Časť A
Tlačivo

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VÝROBCU A DOVOZCU
Vyplní žiadateľ

Vyplní ústredie
OOR
Evidenčné číslo

Názov právnickej osoby alebo
meno a priezvisko fyzickej osoby

Dátum prijatia
žiadosti

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontroloval
Meno a priezvisko

Adresa sídla
alebo
miesto
trvalého pobytu

Dátum

PSČ:

Odtlačok pečiatky

Okres:

a podpis

Telefónne číslo :

Číslo faxu:

e-mailová adresa:
Správny poplatok

Štatutárny orgán alebo
splnomocnená
osoba
žiadateľa
Kontaktná adresa, ak je
iná ako adresa sídla
Telefónne číslo :

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Registrácia
od

platná

Svojim podpisom zároveň udeľujem ................................................................ (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu)
plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o registrácii výrobcov a dovozcov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov *a na
všetky právne i *ostatné úkony súvisiace s týmto konaním.
* nehodiace sa prečiarknite

V_______________________________ dňa ___________________
_________________________________
_____________________________________
Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa
Podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu
Odtlačok pečiatky žiadateľa
Týmto podpisom udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.
V_______________________________ dňa ___________________
_________________________
Podpis splnomocnenca
Podanie žiadosti: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

1. Pracoviská a prevádzky, na ktorých sa pestujú rastliny alebo vyrábajú rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A a v § 6 ods. 9, ktoré
podliehajú rastlinolekárskej kontrole, alebo v ktorých sa tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety skladujú alebo sa s nimi inak manipuluje.
Číslo
prevádzky

Názov

Adresa

Kontaktná osoba

Typ prevádzky1)

Telefónne číslo, číslo
faxu

1

2

3

4

5

6

7

8
1

) Napríklad pestovateľská plocha, škôlka, matečnice, skleník, sklad, triedička, baliareň, sušiareň dreva, drevovýroba, spoločný sklad, distribučné stredisko a iné prevádzkové
priestory (aj, ak sa nachádzajú v inom okrese ako je sídlo žiadateľa).

2. Zameranie činnosti:
Ak zameranie činnosti zahŕňa viac ako jednu činnosť, zameranie činnosti a predmet činnosti (bod 3) vyplňte pre každú
činnosť na samostatný list.
Zodpovedajúci údaj označte 
 výroba (pestovanie)
 spoločné sklady (distribučné strediská)
 dovoz
 iné (výskumné a šľachtiteľské ústavy, univerzity, botanické záhrady, SAV a iné)
3. Predmet činnosti:
3.1. okrasné rastliny 01 kvety A rezané kvety a okrasná zeleň

B črepníkové rastliny

C
D akvarijné rastliny

02 množiteľský materiál (sadenice, rezky, meristémové kultúry)

3.2. okrasné
01 množiteľský materiál (osivo, vrúble, očká, podpníky, meristémové kultúry)

dreviny
02 výpestky

03 rezané časti rastlín

3. 3.ovocné
01 množiteľský materiál (osivo, vrúble, očká, podpníky, meristémové kultúry)

dreviny
02 výpestky

3.4. lesné
01 množiteľský materiál (osivo, vrúble, rezky, podpníky, meristémové kultúry)

dreviny
02 výpestky

3.5. vinič
01 množiteľský materiál (osivo, vrúble, podpníky, meristémové kultúry)

02 výpestky

3.6. priesady zeleniny

3.7. zemiaky sadivové
01 na bežné plochy

02 na ďalšie množenie

3.8. sadenice jahôd

3.9. ostatné
01 drevo A drevo

B drevený obalový materiál

02 ovocie a zelenina
05
A čerstvé ovocie a zelenina

06 suché strukoviny, olejniny, sójové bôby

B zemiaky konzumné

07 šroty

C zemiaky na spracovanie

08 A substráty a rašelina

D
B samostatná kôra

E čerstvé rezané časti bylín a vňate 
03
09 osivo
04 obilie
A osivo kvetín vrátane cibúľ a hľúz

A obilie potravinárske
 B osivo zelenín vrátane cibúľ na bežné plochy

B obilie kŕmne
 C osivo zelenín vrátane cibúľ na ďalšie množenie

C
D osivo poľných plodín na bežné plochy

E osivo poľných plodín na ďalšie množenie

10 iné ..................................................................................................................... ...........................

