
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, 

ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa 

zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2018/2019 

Príloha VIII 

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a 

zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie  

Príslušné orgány alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov 

musia v relevantných prípadoch kontrolovať v najvhodnejších časoch na zistenie výskytu daného škodcu 

splnenie požiadaviek stanovených v nasledujúcej tabuľke. 
 

Rastliny, rastlinné produkty a iné 

predmety 
Požiadavky 

1.  Stroje a vozidlá, ktoré boli v 

prevádzke na poľnohospodárske 

alebo lesnícke účely 

Stroje alebo vozidlá boli: 

a) premiestnené z oblasti, ktorú príslušné 

orgány v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť 

bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. 

Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 

alebo 

b) očistené a bez zeminy a zvyškov rastlín 

pred premiestnením z infikovanej oblasti. 

2.  Rastliny na výsadbu s koreňmi, 

pestované vonku 
Úradné potvrdenie, že miesto výroby je bez 

výskytu Clavibacter sepedonicus 

(Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. a 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. 

3.  Rastliny na výsadbu druhov 

Solanum L. vytvárajúcich 

poplazy alebo hľuzy alebo ich 

hybridov, skladované v 

génových bankách alebo 

génových odrodových 

kolekciách 

Úradné potvrdenie, že rastliny sa uchovávali 

za karanténnych podmienok a že 

laboratórnym testovaním sa výskyt žiadnych 

karanténnych škodcov Únie nezistil. 

Každá organizácia alebo výskumná 

inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, 

informuje príslušný orgán o tom, že takýto 

materiál uchováva. 

4.  Rastliny na výsadbu druhov 

Solanum L. vytvárajúcich 

poplazy alebo hľuzy alebo ich 

hybridov, iné ako 

hľuzy Solanum 

tuberosum L. špecifikované 

v zápisoch 5, 6, 7, 8 alebo 9 a 

iné ako kultivačný udržiavací 

Úradné potvrdenie, že rastliny sa uchovávali 

za karanténnych podmienok a že 

laboratórnym testovaním sa výskyt žiadnych 

karanténnych škodcov Únie nezistil. 

Laboratórne testovanie musí byť: 



materiál skladovaný v génových 

bankách alebo génových 

odrodových kolekciách a iné 

ako pravé osivo zemiaka 

Solanum tuberosum L. 

špecifikované v zápise 21 

a) pod dozorom dotknutého príslušného 

orgánu a musí ho vykonať školený personál 

tohto orgánu alebo iný schválený orgán; 

b) vykonané v priestoroch vybavených 

vhodným zariadením, ktoré slúži na 

obmedzenie výskytu karanténnych škodcov 

Únie a uchovanie materiálu vrátane 

indikačných rastlín, a to takým spôsobom, 

aby sa eliminovalo akékoľvek riziko šírenia 

karanténnych škodcov Únie; 

c) vykonané na všetkých jednotkách 

materiálu: 

i) vizuálnou prehliadkou zameranou na 

symptómy spôsobené akýmkoľvek 

karanténnym škodcom Únie, ktorá sa 

vykonáva v pravidelných intervaloch 

počas celej dĺžky minimálne jedného 

vegetačného cyklu, pričom sa zohľadní typ 

materiálu a jeho rastová fáza počas 

testovacieho programu; 

ii) laboratórnym testovaním v prípade 

všetkých zemiakových materiálov aspoň 

na:  

 – andský latentný vírus zemiakov, 

 – andský vírus škvrnitosti zemiakov, 

 – vírus Arracacha B. (oca kmeň), 

 – vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka, 

 –T vírus zemiaka, 

 – neeurópske izoláty vírusov zemiakov A, 

M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a 

vírusu zvinutky zemiaka (vrátane Yo), 

 – Clavibacter sepedonicus (Spieckermann 

a Kottho) Nouioui et al., 

 – 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. 

indonesiensis Safni et al.;  

iii) v prípade pravého osiva zemiaka Solanum 

tuberosum L. okrem toho, ktoré je 

špecifikované v bode 21, minimálne na 

vyššie uvedené vírusy a viroidy s výnimkou 

andského latentného vírusu zemiakov a 

neeurópskych izolátov vírusov zemiakov A, 

M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a vírusu 

zvinutky zemiaka; 



d) primeraným testovaním na akékoľvek iné 

symptómy pozorované pri vizuálnej 

prehliadke na určenie karanténnych škodcov 

Únie, ktoré tieto symptómy spôsobili. 

5.  Hľuzy Solanum tuberosum L. na 

výsadbu 
Úradné potvrdenie, že ustanovenia právnych 

predpisov Únie na boj proti Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) boli dodržané. 

