10 00 
– Maliny, moruše, černice a ostružinové maliny, 

čerstvé alebo chladené: 
08010 20 10 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

ex 0810 20 90  
– Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše, čerstvé 

alebo chladené: 
0810 30 10 
0810 30 30 
0810 30 90 
– Brusnice, čučoriedky a ostatné plody rodu 

Vaccinium, čerstvé alebo chladené: 
0810 40 10 
0810 40 30 
0810 40 50 
0810 40 90 
– Kivi, čerstvé alebo chladené: 
0810 50 00 
– Tomely, čerstvé alebo chladené: 
0810 70 00 
– Ostatné, čerstvé alebo chladené: 
ex 0810 90 20 
ex 0810 90 75 

 
Punica granatum L. Granátové jablko, čerstvé alebo chladené: 

ex 0810 90 75 
Krajiny afrického 

kontinentu, Kapverdy, 

Svätá Helena, 

Madagaskar, Réunion, 

Maurícius a Izrael 
6. Rezané kvetiny:   
Orchidaceae – Orchidey, čerstvé: 

 
0603 13 00 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Aster spp., Eryngium L., 

Hypericum L., Lisianthus 

L., Rosa L. a Trachelium 

L. 

Rezané kvetiny a kvetinové pupence, druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
0603 11 00 
ex 0603 1970 
 

 

Tretie krajiny okrem 

Albánska, Andorry, 

Arménska, Azerbajdžanu, 

Bieloruska, Bosny a 

Hercegoviny, Kanárskych 

ostrovov, Faerských 

ostrovov, Gruzínska, 

Islandu, Lichtenštajnska, 

Moldavska, Monaka, 

Čiernej Hory, Severného 

Macedónska, Nórska, 

Ruska [iba tieto časti: 

Centrálny federálny kraj 

(Tsentralny federalny 

okrug), Severozápadný 

federálny kraj (Severo-

Zapadny federalny okrug), 

Južný federálny kraj 

(Yuzhny federalny okrug), 

Severo-Kavkazský 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

federálny kraj (Severo-

Kavkazsky federalny 

okrug) a Privolžský 

federálny kraj 

(Privolzhsky federalny 

okrug)], San Marína, 

Srbska, Švajčiarska, 

Turecka a Ukrajiny 
7. Hľuzy:   
Solanum tuberosum L. Zemiaky, čerstvé alebo chladené, iné ako sadbové 

zemiaky: 
ex 0701 90 10 
ex 0701 90 50 
ex 0701 90 90 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

8. Semená:    
Brassicaceae, Poaceae, 

Trifolium spp. 
 

Semená pšenice a súraže: 
1001 11 00 
1001 91 10 
1001 91 20 
1001 91 90 
 
Semená raže: 
1002 10 00 
 
Semená jačmeňa: 
1003 10 00 
 
Semená ovsa: 
1004 10 00 
 
Semená kukurice: 
1005 10 13 
1005 10 15 
1005 10 18 
1005 10 90 

 
Semená ryže: 
1006 10 10 
 
Semená ciroku: 
1007 10 10 
1007 90 00 
 
Semená prosa: 
1008 21 00 

 
Semená lesknice kanárskej na siatie: 
ex 1008 30 00 

Argentína, Austrália, 

Bolívia, Brazília, Čile, 

Nový Zéland a Uruguaj 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 
Semená prstovky (Digitaria spp.) na siatie: 
ex 1008 40 00 
 
Semená tritikale: 
ex 1008 60 00 
 
Semená ostatných obilnín na siatie: 
ex 1008 90 00 
 
Semená repky alebo semená repky olejnej na siatie: 
1205 10 10 
ex 1205 90 00 
 
Horčičné semená na siatie: 
1207 50 10 
 
Semená ďateliny (Trifolium spp.) na siatie: 
1209 22 10 
1209 22 80 
 
Semená kostravy na siatie: 
1209 23 11 
1209 23 15 
1209 23 80 
 
Semená lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na siatie: 
1209 24 00 
 
Semená mätonoha (Lolium multiflorum Lam., Lolium 

perenne L.) na siatie: 
1209 25 10 
1205 25 90 

 
Semená timotejky lúčnej; semená rodu Poa (lipnica 

močiarna Poa palustris L., lipnica pospolitá Poa 

trivialis L.); reznačky laločnatej (Dactylis glomerata 

L.) a psinčeka (Agrostis), na siatie: 
ex 1209 29 45 

 
Semená ostatných tráv na siatie: 
ex 1209 29 80 

 
Semená okrasných tráv na siatie: 
ex 1209 30 00 

 
Semená ostatnej hlúbovitej zeleniny (Brassicaceae) na 

siatie: 
ex 1209 91 80 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 
Rody Triticum L., Secale 