4. Nákup rastlinného materiálu na ďalšie pestovanie
 od domáceho výrobcu
 z krajín Európskej únie
 z tretích krajín
5. Uvádzanie do obehu v rámci
 Slovenskej republiky
 krajín Európskej únie
 tretích krajín
6. Rastliny a rastlinné produkty dodávate (predávate)
 do veľkoobchodnej siete  do maloobchodnej siete
 konečnému spotrebiteľovi
 množiteľovi, ktorý sa profesionálne zaoberá výrobou množiteľského materiálu
 pestovateľovi, ktorý sa profesionálne zaoberá rastlinnou výrobou

Oddiel 1

Ak zameranie činnosti zahŕňa viac ako jednu činnosť, oddiel 1 vyplňte pre každú činnosť
samostatne, a to pre výrobu alebo spoločné sklady (distribučné strediská) alebo „iné“.
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A bode I a v § 6 ods. 9, ktoré
podliehajú rastlinolekárskej kontrole v mieste pestovania, ak majú pôvod v Slovenskej republike, pred ich
uvádzaním na trh v rámci členských štátov
I. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť
sprevádzané rastlinným pasom.
1. Rastliny a rastlinné produkty pri každom uvádzaní na trh
Zodpovedajúci údaj označte 
1.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva
 broskyňa (Persica)

 hruška (Pyrus)

 hloh (Crataegus)

 čerešňa a višňa (Cerasus)

 dula (Cydonia)

 skalník (Cotoneaster)

 marhuľa (Armeniaca)

 mišpuľa (Mespilus)

 hlohyňa (Pyracantha)

 mandľa (Amygdalus)

 jarabina (Sorbus)

 dulovec (Chaenomeles)

 jabloň (Malus)

 mišpuľník (Eriobotrya)

 muchovník (Amelanchier)

 Photinia davidiana
 slivka (Prunus) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky, okrem Prunus laurocerasus a Prunus lusitanica
1.2 Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva
 repa obyčajná (Beta vulgaris) – cukrová, kŕmna, červená repa a iné
 chmeľ obyčajný (Humulus lupulus)
1.3. Rastliny určené na pestovanie
 baklažán (Solanum melongena)

 zemiak (Solanum tuberosum)

 iné stolonotvorné a hľuzotvorné druhy rodu ľuľok (Solanum) a ich krížencov
1.4 Rastliny, okrem plodov a osiva
 kumkvát (Fortunella)

 citrónovníkovec (Poncirus) vrátane ich krížencov

 Casimiroa  Choisya  Clausena  Murraya  Vepris  Zanthoxylum  vinič (Vitis)
1.5 Rastliny, okrem plodov a osiva
 citrónovník (Citrus) vrátane ich krížencov
1.6. Plody so stopkami a listami
 citrónovník (Citrus)
1.7 Drevo

 kumkvát (Fortunella)

 citrónovníkovec (Poncirus) vrátane ich krížencov

 získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus), vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzene oblý povrch (ďalej
len „opracované drevo“)
2. Rastliny uvádzané na trh pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, ktoré sú pestované
oddelene na účel uvádzania na trh výhradne konečnému spotrebiteľovi
2.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva
 borovica (Pinus)

 duglaska (Pseudotsuga)

 jedľovec (Tsuga)

 smrek (Picea)

 smrekovec (Larix)

 brest (Ulmus)

 dub (Quercus)

 gaštan (Castanea)

 platan (Platanus)

 topoľ a osika (Populus)

 jahoda (Fragaria)

 Prunus laurocerasus

 ostružina (Rubus)

 jedľa (Abies)

 Prunus lusitanica

 asparágus lekársky (Asparagus officinalis)
 lupina (Lupinus)
 Brassica

 špenát (Spinacia)

 Argyranthemum spp.
 astra (Aster)
 Exacum spp.

 šalát (Lactuca)

 Cucumis.
 zeler voňavý (Apium graveolens)

 gerbera (Gerbera)
 gypsomilka (Gypsophila)
 železník (Verbena)

 muškát (Pelargonium)
 vratič (Tanacetum)
 margaréta (Leucanthemum)

 chryzantéma (Dendranthema)

 klinček (Dianthus) a jeho krížence

 netýkavka (Impatiens) - všetky krížence z Novej Guiney
2.2.
 rastliny z čeľade ľuľkovité (Solanaceae) okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 1.2. a 1.5., určené na pestovanie, okrem
osiva (napr. druhy rodov Capsicum, Nicotiana, Lycium, Physalis, Petunia, Mandragora a iné)
2.3. Rastliny zakorenené alebo s pripevneným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
 áronovité (Araceae) (napr. druhy Calla, Zantedeschia, Anthurium, Monstera, Philodendron a iné)
 banánovníkovité (Musaceae)

 marantovité (Marantaceae)

 hruškovec (Persea spp.)
 strelíciovité (Strelitziaceae)
2.3.1. Rastliny paliem určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom:
 Brahea

