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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum 

  
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen 
av den 18 juli 2003 om skydd för växters sundhet (702/2003): 
 

 1 § 
Tillämpningsområde 

 
Denna förordning gäller bekämpning och förhindrande av spridning samt utrotning av den 
sjukdomsalstrande organismen Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. som 
orsakar mörk ringröta hos potatis samt bakteriologisk vissnesjuka hos potatis och tomat, i 
Finland. 

2 § 
Definitioner 

 
I denna förordning avser 
1) organism bakterien Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., och 
2) växtmaterial potatis- och tomatplantor samt potatisknölar. 

 
 

3 § 
Anmälningsskyldighet 

 
Den som vet eller misstänker att organismen förekommer på ett jordområde eller en odling 
eller i ett växtmaterial, varulager, transportmedel, byggnad eller i något annat objekt som 
han eller hon äger eller innehar, är skyldig att utan dröjsmål anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten. 
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4 § 
Utredning av organismens förekomst 

 
Växtskyddsmyndigheten skall varje år göra en systematisk utredning av organismens 
förekomst i växtmaterialet. Vid utredningen skall de närmare bestämmelser om 
kartläggning och testning som finns i bilaga I del A och III i denna förordning samt bilaga II 
till rådets direktiv 98/57/EG följas i tillämpliga delar. Utredningen skall grunda sig på 
lämpliga vetenskapliga och statistiska principer med beaktande av organismens biologi, 
växtmaterialets produktionssystem, marknadsföringssystem och industriella 
förädlingssystem samt resultaten av tidigare utredningar. 
 
Utredningen skall också omfatta importerad potatis och potatis som transporteras in i 
landet. För att växtskyddsmyndigheten skall kunna kartlägga och testa det här materialet 
skall de som importerar potatis anmäla alla ankommande partier till 
växtskyddsmyndigheten. Omfattningen av kartläggnings- och testningsåtgärderna skall 
ställas i proportion till den uppskattade risken. 
 
På växtmaterialets produktionsområden skall växtskyddsmyndigheten i enlighet med 
bilaga III till denna förordning bedöma risken för att organismen sprider sig via andra 
värdväxter, inklusive vilda värdväxter, ytvattnet och avloppsvattnet från anläggningar för 
industriell bearbetning eller förpackning. Omfattningen av kartläggnings- och 
testningsåtgärderna skall ställas i proportion till den uppskattade risken. 
 
Växtskyddsmyndigheten kan undersöka förekomsten av organismen även i annat material 
såsom i odlingssubstratet, jordmånen eller det fasta avfallet från anläggningar för 
industriell bearbetning eller förpackning. 

 
5 § 

Anmälning av utredningens resultat  
 

Växtskyddsmyndigheten skall årligen till kommissionen och de andra medlemsstaterna 
lämna de uppgifter som avses i bilaga I del B till denna förordning. Uppgifterna skall 
lämnas senast den 1 juni, förutom för sådan potatis som man på gården har förökat för 
användning som egen utsädespotatis. För sådan potatis skall uppgifterna lämnas senast 
den 1 september. 
 

6 § 
Begränsningar i marknadsföringen av utsädespotatis 

 
Utsädespotatis av finländskt ursprung, som marknadsförs i gemenskapen skall testas i 
enlighet punkt 2 i avsnitt I i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG för att eventuell mörk 
ringröta skall kunna konstateras. Testningen kan utföras antingen på varje planta i det 
ursprungliga klonurvalet eller på ett representativt stickprov av potatisknölar ur 
generationen före basutsädespotatisen eller ur basutsädespotatisen. 

 
7 § 

Sannolik förekomst av organismen 
 

Då man misstänker förekomst av organismen skall tillsynsmyndigheten i enlighet med 
bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG alltid utföra de undersökningar som behövs för 
bestämning, konstaterande och identifikation av organismen samt reda ut ursprunget till 
den misstänkta förekomsten. 
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När misstankarna baserar sig på växtmaterialets synliga symptom, ett positivt resultat av 
ett snabbscreeningstest (enligt punkt 1 avsnitt I i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG och 
avsnitt II i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG) eller på positiva resultat av screeningstest 
på symptomfria potatisknölar (enligt punkt 2 avsnitt I i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG 
och avsnitt III i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG), skall tillsynsmyndigheten förbjuda 
transport av det material som den misstänker vara smittat. Man kan avvika från förbudet 
om transporten sker under tillsynsmyndighetens övervakning och det inte finns någon risk 
för spridning av organismen. 
 
