2016/2031
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031
o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

Príloha XI - ČASŤ B
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 B
Zoznam príslušných číselných znakov KN rastlín, ako aj príslušných tretích krajín ich pôvodu
alebo odoslania, v prípade ktorých sa podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 2016/2031 na ich
uvedenie na územie Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

Článok 73 - Iné rastliny, pre ktoré sa vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia
Rastliny

Číselný znak KN
Krajina pôvodu alebo
a jeho príslušný opis podľa nariadenia Rady (EHS) odoslania
č. 2658/87

Všetky rastliny v zmysle
článku 2 bodu 1
nariadenia (EÚ)
2016/2031, iné ako
rastliny špecifikované v
častiach A a C tejto
prílohy

Cibule, hľuzy, hľuzovité korene, pazúrovité korene a Tretie krajiny okrem
pakorene, vo vegetačnom pokoji, rastliny a korene Švajčiarska
čakanky, iné ako na výsadbu:
ex 0601 10 90 ostatné
ex 0601 20 10 Rastliny a korene čakanky
Rezané kvetiny a kvetinové pupence, druhu vhodného
na kytice alebo na ozdobné účely, čerstvé:
0603 15 00 Ľalie (Lilium spp.)
0603 19 10 Gladioly
0603 19 20 Iskerníky
ex 0603 19 70 čerstvé, ostatné
Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo
kvetinových pupencov, a trávy, nie machy ani lišajníky,
ktoré sú tovarom druhu vhodného na kytice alebo na
ozdobné účely, čerstvé:
ex 0604 20 90
Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová
zelenina, čerstvé alebo chladené, iné ako na výsadbu:
ex 0703 10 19 cibuľa, šalotka
ex 0703 10 90 šalotka
ex 0703 20 00 cesnak
ex 0703 90 00 pór, ostatná cibuľová zelenina
Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá
zelenina, čerstvé alebo chladené, iné ako zasadené v
pestovateľskom substráte:
ex 0704 10 00 Karfiol, brokolica

ex 0704 90 10 Kapusta biela a kapusta červená
ex 0704 90 90 Kapusta, karfiol, kaleráb, kel
Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium
spp.), čerstvé alebo chladené, iné ako zasadené v
pestovateľskom substráte:
ex 0705 11 00 Hlávkový šalát
ex 0705 19 00 Čakanka
ex 0705 21 00 Čakanka šalátová (Cichorium intybus
var. Foliosum)
ex 0705 29 00 Hlávkový šalát (Lactuca sativa),
čakanka (Cichorium)
Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo
chladené:
0707 00 05 Uhorky šalátové
0707 00 90 Uhorky nakladačky
Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo
chladené:
0708 10 00 Hrach siaty (Pisum sativum)
0708 20 00 Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00 ostatné strukoviny
Špargľa, zeler iný ako zeler buľvový, špenát,
novozélandský špenát a záhradný špenát, artičoky
pravé, olivy, tekvice (Cucurbita spp.), šalátová
zelenina, [iná ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a
čakanka (Cichorium spp.)], mangoldy a kardy
(bodliakové artičoky), kapary, fenikel a ostatná
zelenina, čerstvé alebo chladené, iné ako zasadené v
pestovateľskom substráte:
0709 20 00 špargľa
ex 0709 40 00 Zeler iný ako zeler buľvový, huby a
hľuzovky
ex 0709 70 00 Špenát, novozélandský špenát
a záhradný špenát
0709 91 00 Artičoky pravé
0709 92 10 olivy, na iné účely ako na výrobu oleja
0709 92 90 olivy
0709 93 10 Cukety
0709 93 90 Tekvice (Cucurbita spp.)
ex 0709 99 10 šalátová zelenina, iná ako hlávkový šalát
(Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.)
ex 0709 99 20 Mangoldy a kardy (bodliakové artičoky)
0709 99 40 Kapary
ex 0709 99 50 Fenikel
ex 0709 99 90 ostatná
Sušené strukoviny, lúpané, neošúpané ani nepolené, na
siatie:
ex 0713 20 00 Cícer, Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus
spp.)
ex 0713 31 00 Fazuľa druhu Vigna mungo Hepper alebo
Vigna radiata Wilczek