 Butia

 palmička (Chamaerops)

 jubéa (Jubaea)

 livistona (Livistona)

 datľovník (Phoenix)

 Sabal

 Syagrus

 trachykarp (Trachycarpus)

 Trithinax

 palmovka (Washingtonia)
2.4. Osivo a cibule určené na pestovanie
 cesnak cibuľový (Allium cepa)

 cesnak šalotkový (Allium ascalonicum)

 cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum)
Osivo
 fazuľa (Phaseolus)

 slnečnica ročná (Helianthus annuus)

 rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum)
 lucerna siata (Medicago sativa)
Rastliny určené na pestovanie vrátane osiva
 cesnak pórový (Allium porrum)
3. Cibule, podzemky, hľuzy a pakorene určené na pestovanie
 bledavka (Ornithogalum)

 ľalia (Lilium)

 Dahlia spp.

 modrica (Muscari)

 tigrídia (Tigridia)

 galtónia belostná (Galtonia candicans)

 modravka (Chionodoxa)

 tulipán (Tulipa)

 hyacint (Hyacinthus)

 narcis (Narcissus)

 kosatec (Iris)

 Ismene

 puškínia (Puschkinia)

 snežienka (Galanthus)

 kamasia (Camassia)

 scila (Scilla)

 mečík (Gladiolus) a jeho krížence, ako sú Gladiolus callianthus, Gladiolus colvillei, Gladiolus nanus, Gladiolus ramosus a
Gladiolus tubergenii
 šafran žltý (Crocus flavus) odroda Golden Yellow
1

2

3

Číslo
prevádzky

Typ
prevádzky

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

Vysvetlivky:
Stĺpec 1: Uveďte číslo prevádzky podľa bodu 1.
Stĺpec 2: Špecifikujte typ prevádzky podľa bodu 1 (napr. škôlka ovocných drevín; skleník).
Stĺpec 3: Uveďte botanické názvy rastlín alebo špecifikujte rastlinné produkty podľa údajov označených v oddiele 1
žiadosti o registráciu výrobcov a dovozcov.
II. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú významné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť
sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pri každom uvádzaní na trh
1.1.
 borovica (Pinus)

 duglaska (Pseudotsuga)

 smrekovec (Larix)

 jedľa (Abies)
 smrek (Picea)
1.2. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva
 topoľ a osika (Populus)

 platan (Platanus)

 Quercus spp.

 brest (Ulmus)

 rod Prunus spp.

 repa obyčajná (Beta vulgaris) – cukrová, kŕmna, červená repa a iné
1.3. Rastliny okrem plodov a osiva
 jabloň (Malus)

 jarabina (Sorbus)

 gaštan (Castanea)

 hruška (Pyrus)

 hloh (Crataegus)

 dulovec (Chaenomeles)

 dula (Cydonia)

 skalník (Cotoneaster)

 mišpuľník (Eriobotrya)

 mišpuľa (Mespilus)

 hlohyňa (Pyracantha)

 muchovníka (Amelanchier)

 eukalyptus (Eucalyptus)  Photinia davidiana
 vinič (Vitis)
1.3.1 Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom
 Areca catechu
Butia

 Arenga pinnata

 Bismarckia

 Calamus merrillii

 Caryota maxima

 Caryota cumingii  Chamaerops

 Copernicia
 Livistona

 Corypha utan

 Borassus flabellifer

 Brahea
 Cocos nucifera

 Elaeis guineensis  Howea forsteriana

 Metroxylon sagu

 Roystonea regia
 Sabal
1.4. Živý peľ určený na opeľovanie



 Jubaea

 Phoenix

 Pritchardia

 Ravenea rivularis

 Syagrus

 Trachycarpus

 Trithrinax

 jabloň (Malus)

 jarabina (Sorbus)

 hruška (Pyrus)

 hloh (Crataegus)

 dulovec (Chaenomeles)

 dula (Cydonia)

 skalník (Cotoneaster)

 mišpuľník (Eriobotrya)

 mišpuľa (Mespilus)

 hlohyňa (Pyracantha)

 muchovníka (Amelanchier)

 Washingtonia

 Photinia davidiana
1.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum) určené na pestovanie



