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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031  

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín 

Príloha XIV 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do 

určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich VYŽADUJE RASTLINNÝ 

PAS S OZNAČENÍM „CHRÁNENÁ ZÓNA“ 

1. Rastliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. 
2. Rastliny na výsadbu, okrem semien, Ajuga L., Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Crossandra 

Salisb., Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla 

Lindl., Nerium oleander L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Quercus spp. okrem Quercus 

suber, Ulmus L. a rastliny Begonia L. na výsadbu, okrem podcibulí, semien a hľúz. 
3. Rastliny okrem plodov a semien Aesculus hippocastanum L., Amelanchier Med., Arbutus 

unedo L., Camellia L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 

Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) 

Rehd., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L., Rhododendron L. okrem Rhododendron simsii Planch., Sorbus L., Syringa vulgaris 

L., Taxus L., Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L., Viburnum L. a 

Vitis L. 
4. Rastliny Palmae určené na výsadbu s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace 

k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & 

H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., 

Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops L., Cocos nucifera 

L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., 

Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. 

Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal 

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 
5. 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. 
6. Hľuzy Solanum tuberosum L. určené na výsadbu. 
7. Rastliny Beta vulgaris L. určené na priemyselné spracovanie. 
8. Zemina a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.). 
9. Semená Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq. a Gossypium spp. 
10. Plody (tobolky) Gossypium spp. a nespracovaná bavlna.  
11. 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  

– ihličnanov (Pinales), okrem odkôrneného dreva, 
– gaštana Castanea Mill., okrem odkôrneného dreva, 
– platana Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch 

a 
c) spadá pod príslušný číselný znak KN a zodpovedá jednému z nasledujúcich opisov 

podľa časti II prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87:  

 



Číselný znak 

KN 

Opis 

4401 11 00  Ihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo 

v podobných formách 

4401 12 00  Neihličnaté palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, vo viazaniciach alebo 

v podobných formách 

4401 21 00  Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva 

4401 22 00  Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva 

4401 40 90  Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), neaglomerované 

ex 4403 11 00  Surové ihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom 

alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli ani 

hrubo neopracované do štvorcových tvarov 

ex 4403 12 00  Surové neihličnaté drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené a nezbavené 

drevnej beli ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov 

ex 4403 21  Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 22 00  Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.), neodkôrnené a nezbavené drevnej beli 

ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými 

prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 23  Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a zo smreka (Picea spp.), neodkôrnené a 

nezbavené drevnej beli ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov, okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými 

ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 24 00  Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a zo smreka (Picea spp.), neodkôrnené a 

nezbavené drevnej beli ani hrubo neopracované do štvorcových tvarov, okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými 

ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm 

alebo viac 

ex 4403 25  Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo zo 

smreka (Picea spp.), neodkôrnené a nezbavené drevnej beli ani hrubo neopracované 

do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, ktorého každý 

rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 26 00  Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo zo 

smreka (Picea spp.), neodkôrnené a nezbavené drevnej beli ani hrubo neopracované 



Číselný znak 

KN 

Opis 

do štvorcových tvarov, okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami, iné než to, ktorého 

každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 99 00  Surové neihličnaté drevo [okrem tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka 

(Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) alebo eukalyptu 

(Eucalyptus 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 4404  Štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne 

nerozrezané 

 4406  Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva 

ex 4407  Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, 

brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm: 

ex 4407 99  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 

 

12. Oddelená kôra Castanea Mill. a ihličnanov (Pinales). 

 