6.  Hľuzy Solanum tuberosum L. na 

výsadbu 
Úradné potvrdenie, že: 

a) hľuzy majú pôvod v oblasti bez výskytu 

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & 

Kottho) Nouioui et al., 

alebo 

b) ustanovenia právnych predpisov Únie na 

boj proti Clavibacter sepedonicus 

(Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. boli 

dodržané. 

7.  Hľuzy Solanum tuberosum L. na 

výsadbu 
Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod: 

a) v oblastiach bez výskytu Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

emend.,  

alebo 

b) v mieste výroby, kde nebol zistený výskyt 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al. emend. Safni et al. alebo ktoré sa 

považuje za miesto bez výskytu uvedených 

škodcov v dôsledku implementácie vhodného 

postupu zameraného na eradikáciu Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

emend. Safni et al. 

8.  Hľuzy Solanum tuberosum L. na 

výsadbu 
Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod:  

b) v oblastiach bez výskytu Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax 

Karssen, 

alebo 

b) v oblastiach, kde je známy výskyt 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a 

Meloidogyne fallax Karssen, a: 

(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 

prostredníctvom vizuálnej prehliadky 

hostiteľských rastlín vo vhodných časoch 

a vonkajšej vizuálnej prehliadky, ako aj 

rozrezaním hľúz po zbere úrody 



zemiakov, ktoré boli vypestované v 

mieste výroby,  

alebo 

(ii) hľuzy sa po zbere pomocou náhodne 

vybraných vzoriek kontrolovali na výskyt 

symptómov na základe vhodnej metódy 

na vyvolanie symptómov alebo boli 

laboratórne testované, ako aj vizuálne 

prehliadané zvonku i rozrezaním hľúz vo 

vhodných časoch na zistenie výskytu 

uvedených škodcov a vo všetkých 

prípadoch v čase uzavretia obalov alebo 

kontajnerov pred ich premiestnením, 

pričom sa nezistili žiadne symptómy 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a 

Meloidogyne fallax Karssen. 

9.  Hľuzy Solanum tuberosum L. na 

výsadbu, okrem hľúz, ktoré sú 

určené na vysadenie v súlade 

s článkom 4 ods. 4 písm. b) 

smernice 2007/33/ES.  

Úradné potvrdenie, že ustanovenia právnych 

predpisov Únie na boj proti Globodera 

pallida (Stone) Behrens a Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens boli 

dodržané. 

10.  Hľuzy Solanum tuberosum L. na 

výsadbu, okrem hľúz tých 

odrôd, ktoré boli akceptované v 

jednom alebo vo viacerých 

členských štátoch podľa 

smernice 2002/53/ES  

Úradné potvrdenie, že hľuzy: 

a) patria do kvalitnejších výberov a 

b) boli pestované v rámci Únie a 

c) boli získané v priamej línii z materiálu 

udržovaného podľa ustanovených podmienok 

a ktorý podliehal v rámci Únie oficiálnemu 

karanténnemu testovaniu a v týchto testoch 

sa výskyt karanténnych škodcov Únie 

nezistil. 

11.  Hľuzy Solanum tuberosum L. 

okrem hľúz, ktoré sú uvedené v 

zápisoch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 

10 

Na balení alebo v prípade voľne ložených 

hľúz prepravovaných vo veľkom množstve 

musí byť na sprievodných dokladoch 

registračné číslo, ktoré preukazuje, že hľuzy 

vypestoval oficiálne registrovaný výrobca 

alebo že pochádzajú z oficiálne 

registrovaného skladu alebo centra odoslania 

umiestneného v oblasti výroby a ktoré 

naznačuje, že: 

a) hľuzy sú bez výskytu Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

emend. Safni et al. 

a  

b) ustanovenia právnych predpisov Únie na 

boj proti Synchytrium endobioticum (Schilb.) 

Percival 

a 



prípadne Clavibacter sepedonicus 

(Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., 

a  

Globodera pallida (Stone) Behrens a 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens boli dodržané. 

12.  Rastliny Capsicum spp., 

Solanum lycopersicum L. a 

Solanum melongena L. určené 

na výsadbu s koreňmi, okrem 

tých, ktoré sú určené na 

vysadenie v súlade s článkom 4 

ods. 4 písm. a) smernice Rady 

2007/33/ES  

Úradné potvrdenie, že ustanovenia právnych 

predpisov Únie na boj proti Globodera 

pallida (Stone) Behrens a Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens boli 

dodržané. 

