
Priloga 4 
 

1. Dejavniki, ki se jih upošteva pri določanju obsega verjetne okužbe v skladu s točko  c) 
drugega odstavka in točko c) četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika, so:  
– glavne gostiteljske rastline, pridelane na mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot 

okužena v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, 
– mesta pridelave, kakor koli povezana z glavnimi gostiteljskimi rastlinami, ki so bile 

ugotovljene kot okužene v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena tega 
pravilnika, vključno s tistimi, pri katerih so se neposredno ali preko skupnega izvajalca 
uporabljali ista oprema in prostori, 

– glavne gostiteljske rastline, ki so bile pridelane na mestih pridelave iz prejšnje alineje 
ali so bile na teh mestih prisotne v času, ko so bile na mestu pridelave iz prve alineje 
prisotne glavne gostiteljske rastline, ugotovljene kot okužene v skladu s točko b) 
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, 

– posestva, kjer so se nahajale glavne gostiteljske rastline z zgoraj navedenih mest 
pridelave, 

– stroji, vozila, skladišča ali njihovi deli in drugi predmeti, vključno z embalažo, ki so 
morda prišli v stik z glavnimi gostiteljskimi rastlinami, ki so bile ugotovljene kot 
okužene v skladu s točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, 

– katerekoli glavne gostiteljske rastline, uskladiščene v ali v stiku z objekti ali predmeti 
iz prejšnje alineje, preden so bili ti očiščeni in razkuženi, 

– na podlagi postopkov in testiranja iz točke a) drugega odstavka 8. člena tega 
pravilnika: gomolji ali rastline krompirja, sestrsko ali starševsko klonsko sorodni z 
glavnimi gostiteljskimi rastlinami, ugotovljenimi kot okuženimi v skladu s točko b) 
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ter rastline paradižnika iz istega vira kot 
glavne gostiteljske rastline, za katere se kljub morebitnemu negativnemu rezultatu 
testa na organizem zdi, da so verjetno okužene zaradi klonske povezave; lahko se 
opravi testiranje sortne pristnosti, da se preveri istovetnost okuženih in klonsko 
sorodnih gomoljev ali rastlin, 

– mesta pridelave glavnih gostiteljskih rastlin iz prejšnje alineje, 
– mesta pridelave glavnih gostiteljskih rastlin, kjer se za namakanje ali škropljenje 

uporablja voda, ki je bila ugotovljena kot okužena v skladu s točko b) četrtega 
odstavka 8. člena tega pravilnika, 

– glavne gostiteljske rastline, pridelane na poljih, poplavljenih s površinsko vodo, za 
katero je bilo ugotovljeno, da je okužena. 

 
2. Dejavniki možnega širjenja organizma, ki se jih upošteva pri določanju razmejenega 
območja, so: 
a) za razmejeno območje iz točke d) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika: 

– bližina drugih mest pridelave, kjer se pridelujejo glavne gostiteljske rastline, 
– skupna pridelava in uporaba semenskega krompirja, 
– mesta pridelave, kjer se uporablja površinska voda za namakanje ali škropljenje 

glavnih gostiteljskih rastlin, kadar obstaja ali je obstajala nevarnost površinskega 
odtekanja vode z mest pridelave, ki so bila ugotovljena kot okužena v skladu s 
točko b) drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, ali njihovega poplavljanja; 

b) za razmejeno območje iz točke c) četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika: 
– mesta pridelave, kjer se pridelujejo glavne gostiteljske rastline, ki mejijo na ali jih 

ogroža poplavljanje s površinsko vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena, 
– kakršnokoli zaključeno namakalno zajetje, povezano s površinsko vodo, ki je bila 

ugotovljena kot okužena, 
– vode, povezane s površinsko vodo, ki je bila ugotovljena kot okužena, upoštevajoč 

smer in hitrost pretoka vode, ki je bila ugotovljena kot okužena, ter prisotnost 
samoniklih gostiteljskih rastlin iz družine razhudnikov.  

 



3. Obvestilo iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika o ugotovljenih okužbah in 
razmejitvi območja vsebuje najmanj naslednje podatke: 
– za krompir: ime sorte v partiji, tip (semenski, jedilni ipd.) in kjer lahko, tudi kategorijo; 
– za paradižnik: ime sorte v partiji in kjer lahko, tudi kategorijo. 
 
4. Obvestilo iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika o ugotovljenih okužbah v primeru 
nevarnosti prenosa okužbe v drugo državo članico vsebuje naslednje podatke: 
– ime sorte krompirja ali paradižnika v partiji, 
– ime in naslov pošiljatelja in prejemnika, 
– datum dostave partije krompirja ali paradižnika, 
– velikost dostavljene partije krompirja ali paradižnika, 
– kopijo rastlinskega potnega lista ali najmanj številko rastlinskega potnega lista, če je ta bil 

izdan, oziroma registrsko številko pridelovalca ali trgovca in kopijo dobavnice. 
 
5. Dodatne informacije iz četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika so: 
– datum, ko je bila okužba ugotovljena, 
– kratek opis izvedenih postopkov za določitev vira in možnega širjenja organizma, 

vključno z obsegom odvzetih vzorcev, 
– informacije o ugotovljenem ali domnevnem viru okužbe, 
– podrobnosti o obsegu ugotovljene okužbe, vključno s številom mest pridelave in pri 

krompirju s številom partij z navedbo sorte in pri semenskem krompirju tudi kategorije, 
– podrobnosti o razmejitvi območja, vključno s številom mest pridelave, ki niso bila 

ugotovljena kot okužena, vendar so vključena v območje, 
– podrobnosti o določitvi okužene vode, vključno z imenom in lokacijo vode ter obsegom 

prepovedi namakanja, 
– za vse pošiljke ali partije rastlin paradižnika, ugotovljene kot okužene, podrobnosti 

glede fitosanitarnih spričeval oziroma rastlinskih potnih listov, ki so bila izdana za te 
pošiljke v skladu s fitosanitarnimi predpisi, 

– druge informacije v zvezi z ugotovljenim izbruhom, ki jih lahko zahteva Komisija. 
 
 

 


