EVROPSKA UNIJA

(Logotip in ime
države članice)
(1d) Referenčna številka: [oznaka MVV]

Spremni dokument za proizvode vinske trte
Člen 24(1)(a)(iii) Uredbe (ES) št. 436/2009(*)
(*) glej pojasnilo

(2) Pošiljatelj:

(5) Prejemnik:

Številka SEED:
(3) Kraj pošiljanja:

Številka SEED:
(7) Kraj dostave:

Številka SEED:

Številka SEED:
(15) Prevoznik:

(10) Organi, pristojni za kraj pošiljanja

(16) Drugi podatki o prevozu:

(17p) Opis proizvodov:

(17c) Oznaka KN:
(17d) Količina:
(17e) Bruto teža:
(17f) Neto teža:

(17.1) Pakiranja:

(17g) Delež alkohola:
(17o) Gostota:

(17l) Potrdila:

(17.2a) Oznaka kategorije:
(17.2b) Oznaka vinorodnega območja:
(17.2.1a) Oznaka postopka v zvezi z vinom in grozdjem:

(17.2d) Druge informacije:

(18) Potrdilo — nadzor pri morebitnem izvozu:

Žig organa, pristojnega za kraj pošiljanja (če se
zahteva):

(9e) in (9f) Datum pošiljanja:

Datum:

Pojasnilo (SL)
1
1d

2
3

Navodila za pripravo spremnega dokumenta za prevoz proizvodov iz grozdja in vina iz člena 24(1)(a)(iii) Uredbe Komisije (ES)
št.°436/2009 z dne 26. maja 2009
2
Referenčna številka: vsaka pošiljka mora biti označena z referenčno številko, s katero je pošiljka identificirana v računih pošiljatelja. Ta
številka je oznaka MVV, ki je administrativnemu ali komercialnemu spremnemu dokumentu dodeljena pod pogoji, ki jih je določila država
članica: glej člen 24 Uredbe (ES) št.°436/2009.
Pošiljatelj: polno ime in naslov, vključno s poštno številko in trošarinsko številko (SEED1), če je gospodarski subjekt identificiran v
navedeni podatkovni zbirki.
Kraj pošiljanja: dejanski kraj pošiljanja, če blago ni bilo poslano z naslova pošiljatelja, in po potrebi trošarinska številka (SEED).

5

Prejemnik: polno ime in naslov, vključno s poštno številko in trošarinsko številko (SEED), če je gospodarski subjekt identificiran v
navedeni podatkovni zbirki.

7

Kraj dostave: dejanski kraj dostave, če blago ni bilo dostavljeno na naslov prejemnika, in po potrebi trošarinska številka (SEED). Kadar
pride do spremembe kraja dostave: dejanski kraj dostave je naveden na hrbtni strani dokumenta.

10

Organ, pristojen v kraju pošiljanja: ime in naslov pristojnega organa, odgovornega za nadzor priprave spremnega dokumenta v kraju
pošiljanja.
To se zahteva samo pri pošiljanju v drugo državo članico ali izvozu izven Unije.

15
16

Prevoznik: ime in naslov osebe, odgovorne za organizacijo prvega prevoza (če ta oseba ni pošiljatelj).
Drugi podatki o prevozu
(a) vrsta uporabljenega prevoza (tovornjak, dostavni avto, cisterna, motorno vozilo, železniški vagon, vagon cisterna, letalo);
(b) registracijska številka, oziroma ime, če gre za ladjo (neobvezni podatki).
Kadar se vrsta prevoza zamenja (glej polje 7 e-AD, kakor je navedeno v preglednici 3 Priloge I k Uredbi 684/2009), mora prevoznik, ki
proizvod naloži, na hrbtni strani dokumenta navesti:
– datum pošiljanja,
– vrsto uporabljenega prevoza ter registracijsko številko za vozila in ime za ladje,
– svoje ime in priimek ali ime podjetja in naslov, vključno s poštno številko,
– dejanski kraj dostave, kadar se kraj dostave zamenja.

17.1

Opis pakiranega blaga: identifikacijske številke in in število kosov zunanjega pakiranja, število kosov notranjega pakiranja. Za spremne
dokumente, ki niso navedeni v členu 24(1)(a)(i), se opis lahko nadaljuje na ločenem listu, ki je priložen vsaki kopiji. Za ta namen se lahko
uporabi dobavnica.

17c

Oznake kombinirane nomenklature (oznaka KN)
Opis proizvoda: v skladu s členoma 118y in 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007 in veljavnimi nacionalnimi pravili, zlasti obveznimi
navedbami.
Za prevoz nepakiranega proizvoda:

17p, g in
o

– za vino delež dejanskega alkohola
– za neprevrete proizvode refrakcijski indeks ali gostota
– za proizvode v vrenju delež skupnega alkohola,
– za vina z vsebnostjo ostanka sladkorja, ki presega štiri grame na liter, poleg deleža dejanskega alkohola delež skupnega alkohola

17d,
17e, 17f
17.2a

Neobvezne navedbe za nepakirani proizvod kadar se vina iz odstavkov od 1 do 9, 15 in 16 Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007
prevažajo nepakirana, opis proizvoda vsebuje neobvezne navedbe izčlena 118z navedene uredbe, če so te navedene na označbi ali je taka
navedba na označbi predvidena.
Količina in teža:
– za nepakirane proizvode skupna neto količina,
– za pakirane proizvode število kosov uporabljenega pakiranja.
Kategorija proizvodov iz grozdja in vina: za proizvode iz grozdja in vina, vključene v del XII Priloge I k Uredbi (ES) št. 1234/2007,
navesti eno od naslednjih vrednosti: 1 = vino brez ZOP/ZGO, 2 = sortno vino brez ZOP/ZGO, 3 = vino z ZOP ali ZGO, 4 = uvoženo vino, 5
= Drugo

17.2b

Oznaka vinorodnega območja: navesti je treba vinorodno območje, iz katerega izvira proizvod, ki se prevaža, v skladu zdodatkom k
Prilogi XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007

17.2.1a

Oznaka postopka v zvezi z vinom in grozdjem: navesti eno ali več „Oznak postopka v zvezi zvinom in grozdjem“ v skladu s seznamom
1.4.b) v točki B Priloge VI k Uredbi Komisije (ES) št. 436/2009

17l

Potrdila: potrdilo o ZOP, potrdilo o ZGO ali potrdilo o certificiranju vina z navedbo letnika trgatve ali sort(e) vinske trte: glej člen 24(1)(b)
in člen 31.

17.2d

Druge informacije: dopolnilni podatki k tistim iz polja 17l ali informacije v zvezi s kakovostjo proizvodov, izvedenimi analizami ali
označevanjem, zlasti snovi, ki so potencialno alergene, kadar je to potrebno v državi članici ali namembni tretji državi. ...

18

Potrdilo — nadzor pri morebitnem izvozu

9e – 9f

Datum pošiljanja in – kadar to zahteva država članica, na ozemlju katere se prevoz začne, čas pošiljanja.
Žig organa, pristojnega za kraj pošiljanja (če se zahteva): glej člen 26 Uredbe (ES) št.°436/2009.

Stolpec 1: Zaporedne številke podatkovnih elementov, opredeljenih s številkami in črkami iz stolpcev A in B razpredelnic, ki so ponovno zajete v
dodatku I Uredbe Komisije(CE) št.°684/2009 (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).
Stolpec 2: Elementi potrebnih podatkov.

1

Sistem za izmenjavo trošarinskih podatkov – elektronska podatkovna zbirka iz člena 22(1) Uredbe (ES) št. 2073/2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 1).