ex 0713 32 00 Malá červená (Azuki) fazuľa (Phaseolus
alebo Vigna angularis)
ex 0713 34 00 Vigna subterranea, Voandzeia
subterranea
ex 0713 35 00 Vigna čínska (Vigna unguiculata)
ex 0713 39 00 Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0713 40 00 šošovica
ex 0713 60 00 Kajan indický (Cajanus cajan)
ex 0713 90 00 ostatné
Para orechy a kešu orechy, čerstvé, celé, nevylúpané zo
škrupiny, neobielené, tiež na siatie:
ex 0801 21 00 Para orechy, nevylúpané
ex 0801 31 00 Kešu orechy, nevylúpané
Ostatné orechy, čerstvé, celé, nevylúpané zo škrupiny,
neobielené, tiež na siatie:
ex 0802 11 10 Mandle, nevylúpané, horké
ex 0802 11 90 Mandle, nevylúpané
ex 0802 21 00 Lieskové orechy (Corylus spp.),
nevylúpané
ex 0802 31 00 Vlašské orechy, nevylúpané
ex 0802 41 00 jedlé gaštany (Castenea spp.),
nevylúpané
ex 0802 51 00 pistácie, nevylúpané
ex 0802 61 00 makadamové orechy, nevylúpané
ex 0802 70 00 orechy kola (Cola spp.)
ex 0802 80 00 arekové orechy
ex 0802 90 10 pekanové orechy
ex 0802 90 50 píniové oriešky
ex 0802 90 85 ostatné
Figy, čerstvé alebo chladené:
0804 20 10
Melóny, čerstvé alebo chladené:
0807 11 00 vodové melóny
0807 19 00 melóny, papáje
Ostatné ovocie, čerstvé alebo chladené:
ex 0810 20 90 maliny, moruše, černice, ostružinové
maliny, ostatné
ex 0810 90 20 tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit,
sapoty, plody mučenky, karamboly, pitahaye
ex 0810 90 75 ostatné
Kávové bobule (iné ako zrná), čerstvé, celé v plevách,
nepražené:
ex 0901 11 00
Čajové listy, čerstvé, celé, nerezané, nefermentované,
nearomatizované:

ex 0902 10 00 zelený čaj (nefermentovaný)
v bezprostrednom obale s obsahom nepresahujúcim 3
kg
ex 0902 20 00 ostatný zelený čaj (nefermentovaný)
Tymián a semená senovky gréckej na siatie:
ex 0910 99 10 semená senovky gréckej, tymián
ex 0910 99 31 materina dúška (Thymus serpyllum)
ex 0910 99 33 ostatné korenie, tymián
Bobkový list, čerstvý:
ex 0910 99 50
Jačmeň, semená na siatie:
1003 10 00 jačmeň na siatie

Ovos, semená na siatie:
1004 10 00 ovos na siatie
Zrná ciroku, semená na siatie:
1007 10 10 hybridy
1007 10 90 zrná ciroku
Pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny,
semená na siatie:
ex 1008 10 00 pohánka, proso
1008 21 00 proso
ex 1008 30 00 lesknica kanárska
ex 1008 40 00 prstovka (Digitaria spp.)
ex 1008 50 00 mrlík čílsky (Chenopodium quinoa)
ex 1008 90 00 pohánka, proso, lesknica kanárska
Arašidové oriešky, čerstvé, nepražené ani inak tepelne
neupravené, celé, nelúpané, nedrvené, tiež semená na
siatie:
1202 30 00
ex 1202 41 00
Ostatné olejnaté semená na siatie a olejnaté plody,
čerstvé, nedrvené:
ex 1207 10 00 palmové orechy, jadrá, bavlníkové
semená
1207 21 00 bavlníkové semená
ex 1207 30 00 ricínové semená
1207 40 10
ex 1207 60 00 požltové semená (Carthamus tinctorius)
ex 1207 70 00 melónové semená
1207 91 10 makové semená
1207 99 20
Semená a plody, druhu používaného na siatie:
1209 10 00 cukrová repa, krmoviny
1209 22 10 ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.)

1209 22 80 ostatné
1209 23 11 kostrava lúčna (Festuca pratensis)
1209 23 15 kostrava červená (Festuca rubra L.)
1209 23 80 ostatné
1209 24 00 lipnica lúčna (Poa pratensis L.)
1209 25 10 mätonoh mnohokvetý (Lolium multiforum)
1209 25 90 mätonoh trváci (Lolium perenne L.)
1209 29 45 timotejka lúčna, vika, rod Poa (Poa
palustris L., Poa trivialis L.) reznačka laločnatá
(Dactylis glomerata L), psinček (Agrostis)
1209 29 50 vlčí bôb (Lupinus)
1209 29 60 kŕmna repa (Beta vulgaris var. alba)
1209 29 80 ostatné
1209 30 00 liečivé kvety a ostatné
1209 91 30 cvikla (Beta vulgaris var. conditiva)
1209 91 80 ostatné
1209 99 10 lesné stromy a ostatné
1209 99 91 rastliny pestované hlavne pre kvety
1209 99 99 ostatné
Chmeľové šištičky, čerstvé:
ex 1210 10 00
Rastliny, iné ako na výsadbu, a časti rastlín (vrátane
semien na siatie a plodov), čerstvé alebo chladené,
nerezané, nedrvené a nie v prášku:
ex 1211 30 00 listy koky
ex 1211 40 00 maková slama
ex 1211 50 00 chvojník
ex 1211 90 30 tonkové fazule
ex 1211 90 86 ostatné
Svätojánsky chlieb na siatie a cukrová trstina, čerstvé
alebo chladené, nemleté; kôstky a jadrá plodov na siatie
a ostatné čerstvé rastlinné produkty inde
nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 1212 92 00 svätojánsky chlieb (rohovník)
ex 1212 93 00 cukrová trstina
ex 1212 94 00 korene čakanky
ex 1212 99 41 neolúpané, nedrvené ani nemleté
ex 1212 99 95 ostatné
Rastlinné materiály druhu používaného hlavne na
pletenie, čerstvé:
ex 1401 90 00 ostatné
Rastlinné produkty
nezahrnuté, čerstvé:
ex 1404 90 00 ostatné

inde

nešpecifikované

ani

