
ČASŤ A 

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE 

ZAKÁZANÝ DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 

Opis Krajina pôvodu 

1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus 

Trew.), cyprušteka (Chamaecyparis Spach), 

borievky (Juniperus L.), smrekovca (Larix 

Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice 

(Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) 

a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem plodov 

a osiva 

Neeurópske krajiny 

2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba 

(Quercus L.) s listami, okrem plodov a osiva 

Neeurópske krajiny 

3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami, 

okrem plodov a osiva 

Severoamerické krajiny 

5. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Tretie krajiny 

6. Samostatná kôra duba (Quercus L.), 

okrem duba korkového (Quercus suber L.) 

Severoamerické krajiny 

7. Samostatná kôra javora cukrodarného 

(Acer saccharum Marsh.) 

Severoamerické krajiny 

8. Samostatná kôra topoľa (Populus L.) Krajiny amerického kontinentu 

9. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), 

dule (Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), 

jablone (Malus Mill.), rodu Prunus L., 

hrušky (Pyrus L.) a ruže (Rosa L.) určené na 

pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom 

pokoji bez listov, kvetov a plodov 

Neeurópske krajiny 

9.1. Rastliny Photinia Ldl. určené na 

pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom 

pokoji bez listov, kvetov a plodov 

Čína, Japonsko, Kórejská 

republika, Kórejská ľudovodemokratická 

republika, a USA 

10. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) -

sadivové zemiaky 

Tretie krajiny, okrem Švajčiarska 

11. Rastliny stolonotvorných 

a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok 

(Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na 

pestovanie, okrem hľúz zemiaka (Solanum 

tuberosum L.) uvedených v 10. bode 

Tretie krajiny 

12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) 

a ich krížencov, okrem tých, ktoré sú 

uvedené v bodoch 10 a 11 

Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa 

vzťahujú na hľuzy ľuľka zemiakového 

a ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 časti A I. 



kapitole, pôvodom z tretích krajín, okrem 

Alžírska, Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka, 

Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka 

a z tretích európskych krajín, ktoré sú uznané 

ako krajiny bez výskytu baktériovej 

krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis 

spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) 

Davis et al.], v súlade s požiadavkami 

Európskej únie alebo s opatreniami, ktoré sú 

uznané ako rovnocenné s opatreniami 

Európskej únie týkajúcimi sa boja proti 

baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter 

michiganensis spp. sepedonicus 

(Spickermann et Kotthoff) Davis et al.] 

13. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) 

určené na pestovanie, okrem osiva, a okrem 

rastlín a hľúz uvedených v bodoch 10, 11 

a 12 

Tretie krajiny, okrem európskych 

a stredozemských krajín 

14. Zemina a iný pestovateľský substrát 

tvorený úplne alebo čiastočne zeminou alebo 

pevnou organickou hmotou, ako sú časti 

rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, 

okrem čistej rašeliny 

Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Turecko, 

Ukrajina a tretie krajiny, ktoré nepatria ku 

kontinentálnej Európe, okrem Egypta, 

Izraela, Lýbie, Maroka a Tuniska 

15. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov Tretie krajiny, okrem Švajčiarska 

16. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), 

kumkvátu (Fortunella Swingle) 

a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich 

krížencov, okrem plodov a osiva 

Tretie krajiny 

17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), 

okrem plodov a osiva 

Alžírsko, Maroko 

18. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone 

(Malus Mill.), hrušky (Pyrus L.), rodu 

Prunus L. a ich krížencov a jahody (Fragaria 

L.) určené na pestovanie, okrem osiva 

Okrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa 

zákaz vzťahuje na neeurópske krajiny, okrem 

stredozemských krajín a Austrálie, Nového 

Zélandu, Kanady a kontinentálnych štátov 

USA 

19. Rastliny čeľade lipnicovité 

(Graminaceae), okrem rastlín okrasných 

trvácich tráv podčeľadí bambusovité 

(Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) 