Tillsynsmyndigheten skall också föreskriva andra åtgärder som minskar den risk för 
spridning som ett misstänkt sjukdomsfall orsakar, till exempel ställa specialvillkor för 
handel med och transport av växtmaterial från samma odlingsareal. Dessa åtgärder skall 
stå i rätt proportion till den uppskattade risken och de skall vara i kraft till dess att man 
försäkrat sig om att organismen inte förekommer. 
 

8 § 
Anmälningsförfarande  

 
Om det vid misstänkt förekomst finns fara för att organismen sprider sig till växtmaterialet 
eller ytvattnet i en annan medlemsstat i Europeiska gemenskapen, skall 
växtskyddsmyndigheten i enlighet med bilaga VII omedelbart anmäla detaljerade uppgifter 
om den misstänkta förekomsten till den behöriga växtskyddsmyndigheten i den andra 
medlemsstaten och samarbeta med denna för att förhindra spridning av organismen. Om 
växtskyddsmyndigheten får motsvarande anmälan av en myndighet i en annan 
medlemsstat, skall den samarbeta med denna myndighet och vid behov fatta beslut om 
vidtagande av åtgärderna i 7 §. 
 
Om man på grund av positiva resultat av screeningstester enligt 7 § 2 mom. misstänker att 
växtmaterial som anlänt till Finland från en annan medlemsstat är smittat, skall man 
omgående anmäla detta till växtskyddsmyndigheten i den stat från vilken växtmaterialet 
härstammar. Växtskyddsmyndigheten skall vidta åtgärder enligt 7 § 1 och 2 mom. samt vid 
behov vidta övriga åtgärder enligt 7 § 3 mom. 

 
9 § 

Bekräftelse av förekomst 
 

När de test som ingår i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG har genomförts och man på 
basis av dessa test kunnat identifiera organismen och konstaterat att organismen orsakar 
mörk ringröta eller bakteriologisk vissnesjuka skall smittan i växtmaterialet anses vara 
bekräftad. 
 
Förekomst av smitta i annat material än det växtmaterial som definierats i denna 
förordning kan bekräftas också med någon annan, allmänt använd testningsmetod. 
 
Under undersökningen sparas analysproven och övrigt material på det sätt som föreskrivs 
i punkt 1 i bilaga II till denna förordning. Om provet bekräftas vara smittat skall 
analysproven och det övriga materialet sparas i enlighet med punkt 2 i bilaga II till denna 
förordning. 
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10 § 
Fastställande av avgränsat område 

 
När förekomsten av organismen har bekräftats med de test som det redogörs för i denna 
förordning skall växtmaterialpartiet, övriga värdväxter för organismen eller ytvattnet och de 
maskiner, transportmedel, lager, förpackningsmaterial som kommit i kontakt med någon av 
dessa samt, beroende på situationen, gårdsbruksenheten, åkerskiftet, växthuset och 
ytvattnet anses vara smittade. De områden och utrymmen som avses i detta moment skall 
förklaras för smittat område.  
 
Tillsynsmyndigheten skall fastställa smittans sannolika omfattning med beaktande av att 
smittan genom beröring kan sprida sig från det smittade området före och efter skörden 
och under de olika skedena i växtproduktionen. Omfattningen av en sådan sannolik 
utbredning av smittan skall fastställas i enlighet med bilaga IV del A. De områden och 
utrymmen som avses i detta moment skall förklaras för sannolikt smittat område. 
 
På basis av den bekräftade spridningen av smittan och det sannolikt smittade området 
skall tillsynsmyndigheten fastställa det område till vilket smittan möjligen har spridit sig. 
Omfattningen av det område som möjligen smittats skall fastställas i enlighet med bilaga 
IV del B till denna förordning.  
 
Tillsynsmyndigheten skall förklara det område som avses i 1-3 mom. för avgränsat 
område. Fastställandet av det avgränsade området skall grunda sig på lämpliga 
vetenskapliga principer där organismens biologi samt värdväxternas produktionsmetoder, 
marknadsföringsmetoder och industriella förädlingsmetoder beaktas. 

 
11 § 

Krav som skall iakttas inom ett smittat område 
 

Inom ett smittat område skall sådana maskiner, arbetsredskap, lagerutrymmen, 
transportmedel och andra varor som använts vid odlingen av växtmaterialet eller kommit i 
beröring med det smittade eller misstänkta växtmaterialet anses vara smittade, och de får 
inte användas innan de rengjorts och desinficerats under uppsikt av tillsynsmyndigheten 
med desinfektionsmedel fastställt av tillsynsmyndigheten. Det kan förordnas att de 
smittade förpackningsmaterialen skall förstöras. 
 