1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris) určené na priemyselné spracovanie



1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris)
1.8. Osivo



 repa obyčajná (Beta vulgaris)

 fazuľa (Phaseolus vulgaris)

 lablab (Dolichos)

 bavlník (Gossypium)

 gaštan (Castanea)
1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna 
plody viniča (Vitis).
1.10. Drevo



ihličnany (Coniferales), okrem odkôrneného dreva
gaštan (Castanea), okrem odkôrneného dreva
platan (Platanus), vrátane opracovaného dreva
1.11. Samostatná kôra
ihličnany (Coniferales)



gaštan (Castanea)






platan (Platanus)

2. Rastliny uvádzané trh pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, ktoré sú pestované
oddelene na účel uvádzania na trh výhradne konečnému spotrebiteľovi
2.1. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva, hľúz a podzemkov
 begónia (Begonia)
Rastliny určené na pestovanie okrem osiva
 Dipladenia



prýštec najkrajší (Euphorbia pulcherrima)



figovník (Ficus)

 ibištek (Hibiscus)  Mandevilla  Nerium oleander
1

2

3

Číslo
prevádzky

Typ
prevádzky

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

Vysvetlivky:
Stĺpec 1: Uveďte číslo prevádzky podľa bodu 1.
Stĺpec 2: Špecifikujte typ prevádzky podľa bodu 1 (napríklad škôlka ovocných drevín; skleník).
Stĺpec 3: Uveďte botanické názvy rastlín alebo špecifikujte rastlinné produkty podľa údajov označených v oddieli 1
žiadosti o registráciu výrobcov a dovozcov.
III. Rastliny a rastlinné produkty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie fyzických osôb a právnických osôb, ak
majú byť uvádzané na trh
 zemiak (Solanum tuberosum) (konzumné zemiaky a zemiaky na priemyselné spracovanie)
 obalový materiál a obaly z dreva
1

2

1

2

1

2

Číslo prevádzky

Typ prevádzky

Číslo prevádzky

Typ prevádzky

Číslo prevádzky

Typ prevádzky

Vysvetlivky:
Stĺpec 1: Uveďte číslo prevádzky podľa bodu 1.
Stĺpec 2: Špecifikujte typ prevádzky podľa bodu 1 (napr. pestovateľská plocha, sklad, sušiareň).

Oddiel 2 - dovoz

Tento oddiel vyplňte len pri zameraní činnosti na dovoz.
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, ktoré podliehajú
rastlinolekárskej kontrole v krajine pôvodu alebo odosielateľskej krajine, ak majú pôvod mimo územia
členských štátov, pred povolením ich vstupu na územie členských štátov a ktoré podliehajú rastlinolekárskej
kontrole pri dovoze, rastlinolekárske osvedčenie z krajiny pôvodu
I. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú významné pre všetky členské štáty
Zodpovedajúci údaj označte 
1. Rastliny všetkých druhov určené na pestovanie okrem osiva, pôvodom z tretích krajín



Osivo pôvodom z tretích krajín
 kukurica siata (Zea mays)

 cesnak cibuľový (Allium cepa)

 slnečnica ročná (Helianthus annuus)

 cesnak šalotkový (Allium ascalonicum)

 fazuľa (Phaseolus)

 cesnak pórový (Allium porrum)

 lucerna siata (Medicago sativa)

 cesnak pažítkový (Allium schoenoprasum)

 paprika (Capsicum)

 ryža (Oryza spp.)

 rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum)
 citrónovník (Citrus) a jeho krížence

 kumkvát (Fortunella) a jeho krížence

 citrónovníkovec (Poncirus) a jeho krížence

 ostružina (Rubus)

 broskyňa (Persica)

 marhuľa (Armeniaca)

 čerešňa a višňa (Cerasus)

 mandľa (Amygdalus)

 slivka (Prunus) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky
Osivo pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Južnej Afriky, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA
 pšenica (Triticum)
 raž (Secale)
 triticale (X Triticosecale)
Osivo pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
 kapustovité (Cruciferae)
 lipnicovité (Gramineae)
2. Časti rastlín, okrem plodov a osiva pôvodom z tretích krajín
 gypsomilka (Gypsophila)

 ďatelina (Trifolium spp.)

 muškát (Pelargonium)

 chryzantéma (Dendranthema)

 zlatobyľ (Solidago)

 klinček (Dianthus)

 gaštan (Castanea)

 datľovník (Phoenix spp.)

