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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031  

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín 

Príloha XII  

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do 

chránenej zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske 

osvedčenie  

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. Rastliny   
Beta vulgaris L. 

určené na priemyselné 

spracovanie 

Cukrová repa, čerstvá: 
ex 1212 91 80 
 
Korene kŕmnej repy, čerstvé: 
ex 1214 90 10 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

2. Časti rastlín    
 Eucalyptus l'Hérit. Lístie, konáre a ostatné časti rastlín 

Eucalyptus spp., bez kvetov alebo 

kvetinových pupencov, a trávy, machy a 

lišajníky, ktoré sú tovarom druhu vhodného 

na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Semená Eucalyptus spp.: 
ex 1209 99 10 
 
Rastliny a časti rastlín Eucalyptus spp. 

(vrátane semien a plodov), druhu 

používaného hlavne v parfumérii, vo farmácii 

alebo na insekticídne, fungicídne alebo 

podobné účely, čerstvé, chladené, nemrazené 

ani nesušené, tiež rezané, ale nedrvené a nie 

v prášku 
ex 1211 90 86 
 
Rastlinné produkty rastlín Eucalyptus spp., 

inde nešpecifikované ani nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 

 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

3. Časti rastlín (okrem 

plodov a semien) 
  

 Amelanchier Med. 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 

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez 

kvetov alebo kvetinových pupencov, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

 Chaenomeles Lindl. 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Cotoneaster Ehrh. 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

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 

 Crataegus 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Cydonia Mill. 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Eriobotrya Lindl. 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 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 

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

 Malus Mill. 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Mespilus 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Photinia davidiana 

(Dcne.) Cardot 
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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 

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 

– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

 Pyracantha Roem. 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Pyrus 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Sorbus 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, a trávy, 

machy a lišajníky, ktoré sú tovarom druhu 

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 

vhodného na kytice alebo na ozdobné účely, 

čerstvé, sušené, farbené, bielené, 

impregnované alebo inak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 
 
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

4. Semená   
 Beta vulgaris L. Semená cukrovej repy, na siatie: 

1209 10 00 
 
Semená kŕmnej repy (Beta vulgaris var. 

alba), na siatie: 
1209 29 60 
Ostatné semená kŕmnej repy (iné ako Beta 

vulgaris var. alba), na siatie: 
ex 1209 29 80 
Semená cvikly (Beta vulgaris var. conditiva), 

na siatie: 
1209 91 30 
Ostatné semená kŕmnej repy (Beta vulgaris), 

na siatie: 
ex 1209 91 80 

 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Castanea Mill. Semená jedlých gaštanov (Castanea spp.), na 

siatie:  
ex 1209 99 10 
 
Jedlé gaštany (Castanea spp.), nevylúpané, 

na siatie: 
ex 0802 41 00 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Dolichos Jacq., Semená, plody a výtrusy, druhu používaného 

na siatie: 
– – – – Ostatné: 
ex 1209 29 80 
– Semená liečivých rastlín pestovaných 

hlavne pre ich kvety, na siatie: 
ex 1209 30 00 
– Ostatné semená, na siatie: 
ex 1209 91 80  
ex 1209 99 99 
 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 Mangifera L. Semená manga, na siatie: 
ex 1209 99 99 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 
5. Semená a plody 

(tobolky) 
  



Rastliny, rastlinné produkty 

a iné predmety  

 

Číselný znak KN 
a jeho príslušný opis podľa nariadenia 

Rady (EHS) č. 2658/87 

Krajina pôvodu 

alebo odoslania 

 Gossypium L. Bavlníkové semená, na siatie: 
1207 21 00 
 

 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 nespracovaná bavlna Bavlna, nemykaná ani nečesaná, ostatná: 
5201 00 90 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 
 

6. 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  

 

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: 

 

 

  

Ihličnany (Pinales), okrem 

odkôrneného dreva s 

pôvodom v európskych 

tretích krajinách 

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 
– Štiepky alebo triesky z dreva: 
– – Ihličnaté: 
ex 4401 21 00 
– Piliny, zvyšky a odpad z dreva, 

neaglomerované: 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 90 
 

Albánsko, 

Andorra, 

Arménsko, 

Azerbajdžan, 

Bielorusko, 

Bosna a 

Hercegovina, 

Kanárske 

ostrovy, Faerské 

ostrovy, 

Gruzínsko, 

Island, 

Lichtenštajnsko, 

Moldavsko, 

Monako, Čierna 

Hora, Severné 

Macedónsko, 

Nórsko, Rusko 

[iba tieto časti: 

