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 Instrukcja sporządzania dokumentu towarzyszącego przewozowi produktów winiarskich  
zgodnie z wymaganiami art. 24 ust. 1 pkt a (iii) rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 

 Objaśnienia 
1 2 

1d Numer referencyjny: kaŜda przesyłka musi posiadać numer referencyjny, który pozwala zidentyfikować ją w rejestrach 
wysyłającego. Numer ten to, w zaleŜności od przypadku, niepowtarzalny numer ewidencyjny, numer MVV lub numer referencyjny 
uproszczonego dokumentu towarzyszącego przyznany dokumentowi towarzyszącemu w jego formie administracyjnej lub handlowej. 

2 Nadawca: pełna nazwa (nazwisko) i adres z kodem pocztowym (w razie potrzeby nr akcyzowy SEED ) 

3 Miejsce wysyłki: faktyczne miejsce wysyłki, jeŜeli towary nie są wysyłane z adresu wysyłającego (w razie potrzeby nr akcyzowy 
SEED)  

5 Odbiorca: pełna nazwa (nazwisko) i adres z kodem pocztowym (w razie potrzeby nr akcyzowy SEED). 

7 Miejsce dostawy: faktyczne miejsce dostawy, jeŜeli towary nie zostały dostarczone na adres odbiorcy (w razie potrzeby nr akcyzowy 
SEED).W przypadku zmiany miejsca dostawy: faktyczne miejsce dostawy powinno być wskazane na odwrocie dokumentu 
towarzyszącego.  

10 Właściwe organy dla miejsca wysyłki: nazwa i adres właściwego organu odpowiedzialnego za kontrolę sporządzania dokumentów 
towarzyszących w miejscu wysyłki. Informacja ta jest wymagana wyłącznie w przypadku przewozu do innego państwa 
członkowskiego lub wywozu.  

15 Przewoźnik:  nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za organizację pierwszego przewozu (jeŜeli jest to osoba inna od wysyłającego) 

16 Pozostałe informacje dotyczące przewozu:  
a) rodzaj środka transportu (samochód cięŜarowy, furgonetka, samochód cysterna, samochód, wagon kolejowy, wagon cysterna, 
samolot); 
b) numer rejestracyjny pojazdu lub, w przypadku statku, nazwa (informacje nieobowiązkowe) 
W przypadku zmiany środka transportu przewoźnik dokonujący załadunku produktu wskazuje na odwrocie dokumentu:  
- datę rozpoczęcia przewozu, 
- rodzaj środka transportu oraz numer rejestracyjny w przypadku pojazdów i nazwę w przypadku statków, 
- swoje imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa oraz adres z kodem pocztowym. 
W przypadku zmiany miejsca dostawy: faktyczne miejsce dostawy. 

17.1 
 

Opis na opakowaniu towarów: numery identyfikacyjne oraz liczba opakowań zewnętrznych, liczba opakowań wewnętrznych.  
W odniesieniu do dokumentów towarzyszących innych niŜ te, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) ppkt (i), opis moŜe być 
dokończony na oddzielnym arkuszu dołączanym do kaŜdego egzemplarza. W tym celu moŜna zastosować specyfikację opakowania. 

17c Kod CN  

17p, g ,o 
 

Dla produktów luzem:  
- wino: rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu, 
- produkty niesfermentowane: współczynnik refraktometryczny lub gęstość, 
- produkty w trakcie fermentacji: całkowita objętościowa zawartość alkoholu, 
- wina o resztkowej zawartości cukru większej niŜ 4 gramy na litr, oprócz rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu – 
całkowita objętościowa zawartość alkoholu. 
Informacje fakultatywne w przypadku przewozu luzem: w przypadku przewozu luzem win, o których mowa w pkt 1–9, 15  
i 16 załącznika XIb do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, których opis handlowy powinien zawierać fakultatywne dane 
szczegółowe określone w art. 118z tego rozporządzenia, pod warunkiem Ŝe są one umieszczone na etykiecie lub planuje się 
umieszczenie ich na etykiecie. 

17d,  
17e, 17f  

Ilość:  
- dla produktów luzem – całkowita ilość netto, 
- dla produktów pakowanych – ilość pojemników zawierających produkt 

17.2a 
 

Kategoria produktu winiarskiego: naleŜy wskazać kategorię, do której produkt naleŜy, uŜywając wyraŜenia zgodnego z przepisami 
wspólnotowymi, które najdokładniej opisuje produkt. W przypadku wyrobów winiarskich określonych w części XII załącznika I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, naleŜy podać następujące wartości :1 = Wino bez ChOP/ChOG, 2 = Wino odmianowe bez 
ChOP/ChOG, 3 = Wino z ChOP/ChOG, 4 = Wino importowane, 5 = Inne 

17.2b Kod obszaru uprawy winorośli: NaleŜy podać strefę uprawy winorośli, z której pochodzi przewoŜony produkt: A, B, CI, CII, 
CIIIa),CIIIb).  

17.2.1a Kod czynności związanych z winem: naleŜy wskazać czynności, którym poddano produkt, z zastosowaniem liczb określonych  
w pkt 1.4. b)  części B Załącznika VI dorozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 

17l Poświadczenia: poświadczenie ChNP, poświadczenie ChOG lub certyfikacja wina ze wskazanym rokiem zbiorów lub odmianą 
(odmianami) winorośli: zgodnie z 24 ust. 1 lit. b) oraz art. 31 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 

17.2d Inne informacje: Uzupełniające element do tych z pozycji 17l lub informacje  o jakości produktu winiarskiego, wyniki 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych, oznakowanie np. informacje o alergenach, czy jest to wino ekologiczne, jeśli jest to 
wymagane przez państwa członkowskie lub kraj trzeci przeznaczenia.  

18 Certyfikat — kontrola wywozu  (w stosownych przypadkach) 

9e - 9f Data rozpoczęcia przewozu oraz, jeŜeli wymagane jest to w państwie członkowskim, na terytorium którego rozpoczął się 
przewóz, godzina wysłania 

 Pieczęć organu właściwego dla miejsca wysyłki: patrz art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009. 

Kolumna 1: Pozycje danych  określonych cyframi i literami znajdującymi się w kolumnach A i B tabel w załączniku I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 licpa 2009r. (Dz. Urz. L 197 z dnia 29.7.2009, str.24, z późn. zm.). 
Kolumna 2: Wymagane informacje. 

 