L. a xTriticosecale Wittm. 

ex A. Camus 

Semená pšenice a súraže: 
1001 11 00 
1001 91 10 
1001 91 20 
1001 91 90 
 
Semená raže: 
1002 10 00 
 
Tritikale na siatie: 
ex 1008 60 00 
 

Afganistan, India, Irán, 

Irak, Mexiko, Nepál, 

Pakistan, Južná Afrika 

a Spojené štáty 

Citrus L., Fortunella 

Swingle a Poncirus Raf. a 

ich hybridy,  
Capsicum spp. L., 

Helianthus annuus L., 

Solanum lycopersicum L., 

Medicago sativa L., 

Prunus L., Rubus L., 

Oryza spp. L., Zea mays 

L. , Allium cepa L., Allium 

porrum L., Phaseolus 

cocineus sp. L., Phaseolus 

vulgaris L. 

Kukurica cukrová na siatie: 
ex 0709 99 60 
 
– Fazuľa (Phaseolus spp.) na siatie: 
0713 33 10 
 
Mandle, na siatie: 
ex 0802 11 10 
ex 0802 11 90 
ex 0802 12 10 
ex 0802 12 90 
 
Semená kukurice, na siatie: 
1005 10 13 
1005 10 15 
1005 10 18 
1005 10 90 
 
Ryža, na siatie: 
1006 10 10 
 
Slnečnicové semená, na siatie: 
1206 00 10 
 
Semená lucerny (alfalfa), na siatie: 
1209 21 00 
– – – Ostatné semená zeleniny, na siatie: 
ex 1209 91 80 
– – Ostatné semená, na siatie: 
ex 1209 99 99 
 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Solanum tuberosum L. 
 

Pravé semená zemiaka, na siatie: 
ex 1209 91 80 
 

Všetky tretie krajiny 

9. Semená zeleniny:  Všetky tretie krajiny 

Pisum sativum L. Semená hrachu siateho (Pisum sativum), na siatie:  



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

0713 10 10 
 

 

 
Vicia faba L. Semená bôbu a konského bôbu, na siatie: 

ex 0713 50 00 
– Ostatné, semená na siatie:  
ex 0713 90 00 
 

 

 

 

10. Semená olejnín 

a priadnych rastlín 
 Všetky tretie krajiny 

Brassica napus L. Semená repky alebo semená repky olejnej na siatie: 
1205 10 10 
ex 1205 90 00 
 

 

Brassica rapa L., 
 

Semená Brassica rapa, na siatie: 
ex 1209 91 80 
 

 

Glycine max (L.) Merrill Semená sójových bôbov, na siatie: 
1201 10 00 
 

 

Linum usitatissimum L. Ľanové semená, na siatie: 
1204 00 10 
 

 

Sinapis alba L. 
 

Horčičné semená, na siatie: 
1207 50 10 

 

11. Oddelená kôra:   
Ihličnany (Pinales) Rastlinné produkty z kôry, inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
ex 4401 40 90 
 

Tretie krajiny okrem 

Albánska, Andorry, 

Arménska, Azerbajdžanu, 

Bieloruska, Bosny a 

Hercegoviny, Kanárskych 

ostrovov, Faerských 

ostrovov, Gruzínska, 

Islandu, Lichtenštajnska, 

Moldavska, Monaka, 

Čiernej Hory, Severného 

Macedónska, Nórska, 

Ruska [iba tieto časti: 

Centrálny federálny kraj 

(Tsentralny federalny 

okrug), Severozápadný 

federálny kraj (Severo-

Zapadny federalny okrug), 

Južný federálny kraj 

(Yuzhny federalny okrug), 

Severo-Kavkazský 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

federálny kraj (Severo-

Kavkazsky federalny 

okrug) a Privolžský 

federálny kraj 

(Privolzhsky federalny 

okrug)], San Marína, 

Srbska, Švajčiarska, 

Turecka a Ukrajiny 
Acer saccharum Marsh, 

Populus L., a Quercus L. 

okrem Quercus suber L.  

Rastlinné produkty z kôry, inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
ex 4401 40 90 

 

 

Tretie krajiny okrem 

Švajčiarska 

Fraxinus L., Juglans L., 

Pterocarya Kunth a 

Ulmus davidiana Planch.  

