
 

PRILOGA 4: Zahteve za uradne etikete in za spremni dokument  

 

A. Zahteve za uradne etikete  

 

I. Obvezni podatki na uradni etiketi:  

1. Standardi EU; 

2. država pridelave;  

3. organ, pristojen za uradno potrjevanje ali uradne preglede standardnega materiala, 

in država članica ali njegova oznaka in oznaka kode države;  

4. dobavitelj, odgovoren za označevanje (firma in sedež ali osebno ime in naslov 

stalnega ali začasnega prebivališča ali registrska številka dobavitelja);  

5. botanično ime vrste;  

6. vrsta razmnoževalnega materiala;  

7. kategorija;  

8. sorta in (če je potrebno) oznaka klona; v primeru trsnih cepljenk se ta zahteva 

uporablja za ključ podlage in za cepič;  

9. referenčna oznaka partije;  

10. količina materiala v pakiranju ali snopu;  

11. dolžina – velja le za ključe podlag (navede se najmanjša dolžina ključev v partiji);  

12. leto pridelave.  

 

II. Minimalne zahteve za uradno etiketo:  

1. biti mora neizbrisno natisnjena in čitljiva;  

2. nameščena mora biti tako, da je dobro vidna;  

3. podatki iz točke A.I te priloge, ne smejo biti skriti, zakriti ali delno prekriti z drugo 

tekstovno ali slikovno vsebino;  

4. podatki iz točke A.I te priloge, morajo biti natisnjeni v istem vidnem polju.  

 

 

B. Spremni dokument  

 

I. Če države članice zahtevajo, da razmnoževalni material trte spremlja spremni dokument, 

mora ta spremni dokument:  

– biti izdan v najmanj dveh izvodih, eden za pošiljatelja in eden za prejemnika; izvod za 

prejemnika mora spremljati pošiljko od pošiljatelja do prejemnika;  

– vsebovati za vsako posamezno partijo v pošiljki vse podatke iz točke B.II te priloge;   

– biti shranjen in na voljo uradnim kontrolnim organom še najmanj eno leto od izdaje.  

 

II. Podatki, ki se navedejo na spremnem dokumentu:  

1. Standardi EU;  

2. država pridelave;  

3. organ, pristojen za uradno potrjevanje ali uradne preglede standardnega materiala, 

in država članica ali njegova oznaka in oznaka kode države; 

4. zaporedna številka dokumenta;  

5. dobavitelj (firma in sedež ali osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča in registrska številka dobavitelja);  

6. prejemnik (firma in sedež ali osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča);  

7. botanično ime vrste;  

8. vrsta razmnoževalnega materiala;  

9. kategorija;  



10. sorta in (če je potrebno) oznaka klona; pri trsnih cepljenkah to velja tako za 

uporabljen cepič kot podlago;  

11. število kosov v partiji; 

12. skupno število partij v pošiljki;  

13. datum odposlanja pošiljke. 

 

 

 
 