Växtmaterial som bekräftats vara smittat av organismen får inte sättas eller planteras, utan 
det skall förstöras under tillsynsmyndighetens uppsikt. Tillsynsmyndigheten kan tillåta 
användning av sådan potatis eller tomat för något annat ändamål i enlighet med bilaga V 
del A, förutsatt att sådan användning inte medför någon fara för spridning av organismen.  

 
12 § 

Krav som skall iakttas inom ett sannolikt smittat område  
 

Inom ett sannolikt smittat område skall sådana maskiner, arbetsredskap, lagerutrymmen, 
transportmedel och andra varor som använts vid odlingen av växtmaterialet eller kommit i 
beröring med det smittade eller misstänkta växtmaterialet anses vara smittade, och de får 
inte användas innan de rengjorts och desinficerats under uppsikt av tillsynsmyndigheten 
med desinfektionsmedel fastställt av tillsynsmyndigheten. Det kan förordnas att de 
smittade förpackningsmaterialen skall förstöras. 
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Växtmaterial som producerats på ett sannolikt smittat område får inte sättas eller 
planteras, utan det skall förstöras under tillsynsmyndighetens uppsikt eller användas för 
andra ändamål i enlighet med bilaga V del B, så att det inte finns någon fara för spridning 
av organismen. 

 
13 § 

Krav som skall iakttas inom ett avgränsat område 
 

Vid potatisproduktion inom ett avgränsat område skall villkoren som anges i bilaga V del C 
och D iakttas.  
 
Växtskyddsmyndigheten skall utföra systematiska undersökningar för att klarlägga om 
organismen spritt sig utanför det avgränsade området. Växtskyddsmyndigheten har rätt att 
bestämma om sådana åtgärder med vilka spridningen av organismen begränsas inom det 
avgränsade området. 
 
När de villkor som finns upptagna i bilaga V del C har uppfyllts får produktionen av 
växtmaterial inledas på nytt. 

 
14 § 

Spårande av spridningen 
 

För att reda ut smittans spridning och den ursprungliga smittokällan skall 
tillsynsmyndigheten göra en undersökning enligt bilaga III av alla växtmaterialpartier som 
bekräftats vara smittade. I de här undersökningarna beaktas vid behov andra värdväxter 
för organismen och ytvattnet. 

 
15 § 

Ytterligare krav som skall iakttas inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis 
 
I Tyrnävä och Limingo kommuner är det förbjudet att odla växtmaterial inom områden som 
avgränsats enligt 10 §. 

 
16 § 

Förbud mot innehav av ringrötebakterien 
 

Det är förbjudet att inneha och behandla bakterieodlingar av organismen. 
Växtskyddsmyndigheten kan dock i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
om villkoren för transport av skadegörare och deras värdväxter (13/96) på ansökan ge 
tillstånd till innehav och användning av bakterieodlingar för testning eller vetenskapliga 
ändamål eller urval av växtsorter. 
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17 § 
Ikraftträdande 

 
Denna förordning träder i kraft den 17 september 2007. 
 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 
mars 2000 om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum (36/00). 
 

 
 
 

Helsingfors den 5 september 2007 
 
 
Jord- och skogsbruksminister   Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
Överinspektör    Marja Savonmäki 
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   BILAGA I 
Del A 
 

Den årliga utredningen över växtmaterialet skall innehålla  
 
i) i fråga om potatis 
- visuell besiktning av den växande grödan och/eller visuell besiktning av knölproven genom att 
knölarna klyvs antingen ur växande gröda eller ur lagrad potatis, och 
 
- i fråga om utsädespotatis och där så är lämpligt för annan potatis, test enligt metoder som anges i 
bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG, 
 
ii) i fråga om tomat 
- visuell besiktning av åtminstone den gröda som är avsedd för omplantering för yrkesmässigt bruk. 
 

