
 

Priloga 4 

 

Uradne etikete in etikete dobavitelja, potrdilo o uradni potrditvi 

 

1. Uradna etiketa za predosnovno seme 

 

Na uradni etiketi za predosnovno seme se navedejo najmanj naslednji podatki: 

a)  pristojni uradni organ in država članica; 

b)  referenčna številka partije; 

c)  mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto), ali mesec in leto 

zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »Vzorčeno …« (mesec in leto); 

č)  ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici (botanično ime je lahko v skrajšani obliki 

in brez imen avtorjev) ali s splošnim imenom ali z obema; 

d)  ime sorte, vsaj v latinici; 

e)  »Predosnovno seme«; 

f)  število množitev pred semenom kategorije certificirano seme. 

 

2. Uradna etiketa za osnovno seme in certificirano seme (razen za majhno EU pakiranje 

certificiranega semena) 

 

Na uradni etiketi za osnovno seme in certificirano seme se navedejo naslednji podatki: 

a)  »Pravila in standardi EU«; 

b) pristojni uradni organ in država članica; 

c)  uradna dodeljena serijska številka etiket; 

č)  mesec in leto zapečatenja, ki se izrazi z: »Zapečateno …« (mesec in leto), ali mesec in leto 

zadnjega uradnega vzorčenja za namen potrjevanja, ki se izrazi z: »Vzorčeno …« (mesec in leto), 

d)  referenčna številka partije; 

e)  ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici (botanično ime je lahko v skrajšani obliki 

in brez imen avtorjev) ali s splošnim imenom ali z obema; 

f)  ime sorte, vsaj v latinici; 

g)  kategorija; 

h)  država pridelave; 

i)  deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju. 

 

Če je v točki i) prejšnjega odstavka navedena masa semena in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi za 

oblaganje ali drugi trdi dodatki, se na uradni etiketi navedeta tudi vrsta dodatka ter približno razmerje 

med maso čistih semen in skupno maso. 

 

Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se v točki f) prvega odstavka te točke na uradni etiketi za: 

a) osnovno seme: 

 namesto imena sorte navede ime starševske komponente; če se hibridna sorta ali samooplodna 

linija uporabljata izključno kot starševska komponenta, se pri imenu starševske komponente 

dodatno navede »komponenta«, 

 poleg imena starševske komponente lahko navede tudi ime končne sorte; 

b)  certificirano seme: pri imenu sorte dodatno navede: »hibrid«. 

 

Če je bila opravljena ponovna analiza kakovosti semena (najmanj kalivost), se namesto podatka iz 

točke č) prvega odstavka te točke na uradni etiketi navedeta besedilo: »Ponovno vzorčeno …« 

(mesec in leto) in organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o ponovni analizi kakovosti 

semena se lahko navedejo tudi na uradni nalepki, ki je dodana na uradno etiketo. 

 

Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, se na uradni etiketi navede besedilo: 

»Najmanjša kalivost 80 %«. 



 

 

3. Etiketa dobavitelja za standardno seme in za majhno EU pakiranje semena 

 

Na etiketi dobavitelja za standardno seme in za majhno EU pakiranje semena se navedejo naslednji 

podatki: 

a) »Pravila in standardi EU«; 

b) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka; 

c)  tržno leto zapečatenja ali zadnje analize kakovosti; navede se lahko konec tržnega leta; 

č)  ime vrste, vsaj v latinici; 

d) ime sorte, vsaj v latinici; 

e) kategorija; v primeru majhnega EU pakiranja se lahko certificirano seme označi s črko »C«, 

standardno seme pa s črkama »ST«; 

f) referenčna številka partije, ki: 

 jo za kategorijo standardno seme navede dobavitelj, odgovoren za označevanje, 

 v primeru certificiranega semena v majhnem EU pakiranju omogoča identifikacijo uradno 

potrjene partije; 

g) deklarirana neto ali bruto masa semena ali število semen v pakiranju, razen v primeru majhnega  

pakiranja z maso semena do 500 gramov. 

 

Če je v točki g) prejšnjega odstavka navedena masa semena in so uporabljeni zrnati pesticidi, snovi 

za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se na etiketi dobavitelja navedeta tudi vrsta dodatka ter približno 

razmerje med maso čistih semen in skupno maso. 

 

Pri sortah sladke koruze, ki sodijo v tip zelo sladke koruze, se na etiketi dobavitelja navede besedilo: 

»Najmanjša kalivost 80 %«. 

 

4. Etiketa dobavitelja za majhno pakiranje mešanice semena 

 

Na etiketi dobavitelja za majhno pakiranje mešanice semena se navedejo naslednji podatki: 

a) ime in naslov dobavitelja, odgovornega za označevanje, ali njegova identifikacijska številka, 

b) »Mešanica sort ...« (navede se ime rastlinske vrste, ki ji pripadajo sorte, vsaj v latinici); 

c) o sortah, ki sestavljajo mešanico: navedejo se imena sort in utežni delež semena posamezne 

sorte, vsaj v latinici; 

č) referenčna številka partije, ki jo določi dobavitelj, odgovoren za označevanje; 

d) tržno leto zapečatenja ali zadnje analize kakovosti; navede se lahko konec tržnega leta. 

 

Navedba podatka o deklarirani neto ali bruto masi mešanice semena v pakiranju na etiketi dobavitelja 

iz prejšnje točke ni obvezna. Če pa se masa mešanice semena navede in so uporabljeni zrnati 

pesticidi, snovi za oblaganje ali drugi trdi dodatki, se na etiketi dobavitelja navedeta tudi vrsta dodatka 

ter približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso. 

 

5. Uradna etiketa za nedokončno potrjeno seme in potrdilo o izpolnjevanju zahtev za 

nedokončno potrjeno seme 

 

Na uradni etiketi za nedokončno potrjeno seme se navedejo naslednji podatki: 

a) pristojni uradni organ in država članica ali njune oznake; 

b) uradno dodeljena serijska številka etikete; 

c) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani 

obliki in brez imen avtorjev; 

č) ime sorte, vsaj v latinici; 

d) kategorija; 

e) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije; 

f) deklarirana neto ali bruto masa semena; 



 

g) »Nedokončno potrjeno seme«. 

 

Na potrdilu o izpolnjevanju zahtev za nedokončno potrjeno seme se navedejo najmanj naslednji 

podatki: 

a) pristojni uradni organ, ki je potrdilo izdal; 

b) uradno dodeljena serijska številka potrdila; 

c) ime vrste, navedeno vsaj z botaničnim imenom in v latinici; botanično ime je lahko v skrajšani 

obliki in brez imen avtorjev; 

č) ime sorte, vsaj v latinici; 

d) kategorija; 

e) referenčna številka partije semena, uporabljenega za zasnovo semenskega posevka, in ime 

države ali držav, ki so to seme potrdile; 

f) številka semenskega posevka (parcele) ali referenčna številka partije; 

g) površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo; 

h) količina požetega semena in število pakiranj; 

i)  izjava, da je semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjeval zahteve za 

uradno potrditev semenskega posevka; 

j) rezultati predhodne analize semena, če so na voljo. 

 