Centrálny 



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: 
– – Ihličnaté: 
ex 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.): 
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 
 
Železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované: 
– – Ihličnaté: 
4406 11 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
– – Ihličnaté: 
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.): 
ex 4407 11 10 

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 

(Privolzhsky 

federalny 

okrug)], San 

Maríno, Srbsko, 

Švajčiarsko, 

Turecko a 

Ukrajina 



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 4407 11 20 
ex 4407 11 90 
– – Z jedle (Abies spp.) a zo smreka (Picea 

spp.): 
ex 4407 12 10 
ex 4407 12 20 
ex 4407 12 90 
– – Ostatné, ihličnaté: 
ex 4407 19 10 
ex 4407 19 20 
ex 4407 19 90 
 
Debny, debničky, klietky, bubny a podobné 

obaly z dreva; káblové bubny z dreva; 

jednoduché palety, skriňové palety a ostatné 

nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy 

paliet z dreva: 
– Debny, debničky, klietky, bubny a podobné 

obaly; káblové bubny: 
4415 10 10 
4415 10 90 
– Jednoduché palety, skriňové palety a 

ostatné nakladacie plošiny; nástavné rámy 

paliet: 
4415 20 20 
4415 20 90 
 
Montované stavby, z dreva: 
9406 10 00 
 

Castanea Mill., okrem 

odkôrneného dreva 

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: 
– – Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín): 
ex 4401 40 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 

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 neihličnaté drevo [okrem tropického 

dreva špecifikovaného v poznámke 1 

k podpoložkám kapitoly 44 alebo ostatného 

tropického dreva, dreva z duba (Quercus 

spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], tiež 

odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo 

hrubo opracované do štvorcových tvarov, 

okrem dreva natieraného alebo 

impregnovaného 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 
 
Železničné alebo električkové podvaly 

(pražce) z dreva: 
– Neimpregnované: 
– – Neihličnaté:  
4406 12 00 
– Ostatné (okrem neimpregnovaných): 
– – Neihličnaté: 
4406 92 00 
 
Neihličnaté drevo [okrem tropického dreva, 

dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus 

spp.), javora (Acer spp.), z čerešne alebo 

višne (Prunus spp.), jaseňa (Fraxinus spp.), 

brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky 

(Populus spp.)], 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 
 
Debny, debničky, klietky, bubny a podobné 

obaly z dreva; káblové bubny z dreva; 



Rastliny, rastlinné produkty 

a iné predmety  

 

Číselný znak KN 
a jeho príslušný opis podľa nariadenia 

Rady (EHS) č. 2658/87 

Krajina pôvodu 

alebo odoslania 

jednoduché palety, skriňové palety a ostatné 

nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy 

paliet z dreva: 
– Debny, debničky, klietky, bubny a podobné 

obaly; káblové bubny: 
4415 10 10 
4415 10 90 
– Jednoduché palety, skriňové palety a 

ostatné nakladacie plošiny; nástavné rámy 

paliet: 
4415 20 20 
4415 20 90 
 
Montované stavby, z dreva: 
9406 10 00 
 

7. Kôra   

 Oddelená kôra 

ihličnanov 

Rastlinné produkty z kôry, inde 

nešpecifikované ani nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 
 

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

 

Tretie krajiny 

okrem 

Švajčiarska 

8. Ostatné   

 Zemina a 

nesterilizovaný 

odpad z repy 

obyčajnej (Beta 

vulgaris L.) 

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, 

repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby 

cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke 

mláto a odpad, tiež vo forme peliet, ostatné: 
ex 2303 20 10 
ex 2303 20 90 
 
Nerastné látky inde nešpecifikované ani 

nezahrnuté, ostatné: 
ex 2530 90 00 

 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

Živý peľ na 

opeľovanie Amelanchier 

Med., Chaenomeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., 

Crataegus L., Cydonia 

Mill., Eriobotrya Lindl., 

Malus Mill., Mespilus L., 

Photinia davidiana (Dcne.) 

Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L. a Sorbus L. 

Živý peľ: 
ex 1212 99 95 

Tretie krajiny 

okrem Švajčiarska 

 