 
Del B 
 

Information ur utredningen som skall anmälas  
 
i) i fråga om undersökningar av potatis  
- uppskattning av den totala areal i hektar där utsädespotatis och annan potatis odlas,  
- indelning i kategorierna utsädes- och matpotatis, och i förekommande fall i regioner,  
- antal prov som tagits för test och tidpunkt för detta,  
- antal visuella besiktningar på fältet,  
- antal visuella besiktningar av knölar (och stickprovets storlek),  
 
ii) i fråga om undersökningar av tomatplantor avsedda för omplantering för yrkesmässigt bruk  
- uppskattning av det totala antalet plantor,  
- antal visuella besiktningar,  
 
iii) om riskbedömningen enligt 4 § 2 mom. bevisar att en risk för spridning av organismen genom andra 
värdväxter och/eller genom vilda värdväxter föreligger, i fråga om dessa undersökningar  
- arter, 
- antal prov och när dessa tagits, 
- område eller vattendrag där prov tagits, 
- analysmetod, 
 
iv) om riskbedömningen enligt 4 § 2 mom. visar att en risk för spridning av organismen genom ytvatten 
och/eller avloppsvatten från anläggningar för industriell bearbetning eller förpackning, i fråga om dessa 
undersökningar  
- antal prov och när dessa tagits,  
- område, vattendrag eller anläggningar där prov tagits,  
- analysmetod.  
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             BILAGA II 
 
1. Varje gång det föreligger misstanke om att organismen förekommer, bör, i avvaktan på bekräftelse eller 
vederläggning, följande bevaras och förvaras tills testmetoden har slutförts: 
 

- alla de knölar och, om möjligt, plantor från vilka prover tagits,  
 
- allt kvarvarande extrakt och ytterligare förberett material för screeningstest, t.ex. 
immunofluorescensglas,  
och 
- all relevant dokumentation. 
 
Bevaringen av knölarna gör att sorttester kan göras. 

 
 
2. Om det bekräftas att skadegöraren förekommer, skall följande bevaras och förvaras under åtminstone en 
månad efter anmälan av smittan:  
 

- det material som specificeras i punkt 1,   
 
- ett prov av det angripna tomat- eller äggplantsmaterialet inokulerat med knöl- eller plantextrakt, och 
 
- den isolerade kulturen av organismen.  
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   BILAGA III  
 
Vid fastställande av smittans utbredning och ursprung skall beaktas 
 
i) produktionsplatser, 

- där potatis odlas eller har odlats ur kloner som är närbesläktade med den smittade potatisen, 
 
- där tomater som har samma ursprung som de smittade tomaterna odlas eller har odlats, 
 
- där potatis eller tomater som är under bevakning på grund av misstänkt förekomst av organismen 
odlas eller har odlats, 
 
- där potatis odlas eller har odlats ur kloner som är närbesläktade med potatis som bekräftats ha växt på 
de smittade produktionsplatserna, 
 
- där potatis eller tomater odlas i närheten av smittade produktionsplatser, inklusive produktionsplatser 
som delar samma arbetsredskap eller produktionslokaler direkt eller genom en gemensam entreprenör, 
 
- där det för bevattning eller duschning används ytvatten från en smittad källa eller en källa som 
misstänks vara smittad, 
 
- där det för bevattning eller duschning används ytvatten från en källa som också används för smittade 
produktionsplatser eller produktionsplatser som misstänks vara smittade, 
 
- som är eller har varit översvämmade av smittat ytvatten eller ytvatten som misstänks vara smittat, och 
 

ii) ytvatten som används för bevattning eller duschning av eller som har översvämmat fält eller produktionsplatser som 
bekräftats vara smittade. 
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         BILAGA IV 
 
Del A 
 

Vid bestämmande av sannolikt smittat område skall utredas 
 

- det växtmaterial som odlats på en produktionsplats som bekräftats vara smittad, 
 
- odlingsplatser eller fastigheter med anknytning till ett område som förklarats smittat eller som skötts 
med samma maskiner och anordningar, 
 
- det växtmaterial som producerats, lagrats eller annars hanterats på sådana odlingsplatser som avses 
ovan, 
 
- utrymmen där växtmaterial som producerats på sådana odlingsplatser som avses ovan har hanterats, 
 
- maskiner, transportmedel, förpackningsmaterial, lager och andra motsvarande tillbehör och utrymmen 
som har varit i kontakt med det växtmaterial som bekräftats vara smittat, 
 
- allt växtmaterial som har kommit i kontakt med sådana redskap eller förvarats i sådana utrymmen som 
avses ovan innan de har rengjorts och desinficerats, 
 
- i fråga om potatis de knölar och plantor som har samma klonursprung som växtmaterial som 
bekräftats vara smittat, i fråga om tomater de plantor med samma ursprung som det smittade 
växtmaterialet och som kan antas vara smittade genom ett kloningssamband, även om resultatet av 
undersökningar gällande organismen hade varit negativ; sorttester kan göras för att styrka identiteten 
hos knölar eller plantor som är smittade och kommer ur kloner som är närbesläktade, 
 
- odlingsplatser för det växtmaterial som avses i strecksatsen ovan, 
 
- odlingsplatser där det för bevattning eller duschning används sådant vatten som bekräftats vara 
smittat, 
 
- det växtmaterial som producerats på fält som översvämmats av sådant ytvatten som bekräftats vara 
smittat. 
 