Rastlinné produkty z kôry, inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
ex 4401 40 90 
 

Kanada, Čína, Kórejská 

ľudovodemokratická 

republika, Japonsko, 

Mongolsko, Kórejská 

republika, Rusko, Taiwan 

a Spojené štáty 

Betula L. Rastlinné produkty z brezy (Betula spp.), inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
ex 4401 40 90 
 

Kanada a Spojené štáty 

Acer macrophyllum Pursh, 

Aesculus californica 

(Spach) Nutt., 

Lithocarpus densiflorus 

Rastlinné produkty z kôry, inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

(Hook. & Arn.) Rehd. a 

Taxus brevifolia Nutt. 
Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
ex 4401 40 90 
 

12. Drevo, ak:  
a) je považované za 

rastlinný produkt v zmysle 

článku 2 bodu 2 

nariadenia (EÚ) 

2016/2031  
 

a 
b) je získané úplne 

alebo čiastočne z jedného 

z radov, rodov alebo 

druhov opísaných ďalej, 

okrem dreveného 

obalového materiálu 
 
a 

c) spadá pod príslušný 

číselný znak KN a 

zodpovedá jednému z 

opisov uvedených v 

strednom stĺpci podľa 

časti II prílohy I k 

nariadeniu (EHS) 

č. 2658/87:  

  

Quercus L. vrátane 

dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj 

prirodzený oblý 

povrch, okrem dreva, 

ktoré zodpovedá opisu 

číselného znaku KN 

44160000 a ktoré je 

opatrené dokladmi 

osvedčujúcimi, že 

drevo prešlo tepelným 

spracovaním, ktoré 

umožňuje dosiahnuť 

minimálnu teplotu 

176 °C počas 

20 minút 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 

Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
– – Z duba (Quercus spp.): 
4403 91 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných) 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z duba (Quercus spp.): 
4407 91 15 
4407 91 31 
4407 91 39 
4407 91 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané 

lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na 

podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne 

rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené 

pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, 

s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm: – Ostatné: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Platanus L. vrátane dreva, 

ktoré si nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
ex 4403 99 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných) 
ex 4406 92 00 
 

Albánsko, Arménsko, 

Švajčiarsko, Turecko 

alebo Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Populus L. vrátane dreva, 

ktoré si nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 

Amerika (celý kontinent) 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
– – Z topoľa a osiky (Populus spp.): 
4403 97 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných) 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z topoľa a osiky (Populus spp.): 
4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Acer saccharum Marsh. 

vrátane dreva, ktoré si 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

Spojené štáty a Kanada 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 
aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
ex 4403 99 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných) 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z javora (Acer spp.) 
4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Ihličnany (Pinales) 

vrátane dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Ihličnaté 
4401 11 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Ihličnaté 
4401 21 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Ihličnaté: 
4403 11 00 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Ihličnaté, okrem natieraných alebo impregnovaných 

farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými 

ochrannými prostriedkami: 
– – Z borovice (Pinus spp.): 

Kazachstan, Rusko a 

Turecko a iné tretie 

krajiny okrem Albánska, 

Andorry, Arménska, 

Azerbajdžanu, Bieloruska 

a Bosny a Hercegoviny, 

Kanárskych ostrovov, 

Faerských ostrovov, 

Gruzínska, Islandu, 

Lichtenštajnska, 

Moldavska, Monaka, 

Čiernej Hory, Severného 

Macedónska, Nórska, San 

Marína, Srbska, 

Švajčiarska a Ukrajiny 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 
– – Z jedle (Abies spp.) a zo smreka (Picea spp.): 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 
– – Ostatné, ihličnaté: 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 4403 26 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Ihličnaté: 
ex 4404 10 00 
 
Ihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované: 
4406 11 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
4406 91 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– Ihličnaté: 
– – Z borovice (Pinus spp.): 
4407 11 10 
4407 11 20 
4407 11 90 
– – Z jedle (Abies spp.) a zo smreka (Picea spp.): 
4407 12 10 
4407 12 20 
4407 12 90 
– – Ostatné, ihličnaté: 
4407 19 10 
4407 19 20 
4407 19 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
– Ihličnaté: 
4408 10 15 
4408 10 91 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

4408 10 98 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Fraxinus L., Juglans L., 

Pterocarya Kunth a 

Ulmus davidiana Planch. 

a vrátane dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
ex 4403 99 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované: 

Kanada, Čína, Kórejská 

ľudovodemokratická 

republika, Japonsko, 

Mongolsko, Kórejská 

republika, Rusko, Taiwan 

a Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z jaseňa (Fraxinus spp.): 
4407 95 10 
4407 95 91 
4407 95 99 
– – Ostatné: 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Betula L. vrátane dreva, 

ktoré si nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 

Kanada a Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
– – Z brezy (Betula spp.): 
4403 95 10 
4403 95 90 
4403 96 00  
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované:  
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z brezy (Betula spp.): 
4407 96 10 
4407 96 91 
4407 96 99 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Amelanchier Medik., 

