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Glavni namen prenove sistema zdravja rastlin
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HITRO UKREPANJE
OB NAJDBI

Predpisi s področja zdravja rastlin
EVROPSKA UNIJA
• Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva
pred škodljivimi organizmi rastlin (krovna uredba, ki določa škodljive organizme, ukrepe njihovega
varstva pred vnosom, izkoreninjenje, zadrževanje, trgovanje)

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev
za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred
škodljivimi organizmi rastlin (določa sezname škodljivih organizmov in ukrepe varstva pri vnosu v EU in
trgovanju znotraj EU)

• Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti (določa pravila o izvajanju in financiranju uradnega nadzora,
sodelovanju Komisije in držav članic pri uradnem nadzoru, pogoje za uvoz, imenovanje uradnih in
referenčnih laboratorijev)vzpostavitev računalniško podprtega sistema)

• Drugi izvedbeni in delegirani akti

Predpisi s področja zdravja rastlin
SLOVENIJA
• Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred
škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19)
• Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg)
• Uredbe in pravilniki

Karantenski škodljivi organizmi za Evropsko Unijo
Škodljivi organizem je katerakoli vrsta, različek ali biotip patogenih
organizmov, živali ali parazitskih rastlin, ki škodujejo rastlinam ali
rastlinskim proizvodom, ki bi lahko imeli resne gospodarske,
družbene in okoljske učinke na ozemlju Unije.
Karantenski škodljivi organizmi za Unijo so navedeni v Seznamu II Uredbe 2019/2072/EU
– Del A: za katere ni znano, da so navzoči na ozemlju Unije
– Del B: za katere je znano, da so navzoči na ozemlju Unije
• Velja prepoved njihovega vnosa v EU, razen za namene uradnega testiranja in
izobraževanja, znanstvene namene, poskuse, žlahtnjenje – pod predpisanimi pogoji.
To so tujerodni škodljivi organizmi.

Prednostni škodljivi organizmi za Evropsko unijo
• Seznam v delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/1702.
• Imajo potencialno najbolj resne gospodarske, okoljske ali družbene učinke na
ozemlje Unije.
• Predpisano:
– obvezna letna preiskava za ugotavljanje navzočnosti,
– načrt nujnih ukrepov,
– izvedba simulacijskih vaj,
– priprava akcijskega načrt ob najdbi.

Okužba z bakterijskim ožigom
oljk (Xylella fastidiosa)

Karantenski škodljivi organizmi

Prednostni škodljivi
organizmi
Umestitev prednostnih škodljivih organizmov

Okužba z borovo ogorčičo
(Bursaphelencus xylophillus)

Škodljivi organizmi za varovana območja in
drugi nadzorovani škodljivi organizmi
• za varovana območja – Slovenija:
– hrušev ožig (Erwinia amylovora)

Varovano območje hrušev ožig

Hrušev ožig

• drugi nadzorovani ŠO, ki so potencialno nevarni in
Slovenija/Komisija sprejme ukrepe (t.i. nujni ukrepi)

Huda viroidna zakrnelost hmelja
(CBCVd)

Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika
(ToBRFV)

Preverjanje odsotnosti/navzočnosti škodljivih
organizmov
• Programi preiskav za ugotavljanja navzočnosti škodljivih organizmov rastlin (sofinanciranje
iz proračuna EU).
• Obveznost obveščanja o sumu na karantenske škodljive organizme za vse fizične osebe in
izvajalce poslovnih dejavnosti (IPD).
• Do uradne potrditve navzočnosti škodljivega organizma in kadar je ustrezno se odredi
ukrepe za preprečevanje širjenja škodljivega organizma.
• Uradna potrditev karantenskega škodljivega organizma temelji na analiznem izvidu
uradnega laboratorija.

Ukrepi ob najdbi karantenskega škodljivega organizma
Država članica EU mora ob najdbi sprejeti:
• ukrepe za izkoreninjenje karantenskega škodljivega organizma,
• razmejitev območij (okuženo območje in varovalni pas),
• program preiskav za ugotavljanje navzočnosti/razširjenosti
karantenskega škodljivega organizma,
• ukrepe zadrževanje, če je karantenski škodljiv organizem že tako
razširjen, da ukrepi za izkoreninjenje ne bi bili učinkoviti .

Rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola)

Primer razmejitve v primeru najdbe

Vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
predmetov v Evropsko unijo
•
•
•
•

Prepovedi vnosa
Fitosanitarno spričevalo za VSE rastline
Posebne fitosanitarne zahteve pri pridelavi rastlin pred izvozom
Začasne prepovedi vnosa visoko tveganih rastlin in dovolitve na
podlagi ocene tveganja
• Nadzor na prvi vstopni točki v EU

Potniška prtljaga in prodaja na spletu
• Omejitve pri vnosu rastlin v EU v potniški prtljagi – le 5
vrst plodov brez fitosanitarnega spričevala.

• Velja prepoved vnosa rastlin za saditev v EU brez
fitosanitarnega spričevala.

Rastlinski potni list za premeščanje rastlin po EU

veleprodaja

•
•

Vse rastline za saditev (razen
nekaterih semen).
Določene druge rastline in
rastlinski proizvodi

maloprodaja

RPL ni predpisan, razen za
internetno prodajo ali
varovana območja

