
Nové podmínky dovozu některých komodit do Velké Británie a Severního 

Irska 

 

Platnost od 21. dubna 2020 

 

I. Pro rostliny: 

  Olea europaea 
  Coffea sp. 
  Lavandula sp. 
  Nerium oleander 

Polygala myrtifolia 
Prunus dulcis  
Rosmarnus officinalis 

 

Rostliny a rostlinné produkty Požadavky 

Rostliny, jiné než plody a semena rodů nebo 
druhů: 
Coffea sp., Polygala myrtifilia 

Zákaz dovozu ze všech zemí 

Rostliny, jiné než plody a semena rodů nebo 
druhů: 
Olea europaea, Prunus dulcis 

Zákaz dovozu ze všech zemí 
Dovoz je možné uskutečnit po udělené výjimce 
NPPO Velké Británie, podmínky níže) 

Rostliny, jiné než osivo, určené k pěstování 
druhů nebo rodů: 
Lavandula sp., Nerium oleander a Rosmarinus 
officinalis 

Původem ze všech zemí 
 
Rostliny musí být opatřeny rostlinolékařským 
osvědčením, které: 
1. (a) Rostliny určené k výsadbě Lavandula sp., 
Nerium oleander a Rosmarinus officinalis 
pocházejí z místa produkce, které je zařazeno 
na seznam registrovaných míst produkce 
poskytnutých příslušnou národní organizací na 
ochranu rostlin (NPPO) / autoritou EU 
poskytnutých NPPO Velké Británie. Seznam 
musí zahrnovat obchodní jméno a úplnou 
adresu. 
a 
(b) Rostliny určené k výsadbě Lavandula sp. , 
Nerium oleander a Rosmarinus officinalis byly 
pěstovány v místě produkce, které bylo 
registrováno a dozorováno příslušným NPPO po 
dobu nejméně jednoho roku před vývozem do 
Velké Británie. V rostlinolékařském osvědčení 
by měly být uvedeny podrobnosti o místě 
produkce. 
a 
(c) Během nejméně jednoho roku bezprostředně 
před vývozem Lavandula sp., Nerium oleander a 
Rosmarinus officinalis do Velké Británie je 



známo, že místo produkce spolu s nejméně 200 
m okruhem okolo místa produkce je prosté 
Xylella. fastidiosa zjištěných na základě úředních 
inspekcí a případně testů provedených ve 
vhodných termínech za účelem zjištění Xylella 
fastidiosa. 
a 
(d) Lavandula sp., Nerium oleander a Rosmarinus 
officinalis v místě produkce byly podrobeny 
každoroční úřední inspekci ve vhodných 
termínech, kdy je pravděpodobné, že budou 
viditelné příznaky, a na těchto rostlinách byl 
proveden odběr vzorků a testování na 
přítomnost Xylella fastidiosa (Wells a kol.) A v 
souladu s mezinárodními standardy, potvrzující 
nepřítomnost Xylella fastidiosa (Wells a kol.), a 
to za použití schématu odběru vzorků 
schopného identifikovat s 99% spolehlivostí 
úroveň přítomnosti infikovaných rostlin 5%. 
a 
(e) Před jejich přemístěním z místa produkce 
byly rostliny Lavandula sp. , Nerium oleander a 
Rosmarinus officinalis, které mají být vyvezeny 
do Velké Británie, bezprostředně před vývozem 
podrobeny dodatečné úřední vizuální kontrole, a 
pokud jsou pozorovány příznaky, které vedou k 
podezření na přítomnost Xylella fastidiosa (Wells 
et al.), byly rostliny testovány v souladu s 
mezinárodními standardy pro přítomnost Xylella 
fastidiosa (Wells a kol.), s výsledkem 
potvrzujícím Xylella fastidiosa (Wells a kol.). 
 
a 
(f) Pokud existují důkazy o přítomnosti vektoru 
Xylella fastidiosa v místě produkce, byly 
prováděny pravidelné kontroly rostlin a 
k potlačení výskytu přenašečů byla používána 
chemická ochrana.  
a 
(g) 
 i) V případě oblastí, o nichž je známo, že se zde 
vyskytuje Xylella fastidiosa, musí být rostliny 
pěstovány po celou dobu svého života pod 
úplnou mechanickou ochranou, aby se vyloučil 
přístup vektorů Xylella fastidiosa. 
a 
ii) Měla by být zavedena vhodná hygienická 
opatření, aby bylo zajištěno, že Xylella fastidiosa 
nebude přenášena pomocí nástrojů, nářadí a 
zařízení. 
nebo 
2. V případě nezakořeněných řízků byly získány 



z matečných rostlin, které splňují požadavky 
uvedené v bodech a až g (výše). 
 

 

Výjimka ze zákazu dovozu rostlin, kromě plodů a osiva, olivovníku (Olea europaea) a mandloní 

(Prunus dulcis) 

 

Opatření, která mají být použita v zemi původu, a která musí být uvedena v dodatkovém prohlášení 

rostlinolékařského  osvědčení.  