 topoľ (Populus)

 dub (Quercus)
 ihličnany (Coniferales)
Časti rastlín, okrem plodov a osiva pôvodom z Kanady a USA
 javor cukrodarný (Acer saccharum)
Časti rastlín, okrem plodov a osiva pôvodom z neeurópskych krajín
 broskyňa (Persica)

 marhuľa (Armeniaca)

 čerešňa a višňa (Cerasus)

 mandľa (Amygdalus)

 slivka (Prunus) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky
Rezané kvety pôvodom z tretích krajín
 čeľaď vstavačovité (Orchidaceae)
Rezané kvety pôvodom z neeurópskych krajín
 astra (Aster)

 Lisianthus

 kotúč (Eryngium)

 ruža (Rosa)

 ľubovník (Hypericum)

 trachélia (Trachelium)

Vňate a listy pôvodom z tretích krajín
 bazalka (Ocimum)

 kotúč (Eryngium)

 Limnophila

 maniok (Manihot esculenta)

 zeler voňavý (Apium graveolens)
Rezané vetvy s listami alebo bez listov pôvodom z tretích krajín
 breza (Betula)
Rezané vetvy s listami alebo bez listov pôvodom z Kanady, Číny, Kórejskej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky, Japonska, Mongolska, Ruska, Taiwanu a USA
 jaseň (Fraxinus)

 Ulmus davidiana

 Pterocarya rhoifolia

 orech pajaseňolistý (Juglans ailantifolia)

 Juglans mandshurica
 Amyris

 Citropsis

 Eremocitrus

 Esenbeckia

 Glycosmis

 kazimiroa (Casimiroa)

 Merrillia

 Naringi

 Tetradium

 Toddalia

 zantoxyl (Zanthoxylum)
2.1. Časti rastlín okrem plodov, ale vrátane osiva pôvodom z tretích krajín
 Aeglopsis

 Afraegle

 Atalantia

 Balsamocitrus

 Burillanthus

 Calodendrum

 Choisya

 egla (Aegle)

 klauzénia (Clausena)

 limónia (Limonia)

 Microcitrus

 muraja (Murraya)

 Pamburus

 Severinia

 Swinglea

 trifázia (Triphasia)

 Vepris
3. Čerstvé plody pôvodom z tretích krajín
 citrónovník (Citrus) a jeho krížence

 citrónovníkovec (Poncirus) a jeho krížence

 kumkvát (Fortunella) a jeho krížence

 Microcitrus

 momordika (Momordica)

 Naringi

 baklažán (Solanum melongena)

 paprika (Capsicum)

 rajčiak (Solanum lycopersicum)
Čerstvé plody pôvodom z neeurópskych krajín
 broskyňa (Persica)

 jabloň (Malus)

 brusnica (Vaccinium)

 čerešňa a višňa (Cerasus)

 hruška (Pyrus)

 anona (Annona)

 marhuľa (Armeniaca)

 dula (Cydonia)

 guajava (Psidium)

 mandľa (Amygdalus)

 ríbezľa (Ribes)

 klinčekovec (Syzygium)

 ebenovník (Diospyros)

 mangovník (Magnifera)

 mučenka (Passiflora)

 slivka (Prunus), vrátane slivky, slivy, myrobalánu a trnky
Čerstvé plody s pôvodom z krajín afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, Mauríciu
a z Izraela
 granátovník púnsky (Punica granatum)
4. Hľuzy pôvodom z tretích krajín
 zemiak (Solanum tuberosum)
5. Samostatná kôra pôvodom z neeurópskych krajín
 ihličnany (Coniferales)
Samostatná kôra pôvodom z tretích krajín
 dub (Quercus), okrem duba korkového (Quercus suber)

 javor cukrodarný (Acer saccharum)

 topoľ (Populus)
Samostatná kôra pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky,
Mongolska, Ruska, Taiwanu a USA

 jaseň (Fraxinus)

 Ulmus davidiana

 Pterocarya rhoifolia

 orech pajaseňolistý (Juglans ailantifolia)

 Juglans mandshurica
Samostatná kôra pôvodom z Kanady a USA
 breza (Betula)
6. Drevo pochádzajúce úplne alebo čiastočne z jedného z nasledujúcich radov, rodov alebo druhov, okrem drevného obalového
materiálu podľa prílohy č. 4 časti A kapitoly I. bodu 2
 dub (Quercus) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA
 platan (Platanus) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USA
 topoľ (Populus) pôvodom z krajín amerického kontinentu
 javor cukrodarný (Acer saccharum) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Kanady alebo USA
 ihličnany (Coniferales) vrátane opracovaného dreva, pôvodom z neeurópskych krajín, Kazachstanu, Ruska a Turecka
Drevo vrátane opracovaného dreva pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, , Kórejskej republiky, Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky, Mongolska, Ruska, Taiwanu a USA
 jaseň (Fraxinus)