13.  Rastliny Capsicum annuum L., 

Solanum lycopersicum L., Musa 

L., Nicotiana L. a Solanum 

melongena L. na výsadbu, 

okrem semien 

Úradné potvrdenie, že: 

a) rastliny majú pôvod v oblastiach bez 

výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; 

alebo 

b) na rastlinách neboli počas posledného 

úplného vegetačného cyklu v mieste výroby 

pozorované žiadne symptómy Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

emend. 

14.  Rastliny Allium porrum L., 

Asparagus officinalis L., Beta 

vulgaris L., Brassica spp. a 

Fragaria L. na výsadbu 

s koreňmi, pestované vonku 

a 

cibuľky, hľuzy a pakorene 

Allium ascalonicum L., Allium 

cepa L., Dahlia spp., Gladiolus 

Tourn. ex L., Hyacinthus spp., 

Iris spp., Lilium spp., Narcissus 

L. a Tulipa L. pestované vonku, 

okrem rastlín, cibuliek, hľúz 

a pakoreňov určených na 

vysadenie v súlade s článkom 4 

ods. 4 písm. a) alebo c) smernice 

Rady 2007/33/ES 

Musí existovať dôkaz, že ustanovenia 

právnych predpisov Únie na boj proti 

Globodera pallida (Stone) Behrens a 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens boli dodržané. 

15.  Rastliny na výsadbu čeľadí 

Cucurbitaceae a Solanaceae 

okrem semien, s pôvodom z 

oblastí:  

a) kde nie je známy výskyt 

Bemisia tabaci Genn. alebo 

Úradné potvrdenie, že: 

a) rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu 

vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi, 

alebo 



iných vektorov vírusu 

kučeravosti rajčiaka New Delhi; 

 

 

b) kde je známy výskyt Bemisia 

tabaci Genn. alebo iných 

vektorov vírusu kučeravosti 

rajčiaka New Delhi. 

b) na rastlinách neboli počas posledného 

úplného vegetačného cyklu pozorované 

žiadne symptómy vírusu kučeravosti rajčiaka 

New Delhi. 

 

Úradné potvrdenie, že: 

a) rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu 

vírusu kučeravosti rajčiaka New Delhi, 

alebo 

b) na rastlinách neboli počas posledného 

úplného vegetačného cyklu pozorované 

žiadne symptómy vírusu kučeravosti rajčiaka 

New Delhi 

a  

i) pri úradných prehliadkach 

vykonaných vo vhodných časoch na 

zistenie škodcu nebol vo výrobnej 

prevádzke zistený výskyt Bemisia 

tabaci Genn. a iných vektorov vírusu 

kučeravosti rajčiaka New Delhi, 

alebo  

ii) rastliny boli účinne ošetrené, aby sa 

zabezpečila eradikácia Bemisia tabaci 

Genn a iných vektorov vírusu 

kučeravosti rajčiaka New Delhi. 

16.  Rastliny Juglans L. a 

Pterocarya Kunth na výsadbu, 

okrem semien 

Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu: 

a) boli počas ich celého života alebo od ich 

uvedenia do Únie pestované v oblasti, ktorú 

príslušné orgány v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť 

bez výskytu škodcu Geosmithia morbida 

Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho 

vektora Pityophthorus juglandis Blackman, 

alebo 

b) majú pôvod v mieste výroby (vrátane jeho 

bezprostredného okolia v okruhu aspoň 

5 km), kde počas dvoch rokov pred 

premiestnením počas úradných prehliadok 

neboli pozorované žiadne symptómy škodcu 

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley 

& Tisserat a jeho vektora Pityophthorus 

juglandis Blackman ani výskyt vektora, 

rastliny na výsadbu prešli vizuálnou 

prehliadkou pred premiestnením a 

manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo 

takým spôsobom, aby sa zabránilo 

napadnutiu po opustení miesta výroby, 



alebo 

c) majú pôvod vo výrobnej prevádzke s 

úplnou priestorovou izoláciou a rastliny na 

výsadbu prešli vizuálnou prehliadkou 

bezprostredne pred vývozom a manipulácia s 

nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, 

aby sa zabránilo napadnutiu po opustení 

miesta výroby. 

17.  Rastliny Platanus L. na 

výsadbu, okrem semien 
Úradné potvrdenie, že: 

a) rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú 

príslušné orgány v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť 

bez výskytu Ceratocystis platani (J. M. 