 

1. Rostliny určené k výsadbě Olea europaea a Prunus dulcis musí pocházet  z místa produkce, které je 

zařazeno na seznam registrovaných míst produkce poskytnutých příslušným orgánem vyvážející země 

(země původu) NPPO  Velké Británii.  

 

2. Rostliny určené k výsadbě Olea europaea a Prunus dulcis byly pěstovány v místě produkce, které 

bylo registrováno a dozorováno příslušným NPPO po dobu nejméně jednoho roku před vývozem do 

Velké Británie. Údaje o místě produkce musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení.  

3. Během nejméně jednoho roku bezprostředně před vývozem Olea europaea a Prunus dulcis do Velké 

Británie bylo místo produkce, spolu s nejméně 200 m okruhem okolo místa produkce, známé jako 

prosté Xylella fastidiosa, což bylo ověřeno na základě úřední inspekcí a případně testování prováděné 

ve vhodných termínech za účelem zjištění Xylella fastidiosa. 

 

4. Olea europaea a Prunus dulcis v místě produkce byly podrobeny každoroční úřední inspekci ve 

vhodných termínech, kdy je pravděpodobné, že se projeví příznaky napadení, přičemž se na těchto 

rostlinách prováděl odběr vzorků a testování na přítomnost Xylella fastidiosa v souladu s 

mezinárodními standardy, potvrzující nepřítomnost Xylella fastidiosa, s použitím systému odběru 

vzorků schopného s 99 % spolehlivostí identifikovat úroveň přítomnosti infikovaných rostlin 1 %. 

 

5. Olea europaea a Prunus dulcis, které mají být vyvezeny do Velké Británie, by měly být před jejich 

přemístěním z místa produkce bezprostředně před vývozem podrobeny dodatečné úřední vizuální 

kontrole a tam, kde se objeví podezření na přítomnost Xylella fastidiosa, musí být otestovány v souladu 

s mezinárodními standardy na přítomnost Xylella fastidiosa, které potvrdí nepřítomnost 

Xylella  fastidiosa. 

 

6. V případě oblastí, o nichž je známo, že se zde vyskytuje  Xylella fastidiosa, musí být rostliny pěstovány 

pod úplnou fyzickou (mechanickou) ochranou po dobu 4 let nebo v případě rostlin mladších než 4 roky 

po celý život, tak aby se vyloučil vstup vektorů Xylella fastidiosa. 

 

7. Rostliny musí být jednotlivě označeny štítkem chráněným proti neoprávněné manipulaci nebo jinou 

bezpečnou plombou, kterou nelze znovu použít, s uvedením podrobností o místě produkce, které je 

uvedeno na rostlinolékařském osvědčení. 

 



II. Pro hostitelské rostliny: 

Fraxinus sp. 

Juglans ailantifolia 

Juglans mandshurica 

Ulmus davidiana 

Pterocarya rhoifolia 

Chionanthus virginiana 

 

Rostliny a rostlinné produkty Požadavky 

Dřevo Fraxinus L., Juglans 
ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. nebo Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., jiné než: 
 
—štěpky, piliny, prach, 
hobliny, třísky, dřevěný odpad nebo zbytky, 
získané zcela nebo částečně z 
těchto stromů nebo 
- dřevěného obalového materiálu,  
kromě dřeva použitého k proložení dřeva 
(prokladů), 
ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj 
přirozený povrch (veškeré řezivo),  
nábytek nebo jiné předměty vyrobené z 
neošetřeného dřeva pocházející z Běloruska, 
Kanady, Číny, Korejské lidově demokratické 
republiky, Japonska, Kazachstánu Mongolska, 
Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu, Ukrajiny 
nebo USA 
 

Ke dřevu musí být připojen rostlinolékařský 
certifikát, který obsahuje: 
 
a) úřední prohlášení, že dřevo bylo podrobeno  
ionizujícímu záření, které dosáhlo minimální  
absorbované dávky 1 kGy v celém objemu 
dřeva, 
b) úřední prohlášení, že dřevo pochází z oblasti*  
zřízené národní organizací ochrany rostlin v 
souladu s ISPM č. 4 jako oblast, která je bez 
výskytu Agrilus planipennis  a nesmí být do 100 
km od známého ohniska Agrilus planipennis. 
 
Rostlinolékařské osvědčení nesmí obsahovat 
úřední prohlášení uvedené v písmenu b) 
pokud národní organizace na ochranu rostlin 
země původu již dříve neposkytla NPPO Velké 
Británie seznam těchto oblastí s podrobnými 
informacemi o této oblasti.  
* Název oblastí musí být uveden 
v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 
„Dodatkové prohlášení“. 
 

