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BILAGA IV AII 

------------------------------ 

 
18.3. Växter av stolon- eller knölbildande arter av Solanum 

L. eller deras hybrider, för plantering, dock inte de knölar 

av Solanum tuberosum L. som avses i bilaga IV del A II 

punkterna 18.1, 18.1.1 och 18.2, och inte heller material 

för bevarande av odlingar som lagras i genetiska banker  

a) Växterna ska ha hållits i karantän och ska ha befunnits 

fria från skadegörare vid undersökning i karantän, 

 

eller i samlingar med genetiskt material och fröer av 

Solanum tuberosum L. som specificeras i punkt 18.3.1. 

b) undersökning i karantän som avses i punkt a) ska:  

 aa) övervakas av den relevanta medlemsstatens 

behöriga växtskyddsmyndighet och utföras av 

vetenskapligt utbildad personal vid denna 

myndighet eller vid något annat officiellt godkänt 

organ, 

 bb) genomföras på en plats som har lämplig utrustning 

för att förvara skadegörare och bevara material 

inklusive indikatorväxter på sådant sätt att ingen 

risk finns för spridning av dessa skadegörare,  

 cc) genomföras på varje enhet av material,  

 - genom visuell undersökning med jämna 

mellanrum under åtminstone en hel växtperiod för 

sjukdomssymptom orsakade av skadegörare, med 

beaktande av materialets art och 

utvecklingsstadium vid undersökningsprogrammet, 

 - genom test enligt metoder som föreslagits för den 

kommitté som avses i rådets direktiv 2000/29/EG 

artikel 18, för åtminstone följande skadegörare:  

 - i fråga om potatismaterial av alla slag åtminstone  

     för: 

 - Andean potato latent virus, 

 - Arracacha B virus, oca strain,  

 - Potato black ringspot virus,  

 - Potato spindle tuber viroid,  

 - Potato virus T,  

 - Andean potato mottle virus,  

 - vanliga potatisvirus A, M, S, V, X och Y 

(inklusive Yo, Yn och Yc) och Potato 

leaf roll virus,  

 - Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) 

Davis et al.,  

 - Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al. 

 - i fråga om frön av Solanum tuberosum L., utom 

sådant som anges i punkt 18.3.1, åtminstone 

beträffande de virus och viroider som anges ovan, 

 dd) möjliggöra testerna genom att identifiera 

skadegörare utgående från andra symptom som 

noteras vid den visuella undersökningen, 

  

 c) allt sådant material som i tester specificerade i punkt b) 

inte har befunnits fritt från skadegörare specificerade i 

punkt b) ska förstöras omedelbart eller utsättas för 

åtgärder som förstör skadegörarna, 

 

 d) varje organisation eller forskningsorgan som innehar 

här angivet material ska meddela sin behöriga 

växtskyddsmyndighet om det innehavda materialet. 



 

 

 
18.3.1. Fröer av Solanum tuberosum L., utom sådant som 

anges i punkt 18.4 i bilaga IV del A II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett officiellt uttalande om att 

Frön har sitt ursprung i växter som uppfyller de tillämpliga 

kraven i punkterna 18.1, 18.1.1, 18.2 och 18.3  

och  

a) frön har sitt ursprung i områden där det är känt att 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann och Kotthoff) Davis et al., Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. och potato 

spindle tuber viroid inte förekommer, 

eller  

b) fröet uppfyller samtliga följande krav:  

i) det har producerats på en anläggning, där, 

sedan början av den senaste växtperioden, inga 

symptom på sjukdomar orsakade av de 

skadegörare som avses i led a) har iakttagits 

ii) det har producerats på en anläggning där 

samtliga följande åtgärder har vidtagits:  

1) separation av anläggningen från andra 

växter av familjen Solanaceae och andra 

värdväxter för potato spindle tuber 

viroid 

2) förebyggande av kontakt med personal 

och föremål, såsom verktyg, maskiner, 

fordon, behållare och emballage från 

andra anläggningar som producerar 

växter av familjen Solanaceae och andra 

värdväxter för potato spindle tuber 

viroid, eller lämpliga hygienåtgärder när 

det gäller personal och föremål från 

andra anläggningar som producerar 

växter av familjen Solanaceae och andra 

värdväxter för potato spindle tuber 

viroid för att förebygga infektion 

3) endast vatten som är fritt från alla 

skadliga organismer som avses i denna 

punkt används. 
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