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  MAHASTIZAINTZAKO ETA ARDOGINTZAKO PRODUKTUAK GARRAIATZEKO DOKUMENTU 

OSAGARRIA 

(2) BIDALTZAILEA: 
 
 
 
 

(1) ERREFERENTZIA-ZK.:  
 
(9) MAHASTIZAINTZAKO ETA ARDOGINTZAKO 
PRODUKTUAREN KATEGORIA: 
 
 
(10) ZK KODEA: 
 
(11) PRODUKTUAREN DESKRIBAPENA/IZENA 
(lotea, marka, enbalaje-mota): 
 

 

 

(3) BIDALTZE-LEKUA: 

(4) HARTZAILEA: 
 
 

(12) KOPURUA: 
 
(13) GRADUA: 
 
(14) MAHASTIZAINTZAKO GUNEA: 
 
(14) MANIPULAZIOAK: 
 
 
 
 

(5) ENTREGA-LEKUA: 
 
 

(6)GARRAIOLARIA: 
 
 
Garraiobidea: 
 
Matrikula: 

(16) JDB/AGP ZIURTAGIRIA, MOTA, UZTA-
URTEA (hala badagokio): 
 
 
(17) ESPORTAZIO-ZIURTAGIRIA: 
 
 

(7) GARRAIATZEAREN   
HASIERA-DATA: 
 

(18) ETIKETATZEAN ZER JARRAIBIDE AZALTZEA 
AURREIKUSTEN DEN: 
 
  (8)  Irteera-lekuko AGINTARITZA ESKUDUNA: 
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  AZALPEN-OHARRA  

Mahastizaintzako eta ardogintzako produktuak garraiatzeko dokumentu osagarria betetzeko 

jarraibideak. 

 

(1) Erreferentzia-zenbakia: bidalketa bakoitzak bidaltzailearen kontuetan identifikatzeko moduko 

erreferentzia-zenbaki bat izan behar du.  

(2) Bidaltzailea: izen eta helbide osoak idatzi behar dira, eta posta-kodea ere adierazi beharko da. 

Zigilua eta sinadura. 

(3) Bidaltze-lekua: bidalketa zein lekutatik gauzatzen den adierazi behar da, betiere, merkantzia ez 

bada bidaltzen bidaltzailearen helbidetik. 

(4) Hartzailea: izen eta helbide osoak idatzi behar dira, eta posta-kodea ere adierazi beharko da. 

(5) Entrega-lekua: entrega zein lekutan gauzatuko den adierazi behar da, betiere, merkantzia ez bada 

entregatzen hartzailearen helbidean. 

(6) Garraiolaria: lehenengo garraioa egiten duen pertsonaren izena eta helbideak idatzi behar dira 

(betiere, ez bada bidaltzailea bera). 

(7) Garraioaren hasiera-data eta garraiatzea hasten den lurraldeko estatu kideak hala eskatzen badu, 

irteera-ordua. 

(8) Agintaritza eskuduna: Irteera-lekuan dokumentu osagarria beteta dagoela egiaztatzeko ardura 

duen agintaritza eskudunaren izena eta helbidea. 

(9) Mahastizaintzako eta ardogintzako produktuaren kategoria: 1324/2007 zk.ko Erregelamenduko 

(CE) I. eranskineko XII. zatiko mahastizaintzako eta ardogintzako produktuetarako balio hauek: 

1= JDB/AGP gabeko ardoa, 2= JDB/AGP gabeko hainbat barietateko ardoa, 3 = JDB/AGP 

duen ardoa, 4= inportatutako ardoa, 5= bestelakoak. 

(10)  Nomenklatura konbinatuko kodea(k) (ZK kodea). 

(11)  Produktuaren izena 

(12)  Kopurua: ontziratu gabeko produktuetan: kopuru garbia, guztira; eta ontziratutako produktuetan: 

produktuak duen ontzi-kopurua. 

(13)  Gradua: Ontziratu gabeko produktuetarako: lortutako alkohol-gradua; hartzitu gabeko 

produktuetarako: errefaktometro-adierazlea edo bolumen-masa; hartzitze-faseko produktuetarako: 

alkohol-gradua, guztira; litroko 4 gramotik gorako hondar-azukrearen edukia duten ardoetarako: 

lortutako alkohol-gradua eta alkohol-gradua, guztira. 

(14)  Mahastizaintzako gunearen kodea: 1234/2007 zk.ko Erregelamenduko (CE) XI. ter eranskineko 

gehigarriaren arabera sortu zen produktua zein mahastizaintza gunetakoa den adierazi behar da. 

(15)  Mahastizaintzako eta ardogintzako manipulazioen kodea: 436/2009 zk.ko Erregelamenduko 

(CE) VI. eranskineko B zatiko 1.4. b) paragrafoan adierazitakoaren araberako manipulazio-

kodea(k). 

(16)  Ziurtagiriak: JDB ziurtagiria, AGP ziurtagiria edo uzta-urtea edo ardotarako mahats-mota edo 

motak adierazten duen ardoaren ziurtagiria. 

(17)  Esportazio-kontrolaren ziurtagiria (halakorik behar badu). 

(18)  Etiketatzean ager daitezkeen hautazko jarraibideak: elementu gehigarriak edo produktuen 

kalitateari buruzko informazioa, azterketa eta etiketatzea —bai eta potentzial alergenikoa ere—

estatu kidean edo helburuko hirugarren herrialdean hala eskatzen bada. 

 

 

 