 Ulmus davidiana

 Pterocarya rhoifolia

 orech pajaseňolistý (Juglans ailantifolia)

 Juglans mandshurica
Drevo vrátane opracovaného dreva pôvodom z Kanady a USA
 breza (Betula)
Drevo vrátane opracovaného dreva, okrem triesok a pilín, s pôvodom z Kanady alebo USA
 muchovník ( Amelanchier)

 aróniea (Aronia)

 hloh (Crataegus)

 dula (Cydonia)

 Prunus spp.

 skalník (Cotoneaster)
 jabloň (Malus)

 hlohyňa (Pyracantha)

 hruška (Pyrus)

 jarabina (Sorbus)
7. Pôda a iné pestovateľské substráty
 tvorené úplne alebo čiastočne z pôdy alebo pevných organických látok, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo
kôry, okrem čistej rašeliny, pôvodom zo všetkých krajín
 prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne materiálom uvedeným v písmene a) alebo tvorené
čiastočne z akejkoľvek pevnej anorganickej látky určenej na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z Turecka,
Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska, Ukrajiny a z neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka
a Tuniska
8. Zrno pochádzajúce z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Južnej Afriky, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA
 pšenica (Triticum)

 raž (Secale)

 triticale (X Triticosecale)

1

2

3

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

Krajina pôvodu

Krajina vývozu

Vysvetlivky:
Stĺpec 1: Uveďte botanické názvy rastlín alebo špecifikujte rastlinné produkty (podľa údajov uvedených v oddiele 2).
Stĺpec 2: Krajina, v ktorej sú rastliny alebo rastlinné produkty vypestované alebo vyrobené.
Stĺpec 3: Krajina, z ktorej sú rastliny alebo rastlinné produkty dovážané, ak nejde o krajinu pôvodu a ak sú na jej území
skladované, prebalené, rozdelené, ošetrené a podobne.

II. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do
tejto zóny alebo v rámci tejto zóny
1. Rastliny určené na priemyselné spracovanie
 repa obyčajná (Beta vulgaris)
2. Pôda a nesterilizovaný odpad
 repa obyčajná (Beta vulgaris)
3. Živý peľ určený na opeľovanie
 jabloň (Malus)

 jarabina (Sorbus),

 hruška (Pyrus)

 hloh (Crataegus)

 dulovec (Chaenomeles)

 dula (Cydonia)

 skalník (Cotoneaster)

 mišpuľník (Eriobotrya)

 mišpuľa (Mespilus)

 hlohyňa (Pyracantha)

 muchovník (Amelanchier)

 Photinia davidiana
4. Časti rastlín, ktoré nie sú určené na pestovanie, okrem plodov a osiva
 jabloň (Malus)

 jarabina (Sorbus),

 hruška (Pyrus)

 hloh (Crataegus)

 dulovec (Chaenomeles)

 dula (Cydonia)

 skalník (Cotoneaster)

 mišpuľník (Eriobotrya)

 mišpuľa (Mespilus)

 hlohyňa (Pyracantha)

 muchovník (Amelanchier)

 Photinia davidiana
5. Osivo
 gaštan (Castanea)
 repa obyčajná (Beta vulgaris)

 fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris)

 lablab (Dolichos)

 mangovník (Magnifera spp.)


6. Osivo a plody (tobolky ) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna

6a. Plody viniča (Vitis L.)

7. Drevo pochádza úplne alebo čiastočne z
1. ihličnanov (Coniferales), okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích krajinách, a 


2. gaštana (Castanea), okrem odkôrneného dreva
8. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus spp.)



9. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách
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Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

Krajina pôvodu

Krajina vývozu

Vysvetlivky:
Stĺpec 1: Uveďte botanické názvy rastlín alebo špecifikujte rastlinné produkty (podľa údajov uvedených v oddiele 2).
Stĺpec 2: Krajina, v ktorej sú rastliny alebo rastlinné produkty vypestované alebo vyrobené.
Stĺpec 3: Krajina, z ktorej sú rastliny alebo rastlinné produkty dovážané, ak nejde o krajinu pôvodu a ak sú na jej území
skladované, prebalené, rozdelené, ošetrené a podobne.