Walter) Engelbr. & T. C. Harr., 

alebo 

b) boli pestované v mieste výroby, ktoré je 

v súlade s príslušnými medzinárodnými 

normami pre rastlinolekárske opatrenia 

zriadené ako miesto bez výskytu Ceratocystis 

platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.: 

i) ktoré je registrované príslušnými orgánmi a 

pod ich 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 

iii) reprezentatívna vzorka rastlín bola 

podrobená testovaniu na výskyt Ceratocystis 

platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 

vykonanom vo vhodných časoch roka na 

zistenie výskytu škodcu.  

18.  Rastliny Citrus L., Choisya 

Kunth, Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. a ich hybridy a 

Casimiroa La Llave, Clausena 

Burm f., Murraya J. Koenig ex 

L., Vepris Comm., Zanthoxylum 

L., okrem plodov a semien 

Úradné potvrdenie, že rastliny: 

a) majú pôvod v oblasti, ktorú príslušné 

orgány v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť 

bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, 

alebo 



b) boli pestované v mieste výroby, ktoré je 

registrované príslušnými orgánmi v členskom 

štáte a je pod ich dohľadom, 

a 

kde rastliny boli pestované počas obdobia 

jedného roka vo výrobnej prevádzke 

zabezpečenej proti hmyzu, konkrétne proti 

zavlečeniu Trioza erytreae Del Guercio 

a 

kde boli počas obdobia aspoň jedného roka 

pred premiestnením vo vhodných časoch 

vykonané dve úradné prehliadky a kde 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. 

19.  Rastliny Vitis L. na výsadbu 

okrem semien 
Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu: 

a) majú pôvod v oblasti bez výskytu 

fytoplazmy žltnutia viniča, 

alebo 

b) majú pôvod vo výrobnej prevádzke, kde: 

i) vo výrobnej prevádzke ani v jej 

bezprostrednom okolí neboli počas 

posledného úplného vegetačného cyklu 

pozorované na viniči Vitis spp. žiadne 

symptómy fytoplazmy žltnutia viniča a 

kde v prípade rastlín použitých na 

rozmnožovanie Vitis spp. neboli vo 

výrobnej prevádzke ani v jej 

bezprostrednom okolí počas dvoch 

úplných vegetačných cyklov pozorované 

na viniči Vitis spp. žiadne symptómy 

fytoplazmy žltnutia viniča, 

ii) sa vykonáva monitorovanie vektorov a 

uskutočnujú primerané ošetrenia na 

kontrolu vektorov fytoplazmy žltnutia 

viniča,  

iii) neobhospodarovaný Vitis L. z 

bezprostredného okolia výrobnej 

prevádzky bol monitorovaný počas 

vegetačného obdobia na symptómy 

fytoplazmy žltnutia viniča a v prípade 

symptómov bol odstránený alebo 

testovaný, pričom výskyt fytoplazmy 

žltnutia viniča nebol zistený, 



alebo 

c) bol ošetrený horúcou vodou podľa 

medzinárodných noriem. 

20.  Plody citrusov Citrus L., 

Fortunella Swingle, Poncirus 

Raf. a ich hybridov 

Na balení je vhodným spôsobom označený 

pôvod tovaru. 

21.  Pravé osivo zemiaka Solanum 

tuberosum L. okrem toho, ktoré 

je špecifikované v zápise 3 

Úradné potvrdenie, že: 

a) osivo je získané z rastlín, ktoré prípadne 

spĺňajú požiadavky stanovené v bodoch 4, 5, 

6, 7, 8 a 9 

a že osivo: 

b) má pôvod v oblastí bez výskytu 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, 

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & 

Kottho) Nouioui et al., Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

emend. Safni et al.,  

alebo 

spĺňa každú z týchto požiadaviek: 

i) bolo vyrobené v prevádzke, kde počas 

posledného vegetačného cyklu neboli 

pozorované žiadne symptómy choroby 

vyvolanej karanténnymi škodcami Únie 

uvedenými v písmene a); 

ii) bolo vyrobené v prevádzke, kde boli 

prijaté všetky tieto opatrenia: 

– zabránenie kontaktu so zamestnancami 

a predmetmi, ako sú náradie, stroje, 

vozidlá, nádoby a obalový materiál, 

z iných miest, na ktorých sa pestujú 

ľuľkovité rastliny, ako aj príslušné 

hygienické opatrenia na účely prevencie 

nákazy, 

– použije sa len voda, v ktorej sa 

nenachádzajú žiadni karanténni 

škodcovia uvedení v tomto bode. 