a rodov buchloa (Buchloe Engelm.), grama 

(Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis 

Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), 

steblovka (Glyceria R.Br.), hakonechloa 

(Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix 

(Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank), 

lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea 

Mak. ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), 

Tretie krajiny, okrem európskych 

a stredozemských krajín 



kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené 

na pestovanie, okrem osiva 

ČASŤ B 

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE 

ZAKÁZANÝ DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN 

Opis Chránená zóna 

1. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených 

v časti A v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý 

peľ na opeľovanie rastlín dulovca 

(Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster 

Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia 

Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), 

jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), 

muchovníka (Amelanchier Med.), hlohyne 

(Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) 

a jarabiny (Sorbus L.), okrem plodov a osiva, 

pôvodom z tretích krajín, okrem Švajčiarska 

a krajín, ktoré sú uznané v súlade 

s požiadavkami Európskej únie za krajiny 

bez výskytu spály jadrovín [Erwinia 

amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo 

v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými 

medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu 

spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. et al.] a uznali v súlade 

s požiadavkami Európskej únie 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), 

Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem 

obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], 

Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem 

okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a 

Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad 

Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres 

Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké 

Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, 

Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres 

Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov 

Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a 

obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od 

diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné 

Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, 

Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh 

v grófstve Down a volebného obvodu 

Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva 

Antrim; ostrova Man a Normanských 

ostrovov), Španielsko [okrem autonómnych 

oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La 

Mancha, Kastília-León, Extremadura, 

autonómnych oblastí Madrid, Murcia, 

Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa 

(Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla 

d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida 

(Communidad autonoma de Catalunya), 

okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà 

v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís 

v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], 

Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, 

Kalábria, Kampánia, Emilia- Romagna 

(provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, 

Lombardsko (okrem provincií Mantua, 

Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, 

Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a 

Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, 

Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, 

Benátsko (okrem provincií Rovigo a 

Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, 

Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. 



Urbano a Vescovana v provincii Padova a 

oblasti južne od diaľnice A4 v provincii 

Verona)].    

2. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených 

v časti A v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý 

peľ na opeľovanie rastlín skalníka 

(Cotoneaster Ehrh.) a Photinia davidiana 

(Dcne.) Cardot, okrem plodov a osiva, 

pôvodom z tretích krajín, okrem krajín, ktoré 

sú uznané v súlade s požiadavkami 

Európskej únie za krajiny bez výskytu spály 

jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade 

s príslušnými medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu 

spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. et al.] a uznali v súlade 

s požiadavkami Európskej únie 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), 

Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem 

obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], 

Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko [okrem 

okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a 

Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad 

Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres 

Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké 

Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, 

Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres 

Trebišov)], Slovinsko [okrem regiónov 

Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a 

obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od 

diaľnice H4)], Spojené kráľovstvo (Severné 

Írsko: okrem obcí Ballinran Upper, 

Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh 

v grófstve Down a volebného obvodu 

Dunmurry Cross v meste Belfast, grófstva 

Antrim; ostrova Man a Normanských 

ostrovov), Španielsko [okrem autonómnych 

oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La 

Mancha, Kastília-León, Extremadura, 

autonómnych oblastí Madrid, Murcia, 

Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa 

(Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla 

d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida 

(Communidad autonoma de Catalunya), 

okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà 

v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís 

v provincii Valencia (Comunidad Valencia)], 

Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, 

Kalábria, Kampánia, Emilia- Romagna 

(provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligúria, 

Lombardsko (okrem provincií Mantua, 

Miláno, Sondrio a Varese), Marky, Molise, 

Piemont (okrem obcí Busca, Centallo a 

Tarantasca v provincii Cuneo), Sardínia, 

Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, 

Benátsko (okrem provincií Rovigo a 

Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, 

Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. 

Urbano a Vescovana v provincii Padova a 

oblasti južne od diaľnice A4 v provincii 

Verona)]. 
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