Dřevo ve formě třísek, 
malých částí, pilin, hoblin, 
dřevní odpad nebo šrot získaný zcela 
nebo zčásti z Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. nebo Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., 
pocházející z Běloruska, Kanady, Číny, Korejské 
lidově demokratické republiky, Japonska, 
Kazachstánu, Mongolska 
z Koreje, Ruska, Tchaj-wanu, Ukrajiny nebo USA 
 

Dřevo musí být doprovázeno rostlinolékařským 
osvědčením, které obsahuje úřední prohlášení, 
že dřevo pochází z oblasti *, zřízené národní 
organizací ochrany rostlin v souladu s ISPM č. 4, 
která je bez výskytu Agrilus planipennis 
 a není ve vzdálenosti menší než 100 km od 
známého ohniska Agrilus planipennis. 
Fytosanitární osvědčení nesmí obsahovat žádné 
takové úřední prohlášení, pokud národní 
organizace ochrany rostlin vyvážejícího státu již 
dříve neposkytla NPPO Velké Británie seznam 
těchto oblastí s podrobnými informacemi o této 
oblasti.  
 
* Název oblastí musí být uveden 
v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 
„Dodatečné prohlášení“ 
 



Izolovaná kůra nebo předměty vyrobené 
z kůry Fraxinus L., Juglans 
ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. nebo Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., 
pocházející z Běloruska, Kanady, Číny, Korejské 
lidově demokratické republiky, Japonska, 
Kazachstánu Mongolska, republiky 
z Koreje, Ruska, Tchaj-wanu, Ukrajiny nebo USA 
 

Kůra nebo předměty vyrobené z kůry musí být 
opatřené rostlinolékařským osvědčením, které 
zahrnuje dodatkové prohlášení,  že 
kůra nebo předměty vyrobené z kůry pocházejí 
z oblasti *, zřízené národní organizací ochrany 
rostlin v souladu s ISPM č. 4, která je bez 
výskytu Agrilus planipennis 
 a není ve vzdálenosti menší než 100 km od 
známého ohniska Agrilus planipennis. 
Fytosanitární osvědčení nesmí obsahovat žádné 
takové úřední prohlášení, pokud národní 
organizace ochrany rostlin vyvážejícího státu již 
dříve neposkytla NPPO Velké Británie seznam 
těchto oblastí s podrobnými informacemi o této 
oblasti.  
 
* Název oblastí musí být uveden 
v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 
„Dodatečné prohlášení“ 
 

Rostliny, jiné než plody nebo semena, 
včetně řezaných větví s nebo 
bez listoví, Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. nebo Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., 
pocházející z Běloruska, Kanady, Číny, Korejské 
lidově demokratické republiky, Japonska, 
Kazachstánu Mongolska, republiky 
z Koreje, Ruska, Tchaj-wanu, Ukrajiny nebo USA 
 

Rostliny musí být doprovázeny 
rostlinolékařským osvědčením, které zahrnuje 
dodatkové prohlášení,  že 
rostliny pocházejí z oblasti *, zřízené národní 
organizací ochrany rostlin v souladu s ISPM č. 4, 
která je bez výskytu Agrilus planipennis 
 a není ve vzdálenosti menší než 100 km od 
známého ohniska Agrilus planipennis. 
Fytosanitární osvědčení nesmí obsahovat žádné 
takové úřední prohlášení, pokud národní 
organizace ochrany rostlin vyvážejícího státu již 
dříve neposkytla NPPO Velké Británie seznam 
těchto oblastí s podrobnými informacemi o 
těchto oblastech.  
 
* Název oblastí musí být uveden 
v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 
„Dodatečné prohlášení“ 
 

 

III. Pro Platanus sp. 

 

Cílem je vrátit se k požadavkům chráněné zóny, které platily do 14. prosince 2019.  

U rostlin Platanus L. určených k výsadbě, kromě 
semen. 
Požadavky se vztahují na dovozy z Albánie, 
Arménie, Švýcarska, Turecka, Spojených států a 
EU-27 do Velké Británie a musí být garantovány 
v rostlinolékařském osvědčení. 

Musí být pěstovány po celý život v oblasti prosté 
škodlivého organismu Ceratocystis platani nebo 
v oblasti stanovené jako chráněná zóna EU (bod 
12.1 přílohy IV B směrnice 2000/29). 



U dřeva Platanus L., včetně dřeva, které si 
nezachovalo svůj přirozený kulatý povrch 
(řezivo). 
Požadavky se vztahují na dovozy z Albánie, 
Arménie, Švýcarska, Turecka, Spojených států a 
EU-27 do Velké Británie a musí být garantovány 
v rostlinolékařském osvědčení.  

Dřevo musí pocházet z oblasti prosté 
Ceratocystis platani stanovené v zemi původu 
nebo chráněných oblastí EU nebo musí být 
sušeno ve vhodném zařízení (sušárny dřeva) na  
méně než 20% vlhkosti (bod 6.4 přílohy IVB 
směrnice 2000/29).  

 

 

IV. Pro Ulmus sp. 

 

Rostliny Ulmus L. určené k výsadbě, jiné než 
semena. Požadavky se vztahují na dovozy do 
Velké Británie ze třetích zemí a EU-27 a musí 
být potvrzeny v rostlinolékařském osvědčení.  

Rostliny musí pocházet z místa produkce, kde 
nebyly pozorovány žádné příznaky Candidatus 
Phytoplasma ulmi patogenu, a to ani v 
bezprostřední blízkosti, od začátku posledního 
ukončeného vegetačního cyklu (bod 14 přílohy 
IVAI a bod 8.1 přílohy IVAII směrnice 2000/29).  

 