 
 
Del B 
 

Vid fastställande av smittans möjliga utbredning skall utredas 
 

i) för fall då växtmaterialet bekräftats smittat 
- närheten till andra platser där växtmaterialet odlas, 
 
- den gemensamma produktionen och användningen av utsädespotatis, 
 
- odlingsplatser där det för bevattning eller duschning används ytvatten på områden där det finns risk 
för ytavrinning eller översvämning från det smittade området, 
 
ii) för fall då ytvattnet förklarats nedsmittat 
- odlingsplatser som gränsar till eller riskerar att bli översvämmade av det smittade ytvattnet, 
 
- alla bevattningsdammar som är förbundna med det smittade ytvattnet, 
 
- alla vatten som är i förbindelse med ytvatten som bekräftats vara smittat, dessutom skall 
flödesriktningen och flödeshastigheten för det vatten som förklarats nedsmittat samt förekomsten av 
vilda värdväxter (familjen Solanaceae) beaktas. 
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              BILAGA V 
 
Del A 
 
 Åtgärder i syfte att använda eller förstöra det smittade växtmaterialet är  
 

- förbränning till aska, eller 
 
- användning som djurfoder efter sådan värmebehandling som säkerställer att det inte finns risk för att 
organismen överlever, eller  
 
- bortskaffande på officiellt godkänd för ändamålet avsedd plats för bortskaffande av avfallet där det 
inte finns någon risk för läckage till jordbruksmark eller till vattenkällor som används för bevattning av 
jordbruksmark, eller 
 
- industriell bearbetning förutsatt att växtmaterialet transporteras direkt till en bearbetningsanläggning 
med sådana officiellt godkända utrymmen och anordningar för avfallsdestruktion enligt 
bestämmelserna i bilaga VI till denna förordning från vilka det inte finns någon risk för att 
skadegöraren skall sprida sig och där åtminstone avgående fordon kan rengöras och desinficeras, eller 
 
- andra åtgärder på villkor att dessa inte medför risk för spridning av organismen; dessa andra åtgärder 
skall anmälas till kommissionen och till EU:s andra medlemsländer. 
 
 
Eventuellt kvarvarande avfall bortskaffas i enlighet med bilaga VI. 
 

 
Del B 
 
 Åtgärder i syfte att använda eller förstöra det sannolikt smittade växtmaterialet är 
 

i) i fråga om potatisknölar 
- användning som matpotatis avsedd för konsumtion, färdigförpackad för direkt leverans och 
användning utan ompaketering; den plats där potatisen hanteras skall ha ändamålsenliga utrymmen och 
anordningar för avfallsdestruktion; potatis avsedd för sättning får hanteras på samma plats endast om 
detta sker separat eller efter rengöring eller desinficering, eller 
 
- användning som matpotatis för industriell bearbetning förutsatt att potatisknölarna levereras direkt och 
omedelbart till en sådan bearbetningsanläggning som har lämpliga utrymmen och anordningar för 
avfallsdestruktion samt ett system för rengöring och desinficering av åtminstone avgående fordon, eller 
 
- annan användning eller destruktion på villkor att det inte finns någon identifierbar risk för spridning 
av organismen och under förutsättning att växtskyddsmyndigheten lämnat sitt tillstånd,  
 
ii) i fråga om andra växtdelar, inklusive avfall från skaft och blad 
- destruktion, eller 
 
- annan användning eller destruktion på villkor att det inte finns någon identifierbar risk för spridning 
av organismen och under förutsättning att växtskyddsmyndigheten lämnat sitt tillstånd. 

