
PRILOGA 2 

 

Podrobnejše zahteve glede pakiranja in označevanja  

 

1. Uradno potrjen razmnoževalni material ali sadike kategorije izvorni, osnovni in certificiran material 

 

1.1 Razmnoževalni material in sadike, ki se bodo tržile kot izvorni, osnovni in certificiran material, 

morajo biti označeni z uradnimi etiketami. Uradne etikete izda v Republiki Sloveniji organ za 

potrjevanje iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika, v drugi državi članici EU pa organ, ki je v tej 

državi članici pristojen za uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik. Uradne etikete 

morajo biti v skladu z zahtevami iz 2. točke te priloge. 

 

1.2 Uradna etiketa se namesti neposredno na razmnoževalni material ali sadike ali na pakiranje, če se 

razmnoževalni material ali sadike tržijo v posodah ali povezane v snopih ali zapakirane v škatlah, 

kontejnerjih ali drugi embalaži. Uradna etiketa se na razmnoževalni material ali sadiko ali pakiranje 

namesti tako, da je ni mogoče odstraniti, ne da bi bilo to jasno vidno oziroma ne da bi se etiketa pri 

tem poškodovala. 

 

1.3 Če je v pakiranju iz prejšnje točke po več kosov razmnoževalnega materiala ali sadik skupaj, 

morajo biti vsi kosi v tem pakiranju iste partije. Posamezno pakiranje se označi z eno uradno etiketo in 

zapečati. Šteje se, da je enota pakiranja zapečatena, če so razmnoževalni material ali sadike: 

- povezane v snope tako, da jih ni mogoče ločiti brez poškodovanja vrvice,  

- zapakirane v škatle ali kontejnerje ali v drugo embalažo tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, 

ne da bi bilo to na embalaži jasno vidno. 

 

2. Zahteve za uradne etikete 

 

2.1 Uradne etikete morajo biti: 

- bele barve z diagonalno vijolično črto za izvorni material, 

- bele barve za osnovni material, 

- modre barve za certificirani material. 

 

2.2 Na uradnih etiketah se navede: 

- »Pravila in standardi EU«, 

- državo članico uradne potrditve in označevanja ali njeno oznako, 

- uradni organ, pristojen za uradno potrjevanje in označevanje razmnoževalnega materiala in 

sadik, ali njegovo oznako, 

- ime ali registrsko oznako dobavitelja, ki jo dodeli uradni organ, pristojen za registracijo 

dobaviteljev, 

- referenčno številko pakiranja ali svežnja, posamezno serijsko številko, tedensko številko ali 

številko partije, 

- botanično ime vrste, 

- kategorijo, pri osnovnem materialu se navede tudi zaporedno število množitve, 

- poimenovanje sorte in ime ali oznaka klona, če obstaja. V primeru podlag, ki ne pripadajo 

sorti, se navede ime vrste ali medvrstnega križanca. Pri cepljenih sadikah se podatke iz te 

alineje navede za podlago in cepič. Pri sortah, ki so v postopku vpisa v sortno listo ali v 

postopku zavarovanja sorte, se namesto poimenovanja sorte navede predlagano ime sorte in 

»postopek v teku«, 

- »sorta z uradno priznanim opisom«, če je bila sorta vpisana v sortno listo na podlagi uradno 

priznanega opisa sorte, 

- količino, 

- državo pridelave in njeno oznako, če je druga kot država članica EU, v kateri so bili 

razmnoževalni material in sadike uradno potrjeni in označeni, 

- leto izdaje uradnih etiket, 

- če uradne etikete nadomeščajo prvotne uradne etikete, leto izdaje prvotnih uradnih etiket. 

 

2.3 Uradne etikete morajo biti jasno vidne in čitljive. Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na 

uradnih etiketah neizbrisno natisnjeni v enem od uradnih jezikov EU. 



 

3. Spremni dokument  

 

3.1 Za partije različnih vrst, sort oziroma kategorij uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in 

sadik, ki se bodo tržile v eni pošiljki, se lahko izda spremni dokument kot dopolnilo uradni etiketi iz 2. 

točke te priloge. Spremni dokument izda uradni organ iz točke 1.1 te priloge ali dobavitelj pod 

nadzorom uradnega organa. 

 

3.2 Spremni dokument se izda najmanj v dveh izvodih (za dobavitelja in prejemnika pošiljke) v enem 

od uradnih jezikov EU. Spremni dokument mora spremljati pošiljko razmnoževalnega materiala in 

sadik od dobavitelja do prejemnika pošiljke.  

 

3.3 Spremni dokument mora poleg podatkov, predpisanih za uradno etiketo v točki 2.2 te priloge, ki se 

navedejo za vsako partijo v pošiljki, vsebovati še podatke o prejemniku pošiljke (osebno ime in naslov 

ali firmo in sedež) in o datumu izdaje dokumenta. Spremni dokument lahko vključuje dodatne podatke, 

ki so pomembni za partije, za katere se izdaja. 

 

3.4 Če se podatki, navedeni na spremnem dokumentu v skladu s prejšnjo točko, razlikujejo od 

podatkov na uradni etiketi iz točke 2.2 te priloge, se upoštevajo podatki uradne etikete. 

 

4. Razmnoževalni material ali sadike kategorije CAC material, etikete in potrdilo dobavitelja. 

 

4.1 Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC material se tržijo z etiketami ali potrdilom 

dobavitelja. Etikete in potrdila dobavitelja pripravi dobavitelj, in sicer tako, da so dobro vidni in čitljivi, 

podatki na njih morajo biti neizbrisno natisnjeni v enem od uradnih jezikov EU. Etikete ali potrdila 

dobavitelja ne smejo biti podobni uradni etiketi iz 2. točke te priloge ali spremnemu dokumentu iz 3. 

točke te priloge, da se prepreči morebitna zamenjava etiket ali potrdil dobavitelja s temi uradnimi 

etiketami ali spremnim dokumentom. Če se etikete dobavitelja namestijo na razmnoževalni material ali 

sadike kategorije CAC, morajo biti rumene barve. 

 

4.2 Na etiketi ali potrdilu dobavitelja iz prejšnje točke se navede najmanj: 

- »Pravila in standardi EU«; 

- državo članico, v kateri sta pripravljena etiketa ali potrdilo dobavitelja, ali njeno oznako; 

- uradni organ, pristojen za nadzor dobaviteljev in CAC materiala, ali njegovo oznako; 

- ime ali registrsko oznako dobavitelja, ki jo dodeli uradni organ, pristojen za registracijo 

dobaviteljev; 

- posamezno serijsko številko, tedensko številko ali številko partije; 

- botanično ime vrste; 

- »CAC material«; 

- poimenovanje sorte in ime ali oznako klona, če obstaja. V primeru podlag, ki ne pripadajo 

sorti, se navede ime vrste ali medvrstnega križanca. Pri cepljenih sadikah se podatke iz te 

alineje navede za podlago in cepič. Pri sortah, ki so v postopku vpisa v sortno listo ali v 

postopku zavarovanja sorte, se namesto poimenovanja sorte navede predlagano ime sorte in 

»postopek v teku«; 

- datum izdaje etikete ali potrdila dobavitelja. 

 