22.  Drevo rastlín Junglans L. a 

Pterocarya Kunth, okrem dreva 

vo forme:  

– štiepok, častíc, pilín, hoblín, 

zvyškov a odpadu z dreva 

získaných úplne alebo čiastočne 

z týchto rastlín, 

– dreveného obalového 

materiálu vo forme debien, 

debničiek, klietok, bubnov a 

Úradné potvrdenie, že drevo: 

a) má pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány 

v súlade s príslušnými medzinárodnými 

normami pre rastlinolekárske opatrenia 

zriadili ako oblasť bez výskytu škodcu 

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley 

& Tisserat a jeho vektora Pityophthorus 

juglandis Blackman, 

alebo  



podobných obalov, 

jednoduchých paliet, skriňových 

paliet a ostatných nakladacích 

plošín, káblových bubnov, 

prekladov bez ohľadu na to, či 

sa skutočne používajú na 

prepravu predmetov všetkých 

druhov, okrem prekladov 

podopierajúcich zásielky dreva, 

ktoré sú vyrobené z dreva 

rovnakého typu a kvality ako 

drevo v zásielke a ktoré spĺňajú 

rovnaké rastlinolekárske 

požiadavky Únie ako drevo v 

zásielke,  

ale vrátane dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj prirodzený 

oblý povrch 

b) sa podrobilo primeranému tepelnému 

ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá 

minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 

nepretržitých minút v celom profile dreva. 

Značkou „HT“ sa o tom urobí záznam na 

dreve alebo akomkoľvek obale v súlade s 

bežnou praxou, 

alebo 

c) bolo zhranované, aby sa úplne odstránil 

prirodzene oblý povrch. 

23.  Oddelená kôra a drevo rastlín 

Juglans L. a Pterocarya Kunth 

vo forme štiepok, častíc, pilín, 

hoblín, zvyškov a odpadu z 

dreva získaných úplne alebo 

čiastočne z týchto rastlín. 

Úradné potvrdenie, že drevo alebo oddelená 

kôra: 

a) majú pôvod v oblasti, ktorú príslušné 

orgány v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia zriadili ako oblasť 

bez výskytu škodcu Geosmithia morbida 

Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho 

vektora Pityophthorus juglandis Blackman, 

alebo 

b) sa podrobili primeranému tepelnému 

ošetreniu, pri ktorom bola dosiahnutá 

minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 

nepretržitých minút v celom profile kôry 

alebo dreva. Značkou „HT“ sa o tom urobí 

záznam na akomkoľvek obale v súlade s 

bežnou praxou. 

24.  Drevo Platanus L., ktoré si 

nezachovalo svoj prirodzený 

oblý povrch 

Úradné potvrdenie, že: 

a) drevo má pôvod v oblastiach bez výskytu 

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 

& T. C. Harr. & T. C. Harr., 

alebo 

b) 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 je 

zaznamenané značkou „Kiln-dried“ alebo 

„KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou 

značkou umiestnenou na dreve alebo na 



akomkoľvek balení v súlade s bežnou 

obchodnou praxou.  

25.  Drevený obalový materiál 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 predmetov všetkých 

druhov, okrem surového dreva s 

hrúbkou 6 mm alebo menej, 

spracovaného dreva vyrobeného 

lepením a pôsobením teploty a 

tlaku alebo ich kombináciou, a 

prekladov podopierajúcich 

zásielky dreva, ktoré sú 

vyrobené z dreva rovnakého 

typu a kvality ako drevo v 

zásielke a ktoré spĺňa rovnaké 

rastlinolekárkse požiadavky 

Únie ako drevo v zásielke 

Úradné potvrdenie, že drevený obalový 

materiál: 

a) má pôvod v oblasti, ktorú príslušné orgány 

v súlade s príslušnými medzinárodnými 

normami pre rastlinolekárske opatrenia 

zriadili ako oblasť bez výskytu škodcu 

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley 

& Tisserat a jeho vektora Pityophthorus 

juglandis Blackman, 

alebo 

b) je vyrobený z odkôrneného dreva 

špecifikovaného v prílohe I k medzinárodnej 

norme pre rastlinolekárske opatrenia FAO 

č. 15 s názvom Regulation of wood 

packaging material in international trade 

(Požiadavky na drevený obalový materiál 

používaný v medzinárodnom obchode) a 

i) podlieha jednému zo schválených ošetrení 

špecifikovaných v prílohe I k uvedenej 

medzinárodnej norme a  

ii) je označený značkou špecifikovanou 

v prílohe II k uvedenej medzinárodnej 

norme, na ktorej sa uvádza, že drevený 

obalový materiál bol podrobený schválenému 

rastlinolekárskemu ošetreniu v súlade s touto 

normou. 

 