 
 
Del C 
 
 Åtgärder som skall iakttas inom ett avgränsat område 
 

a) På odlingar som definierats som smittade,  
 
i) antingen 
 
- får under de fyra följande växtsäsongerna efter det att organismen konstaterats inte odlas organismens 
värdväxter och dessutom skall övervintrande potatisknölar, potatisplantor, tomatplantor samt 
värdväxter, inklusive vilda värdväxter avlägsnas från odlingen och förstöras under den här tiden, 
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- får under den följande växtsäsongen efter de ovan nämnda fyra växtsäsongerna, och på villkor att 
fältet har förklarats vara fritt från övervintrande potatis- och tomatplantor och andra värdväxter vid 
växtskyddsmyndighetens inspektioner under de två föregående åren, på odlingen som förklarats för 
smittad odlas annan potatis än utsädespotatis och då skall endast certifierat utsäde användas; i fråga om 
potatis och tomat skall skördade knölar eller tomatplantor undersökas i enlighet med bilaga II till rådets 
direktiv 98/57/EG, 
 
- får utsädespotatis odlas, förutsatt att det efter den femte växtsäsongen har iakttagits en lämplig 
växtföljd åtminstone under två år och potatisen och tomaten har testats och förklarats fria från smitta, 
 
ii) eller 
 
- skall under de fem följande växtsäsongerna efter det att fältet förklarats smittat övervintrande 
potatisknölar, potatisplantor och tomatplantor och värdväxter, inklusive vilda värdväxter avlägsnas och 
förstöras; under de första tre åren måste fältet antingen 1) läggas i träda eller besås med spannmål enligt 
den identifierade risken, eller 2) bibehållas som permanent betesmark som slås ofta eller betas intensivt, 
eller 3) bibehållas som vall för utsädesproduktion; under de följande två åren får på fältet odlas växter 
som inte är värdväxter för organismen och därmed inte utgör någon identifierbar risk för att organismen 
överlever eller sprids, 
 
- under den följande växtsäsongen efter de ovan nämnda fem växtsäsongerna, då potatis eller tomat 
odlas förutsätts dock att fältet har förklarats vara fritt från övervintrande potatis- och tomatplantor och 
andra värdväxter, inklusive ogräs av familjen Solanaceae, under minst två växtsäsonger före plantering 
eller sättning; i fråga om potatis tillåts endast produktion av utsädespotatis eller annan potatis genom 
användning av certifierat utsäde och skördade knölar eller tomatplantor skall undersökas i enlighet 
med bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG,  
 
b) På odlingar inom ett område som sannolikt eller möjligen smittats 
 
får under den första växtsäsongen efter smittan 
- antingen inga potatisknölar, potatisplantor eller frön av potatis eller någon annan värdväxt sättas eller 
planteras, eller får annan potatis än utsädespotatis produceras genom användning av certifierad 
utsädespotatis, 
- i fråga om tomat, tomatplantor som odlats av frön som uppfyller kraven i direktiv 2000/29/EG 
planteras, och endast för fruktproduktion, 
 
får under den andra växtsäsongen efter smitta 
- utsädespotatis eller annan potatis produceras genom användning av certifierad utsädespotatis, 
- endast sådana tomatplantor planteras eller sås för produktion av plantor och frukter som har dragits 
upp från frön som uppfyller kraven i direktiv 2000/29/EG eller, om de förökats på vegetativ väg, från 
tomatplantor som dragits upp från sådana frön och odlats under officiell kontroll, 
 
får under den tredje växtsäsongen efter smitta 
- utsädepotatis eller annan potatis odlas genom användning av certifierad utsädespotatis eller 
utsädespotatis som odlats under officiell kontroll och kommer från certifierad utsädespotatis, 
- i fråga om tomat endast sådana tomatplantor som odlats av frön som uppfyller kraven i direktiv 
2000/29/EG eller som odlats under officiell kontroll från sådana plantor planteras, för antingen plant- 
eller fruktproduktion. 
 
Under var och en av de växtsäsonger som anges ovan skall åtgärder vidtas för att utrota övervintrande 
potatis- och tomatplantor och andra naturligt förekommande värdväxter för skadegöraren, en officiell 
inspektion av den växande grödan utföras vid lämpligt tidpunkt, och officiell testning göras av de 
skördade potatisarna på varje potatisfält enligt det förfarande som anges i bilaga II till rådets direktiv 
98/57/EG, 
 
c) Omedelbart efter att smitta konstaterats och den därpå följande odlings- och lagringsperioden 
 
- skall alla anordningar och lagerutrymmen på produktionsplatsen som är kopplade till potatis- och 
tomatproduktionen rengöras och desinficeras med lämpliga metoder under uppsikt av 
tillsynsmyndigheten, 
- skall officiella kontroller av program för bevattning och duschning, inklusive ett förbud mot detta, 
införas efter behov för att hindra att organismen sprids, 
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d) I en enhet med skyddad växtproduktion som har förklarats smittad, där det är möjligt att 
fullständigt byta ut odlingssubstratet 
 
