
PRILOGA 5: Zahteve za uradne etikete in za spremni dokument 

A. Zahteve za uradne etikete 
I. Obvezni podatki: 
1. standardi ES; 
2. država pridelave; 
3. uradni organ za potrjevanje ali njegova oznaka in oznaka kode države; 
4. ime, priimek ter naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova 

neponovljiva registrska številka; 
5. botanično ime vrste; 
6. vrsta razmnoževalnega materiala; 
7. kategorija; 
8. sorta, in če je potrebno, oznaka klona; v primeru ukoreninjenih trsnih cepljenk 

se ta zahteva uporablja za ključ podlage za cepljenje in za cepič; 
9. referenčna oznaka partije; 
10. količina materiala v pakiranju ali snopu; 

11. dolžina – velja le za ključe podlag za cepljenje (navede se najmanjša dolžina 

ključev zadevnega pakiranja ali snopa); 
12. leto pridelave. 

II. Minimalne zahteve: 
Uradna etiketa mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
1. biti mora neizbrisno natisnjena in čitljiva; 
2. nameščena mora biti tako, da je dobro vidna; 
3. podatki, ki so predpisani v točki A.I. te priloge, ne smejo biti skriti, zakriti ali 

delno prekriti z drugim napisom ali grafičnim znakom; 
4. podatki, ki so predpisani v točki A.I. te priloge, morajo biti natisnjeni v istem 

vidnem polju. 

III. Odstopanja glede majhnih količin, namenjenih končnemu porabniku: 
1. Če je v pakiranju ali snopu več kot en kos, mora biti v skladu z 10. točko točke 

A.I. te priloge na uradni etiketi napisano natančno število kosov v pakiranju ali snopu. 
2. Če je v pakiranju ali snopu samo en kos, na uradni etiketi niso obvezni naslednji 

podatki iz točke A.I. te priloge: 
– vrsta razmnoževalnega materiala, 
– kategorija, 
– referenčna oznaka partije, 
– količina materiala v pakiranju ali snopu, 
– dolžina ključev podlag za cepljenje, 
– leto pridelave. 

IV. Odstopanja glede ukoreninjenih sadik trte v lončkih, kontejnerjih ali kartonih: 
V primeru sadik trte, ukoreninjenih v kateremkoli substratu v lončkih, kontejnerjih 

in škatlah, ko pakiranja s takim razmnoževalnim materialom zaradi svoje sestave ne morejo 
izpolniti zahtev za pečatenje in označevanje, velja, da: 

– se tak razmnoževalni material hrani v ločenih pakiranjih z ustrezno označbo 
sorte (in če je potrebno, klona) ter števila rastlin v pakiranju; 

– uradna etiketa ni obvezna; 
– je tak razmnoževalni material opremljen s spremnim dokumentom, kot to določa 

točka B. te priloge. 

B. Spremni dokument: 
I. Zahteve, ki morajo biti izpolnjene: 



Če države članice zahtevajo, da je razmnoževalni material trte opremljen s 
spremnim dokumentom, 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 vse podatke v zvezi s posamezno pošiljko razmnoževalnega 

materiala, kot je to določeno v točki B.II. te priloge; 
– biti shranjen in na voljo uradnim kontrolnim organom še najmanj eno leto od 

izdaje. 

II. Vsebina uradnega spremnega dokumenta: 
1. standardi ES; 
2. država pridelave; 
3. uradni organ za potrjevanje ali za uradne preglede 
in oznaka države; 
4. zaporedna številka dokumenta; 
5. naslov in neponovljiva registrska številka pošiljatelja – dobavitelja; 
6. naslov prejemnika; 
7. botanično ime vrste; 
8. vrsta(e) razmnoževalnega materiala; 
9. kategorija(e); 
10. sorta(e) in če je potrebno oznaka(e) klona(ov); pri ukoreninjenih trsnih 

cepljenkah to velja tako za uporabljen cepič kot podlago; 
11. število kosov v pakiranju ali snopu: 
12. skupno število pakiranj ali snopov v pošiljki; 
13. datum odposlanja pošiljke. 