Aronia Medik., 

Cotoneaster Medik., 

Crataegus L., Cydonia 

Mill., Malus Mill., 

Pyracantha M. Roem., 

Pyrus L. a Sorbus L. 

vrátane dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch, 

okrem pilín alebo hoblín 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
ex 4403 99 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované: 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
ex 4406 92 00 
 

Kanada a Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

Prunus L. vrátane dreva, 

ktoré si nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 

Kanada, Čína, Kórejská 

ľudovodemokratická 

republika, Japonsko, 

Mongolsko, Kórejská 

republika, Spojené štáty, 

Vietnam alebo akákoľvek 

tretia krajina, kde je 

známy výskyt Aromia 

bungii 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
ex 4403 99 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované: 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z čerešne alebo višne (Prunus spp.): 
4407 94 10 
4407 94 91 
4407 94 99 
– – Ostatné: 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

 
Acer L., Aesculus L., 

Alnus L., Betula L., 

Carpinus L., 

Cercidiphyllum Siebold & 

Zucc., Corylus L., Fagus 

L., Fraxinus L., 

Koelreuteria Laxm., 

Platanus L., Populus L., 

Salix L., Tilia L. a Ulmus 

L. vrátane dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj 

prirodzený oblý povrch 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
– – Z buka (Fagus spp.): 
4403 93 00 
4403 94 00 
– – Z brezy (Betula spp.): 
4403 95 10 
4403 95 90 
4403 96 00  
– – Z topoľa a osiky (Populus spp.): 
4403 97 00 
– – Z ostatných: 
ex 4403 99 00 
 
Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Neihličnaté železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 

Tretie krajiny, kde je 

známy výskyt 

Anoplophora glabripennis 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

– Neimpregnované: 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– – Z buka (Fagus spp.): 
4407 92 00 
– – Z javora (Acer spp.): 
4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
– – Z jaseňa (Fraxinus spp.): 
4407 95 10 
4407 95 91 
4407 95 99 
– – Z brezy (Betula spp.): 
4407 96 10 
4407 96 91 
4407 96 99 
– – Z topoľa a osiky (Populus spp.): 
4407 97 10 
4407 97 91 
4407 97 99 
– – Z ostatných: 
4407 99 27 
4407 99 40 
4407 99 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 
ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Acer macrophyllum Pursh, 

Aesculus californica 

(Spach) Nutt., 

Lithocarpus densiflorus 

(Hook. & Arn.) Rehd. a 

Taxus brevifolia Nutt. 

Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo 

triesky z dreva; zvyšky a odpad z dreva, tiež 

aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo 

podobných formách: 
– Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, 

viazaniciach alebo podobných formách: 
– – Ihličnaté: 
ex 4401 11 00 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 12 00 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Ihličnaté: 
ex 4401 21 00 
– – Neihličnaté: 
ex 4401 22 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, neaglomerované: 
– – Piliny: 
ex 4401 40 10 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami: 
– – Ihličnaté: 
ex 4403 11 00 
– – Neihličnaté: 
ex 4403 12 00 
 
Surové drevo, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
– – Ostatné, ihličnaté: 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 4403 26 00 
 
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov: 
– Okrem natieraných alebo impregnovaných farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami: 
– – Ostatné, neihličnaté: 
ex 4403 99 00 
 

Spojené štáty 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané: 
– Ihličnaté: 
ex 4404 10 00 
– Neihličnaté: 
ex 4404 20 00 
 
Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z 

dreva: 
– Neimpregnované: 
– – Ihličnaté: 
ex 4406 11 00 
– – Neihličnaté: 
ex 4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných):  
– – Ihličnaté: 
ex 4406 91 00 
– – Neihličnaté 
ex 4406 92 00 
 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 
– Ihličnaté: 
ex 4407 19 10 
ex 4407 19 20 
ex 4407 19 90 
– – Z javora (Acer spp.): 
4407 93 10 
4407 93 91 
4407 93 99 
– – Z ostatných: 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 
 
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním 

vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné 

vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, 

krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, 

pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou 

nepresahujúcou 6 mm: 
– Ihličnaté: 
ex 4408 10 15 
ex 4408 10 91 
ex 4408 10 98 
– Ostatné: 
ex 4408 90 15 
ex 4408 90 35 
ex 4408 90 85 



Rastliny, rastlinné 

produkty a iné predmety 
Číselný znak KN  

a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) 

č. 2658/87 

 

Krajina pôvodu alebo 

odoslania 

ex 4408 90 95 
 
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske 

výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny 

suda): 
ex 4416 00 00 
 
Montované stavby z dreva: 
ex 9406 10 00 
 

   

 