- får knölar, plantor eller frön eller andra värdväxter för organismen, inklusive tomatplantor och utsäde 
sättas, planteras eller sås endast om produktionsenheten har underkastats officiellt övervakade åtgärder 
för att utrota organismen och avlägsna allt material från värdväxten, inklusive åtminstone ett totalt byte 
av odlingssubstrat samt rengöring och vid behov desinficering av enheten i fråga och all utrustning, och 
därefter av de ansvariga myndigheterna har godkänts för potatis- och tomatproduktion, 
och 
- skall, i fråga om potatisproduktion, denna produktion komma från certifierad utsädespotatis, eller från 
miniknölar eller mikroplantor som härstammar från undersökta källor.  
- skall, i fråga om tomatproduktion, produktionen komma från frön som uppfyller kraven i direktiv 
2000/29/EG eller, om de förökats på vegetativ väg, från tomatplantor uppdragna från sådana frön och 
odlade under officiell kontroll, 
- skall officiella kontroller av program för bevattning och duschning, inklusive ett förbud mot detta, 
införas efter behov för att hindra att organismen sprids. 

 
 
Del D 
 
 Åtgärder som, utöver de som anges i del C, skall iakttas inom ett avgränsat område 
 

a) Efter konstaterad smitta och under åtminstone tre år 
 
skall i fråga om det avgränsade området 
- tillsynsmyndigheten övervaka de gårdar och aktörer inom det avgränsade området som bedriver 
odling, lagring eller hantering av potatisknölar eller tomater samt de entreprenörer som använder 
gemensamma maskiner vid potatis- och tomatproduktionen, 
- på alla potatisodlingar som anläggs inom det avgränsade området användas certifierad utsädespotatis 
eller utsäde som odlats under officiell kontroll, och efter skörden skall utsädespotatis som odlats på det 
område som möjligen smittats testas i enlighet med metoderna i 6 §, 
- hos företag inom det avgränsade området utsädespotatisen hanteras skilt från potatis avsedd för andra 
ändamål eller hanteringsanordningarna rengöras och desinficeras mellan hanteringen av utsädespotatis 
och hanteringen av potatis avsedd för andra ändamål, 
- vid plantering av tomat endast användas tomatplantor från frön som uppfyller kraven i direktiv 
2000/29/EG eller, om de har förökats på vegetativ väg, från tomatplantor uppdragna från sådana frön 
och odlade under officiell kontroll, 
- tillsynsmyndigheten i enlighet med 4 § genomföra en officiell kartläggning på produktionsgårdarna 
inom det avgränsade området. 
 
Skall i fråga om ytvatten som smittats eller möjligen smittats 
- genomföras en årlig undersökning vid lämplig tidpunkt som omfattar provtagning av ytvatten och, i 
förekommande fall, värdväxter av familjen Solanaceae i de relevanta vattnen och testning enligt de 
lämpliga metoder som anges i bilaga II för det förtecknade växtmaterialet och för övriga fall, 
- utföras officiella kontroller av programmen för bevattning och duschning samt av förbud mot att 
vatten som förklarats smittat används för bevattning och duschning av förtecknat växtmaterial och vid 
behov av andra värdväxter för att hindra att organismen sprids; detta förbud kan tas upp till granskning 
igen mot bakgrund av resultaten från den nämnda årliga undersökningen och förklaringen om smitta 
kan upphävas om den ansvariga behöriga myndigheten konstaterar att ytvattnet inte längre är smittat; 
användning av vatten som belagts med förbud får tillåtas för bevattning och duschning av värdväxter, 
om detta sker under officiell kontroll och om officiellt godkända metoder som utrotar skadegöraren och 
förhindrar dess spridning används, 
- när utsläpp av flytande avfall är smittat utföras officiella kontroller av bortskaffandet av utsläpp av 
fast eller flytande avfall från anläggningar för industriell bearbetning eller förpackning av förtecknat 
växtmaterial. 
 
 
b) Vid behov skall tillsynsmyndigheten upprätta ett program av för att byta ut alla partier av 
utsädespotatis under en lämplig period. 
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           BILAGA VI 
 

De officiellt godkända utrymmen och anordningar för avfallsdestruktion som anges i bilaga V del A 
fjärde strecksatsen skall uppfylla följande krav för att säkerställa att organismen inte sprids:  
 
 
i) potatis- och tomatavfall (inklusive kasserad potatis, skal och tomater) och allt annat fast avfall från 
potatis och tomater skall förstöras, antingen 
 

- genom bortskaffande på officiellt godkänd för ändamålet avsedd plats för bortskaffande av 
avfallet där det inte finns någon risk för läckage till jordbruksmark eller kontakt med 
vattenkällor som kunde användas för bevattning av jordbruksmark; avfallet skall transporteras 
direkt till platsen där det bortskaffas i sådana tankar att ingen risk för läckage av avfallet finns, 
eller 
- förbränning till aska, eller 
- andra åtgärder, förutsatt att det har konstaterats att det inte finns någon identifierbar risk för 
att sjukdomen skall spridas; dessa åtgärder skall anmälas till kommissionen och till de andra 
medlemsstaterna, 

 
ii) flytande hanteringsavfall som innehåller uppslammade fasta ämnen skall genomgå filtrering eller 
sedimentering för att avlägsna dessa ämnen innan avfallet förstörs; fasta ämnen skall förstöras enligt 
punkt i). Det flytande avfallet skall sedan antingen  
 

- upphettas till minst 60 ºC under minst 30 minuter före förstörandet, eller 
- förstöras på något annat officiellt godkänt sätt och under officiell kontroll så att det inte finns 
någon risk för att avfallet kan komma i kontakt med jordbruksmark eller vattenkällor som kan 
komma att användas för bevattning av jordbruksmark; detaljerade uppgifter om detta skall 
anmälas till kommissionen och till de andra medlemsstaterna. 

 
 
De alternativ som anges i denna bilaga gäller även avfall med anknytning till hantering, bortskaffande 
och bearbetning av smittade partier. 
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   BILAGA VII 
 

Anmälan om smitta till de andra medlemsstaterna och till kommissionen 
 
- omedelbart efter det att förekomst av skadegöraren har bekräftats genom laboratorietester enligt de 
metoder som anges i bilaga II till rådets direktiv 98/57/EG skall en anmälan som innehåller åtminstone 
följande uppgifter göras: 
- i fråga om potatis, partiets sortnamn, typ (matpotatis, utsädespotatis m.m.) och i förekommande fall 
utsädeskategori, 
- i fråga om tomatplantor, partiets sortnamn och i förekommande fall kategori, 
- om det föreligger risk för att skadegöraren skall smitta ett i 2 § i denna förordning avsett växtmaterial 
som flyttas från eller till en annan medlemsstat, skall den medlemstat där förekomst av skadegöraren 
bekräftats utan dröjsmål meddela den andra medlemsstaten (medlemsstaterna) de uppgifter som 
förutsätts enligt 8 § i denna förordning bl.a.  
 - potatis- och tomatpartiets sortnamn, 
 - exportörens och mottagarens namn och adress, 
 - potatis- eller tomatpartiets leveransdatum,  
 - storleken på det potatis- eller tomatparti som  levereras,  
 - kopia av växtpasset eller åtminstone växtpassnumret, eller vid behov odlarens eller 
handlarens registreringsnummer och en kopia av leveransbeskedet. 
 
Kommissionen skall omedelbart underrättas om att denna information har tillhandahållits.  
 
När alla undersökningar har avslutats skall en tilläggsanmälan som innehåller följande uppgifter göras 
till kommissionen: 
- det datum då smittan bekräftades, 
- en kort beskrivning av den undersökning som gjorts för att identifiera smittans källa och spridning 
samt på vilken nivå provtagningen har skett,  
- information om smittans identifierade eller misstänkta källor, 
- uppgifter om den angivna smittans omfattning, också antalet produktionsställen och, för potatis, 
antalet partier med uppgifter om sort och, i fall av utsädespotatis, också kategori, 
- uppgifter om det område som avgränsats, också det antal produktionsplatser som inte har förklarats 
smittade men inkluderats i området, 
- uppgifter om de vatten som förklarats smittade, inklusive namn, placering och omfattning samt 
omfattningen av bevattningsförbudet, 
- för alla sändningar med tomat eller tomatpartier som har förklarats smittade, de certifikat som 
föreskrivs i artikel 13.1 punkt ii i direktiv 2000/29/EG och växtpassnummer i enlighet med 
förteckningen i del A avsnitt I.2.2 i bilaga V till direktiv 2000/29/EG, 
- annan information som bekräftar förekomsten (förekomsterna) av smitta och som kommissionen kan 
kräva.   
 
 
 
 

 
 
 
 


