Vejledning til registrering af genopfyldningsbeholdere uden nikotin i
EU-CEG til markedsføring i Danmark
Scope
Denne guide beskriver, hvorledes man udfylder obligatorisk information i EU-CEG XML creator tool til
anmeldelse af genopfyldningsbeholdere uden nikotin til markedsføring i Danmark.
Guiden dækker ikke tekniske beskrivelser af de anvendte it-værktøjer.
Gode forklarende vejledninger kan ses her; Opret en konto (europa.eu), CIRCABC - Velkommen (europa.eu),
EU-CEG Step-by-step guide
Det anbefales at benytte disse vejledninger for at få en mere detaljeret teknisk assistance til EU-CEG XML
anmeldesystem. Det beskriver, hvordan du opretter en ny EU-login-konto, hvor du finder XML creator tool
og XML upload tool og hvordan man arbejder inden for disse miljøer; hvordan man opretter XML
anmeldelser, og hvordan man afsender nøgleoplysninger til de kompetente myndigheder i de respektive EUlande.

Submitters
Hvis du ikke har et indberetter-ID, skal du ansøge om et indberetter-ID.
På forsiden af EU-CEG XML creator tool, tryk ‘Submitters’ and ‘+ Add a new submitter’.

Udfyld oplysning om indberetter.

Vedhæftede filer
Før du starter registreringen, skal vedhæftningsfiler først tilføjes for at kunne vælge dem senere i processen.
Du har som minimum brug for en 'E-cigaretproduktionsfil' i registreringsprocessen for e-væsker uden
nikotin.
På forsiden af EU-CEG XML creator tool, tryk ‘Attachments’ og ‘+ Add a new attachment’.

Nu kan vedhæftningsfilerne vælges fra siden med e-cigaret anmeldelse.

E-Cigarette Submissions
På forsiden af EU-CEG XML creator tool, tryk ‘Attachments’ og ‘+ Add a new e-cigarette’.

I de følgende afsnit er krav til de obligatoriske oplysninger angivet. De røde tal henviser til forklaringer i bilag
(Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183). Hvis du har yderligere information, er du
velkommen til at angive oplysningerne i de relevante felter.

Submission info
13
20

•
•

•

Vælg ’Submission type’
Vælg ’Production type ‘Other’’
Skriv ”E-væske uden nikotin” i ’General comment’

Submitter
5
1
3
4

2
6
7
8
9

10

•
•

11

12

Vælg ’Submitter Type’
Vælg ’Select Submitter’

Product details
15

22

21

23

24

Skriv, som minimum:
•
•
•
•

Product ID
Weight of e-liquid (mg) per produktenhed i mg
Volume of e-liquid (ml) per produktenhed i ml
Udfyld ’manufacturer indentification’

Product presentation

36
26
28
29
31-35
37

27
27
30
31

Vælg eller udfyld, som minimum:
•
•
•
•
•

•

’National market’
’Brand name’
’Launch date’
’Product type number’
’Product number’
’Units per package’

Ingredients
ALLE ingredienser skal være anført her, inklusive alle stoffer fra aromaer ned til CAS-niveauer (også under
0,1 vægt / vægt%).

38
39
42
43
47
45

39
40
41
44
46

49

•
•
•
•

’Name’
’CAS number’
’Recipe quantity (mg)’ per production unit)
’Toxicity status’

50
51
51
51
51
51

51
51
51
51
51
51

Ingen specielle krav

52
56
54

53
55
57
58

Vælg, som minimum:
•

’Tox data availability’

Emissions

Du behøver ikke udfylde emissionsoplysninger.

Product design
67
68
70
72
74
76
77
80

69
71
73
75
79
78
81

85

86

83
87

84

Vælg eller udfyld, som minimum:
•
•

’Description to facilitate product identification’
’Production file’

Du skal være opmærksom på at markedsføring af genopfyldningsbeholdere uden nikotin kan være omfattet
af anden lovgivning, fx EU’s kemikalielovgivning ligesom e-væsker uden nikotin kan være omfattet af danske
regler for salg af giftige og meget giftige stoffer og blandinger.
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Field # Field

DANISH

1 Submitter_ID

Indberetter_ID

Indberetter‐ID'et er det identifikationsnummer, der er tildelt i henhold til artikel 4

2 Submitter_Name

Indberetter_Navn

3 Submitter_SME

Indberetter_SMV

Indberetters officielle navn på medlemsstatsniveau, som knyttet til momsregistreringsnummeret
Angivelse af, hvorvidt indberetter eller dennes eventuelle moderselskab er en SMV som defineret i
Kommissionens henstilling 2003/361/EF (1)

4 Submitter_VAT

Indberetter_Moms

Indberetters momsregistreringsnummer

5 Submitter_Type

Indberetter_Kategori

Angivelse af, om indberetter er fabrikant eller importør

6 Submitter_Address

Indberetter_Adresse

Indberetters adresse

7 Submitter_Country

Indberetter_Land

Land, hvor indberetter har hjemsted/bopæl

8 Submitter_Phone

Indberetter_Telefon

Indberetters arbejdstelefon

9 Submitter_Email

Indberetter_E‐mail

Indberetters e‐mailadresse (firma)

10 Submitter_Has_Parent_Company

Indberetter_Har_Moderselskab

Der sættes kryds i denne rubrik, hvis indberetter har et moderselskab

11 Submitter_Has_Affiliate_Company

Indberetter_Har_Søster‐/datterselskab

12 Submitter_Appoints_Enterer

Submitter_Udpeger_Registrator

Der sættes kryds i denne rubrik, hvis indberetter har et søster‐ eller datterselskab
Der sættes kryds i denne rubrik, hvis indberetter har udpeget en tredjepart (»registrator«) til at
indberette oplysninger på sine vegne

13 Submission_Type

Indberetning_Type

19 Product_Same_Composition_Other

Type indberetning for produktet
Indberetningsdatoen udfyldes automatisk af systemet, når brugeren indberetter oplysningerne om
Indberetning_Startdato
produktet
EC‐ID'et er produktets identifikationsnummer, som anvendes i systemet i formatet »indberetters ID‐
år‐produktnummer« (NNNNN‐NN‐NNNNN), hvor »indberetters ID« er indberetters ID‐nummer (jf.
ovenfor) »år« er det år, hvor oplysningerne om produktet første gang blev indberettet (2 cifre)
»produktnummer« er det nummer, indberetter tildelte det pågældende produkt, da han første gang
Produkt_ID (EC‐ID)
indberettede oplysninger
Angivelse af, om indberetter har kendskab til et eller flere andre produkter med samme udformning
Produkt_ID_Andet_Eksisterer
og sammensætning, som markedsføres i EU med et andet EC‐ID
Angiv EC‐ID for produktet/produkterne med samme udformning og sammensætning. Hvis indberetter
ikke er bekendt med det eller de pågældende produkters EC‐ID, angives som minimum det fulde
Produkt_ID_Andet
varemærke og produktnavn(e) samt medlemsstat(er), hvor produktet markedsføres
Angivelse af, om indberetter har kendskab til et eller flere andre produkter, der har samme e‐væske‐
Produkt_Samme_Sammensætning_Eksisterer sammensætning, men en anden udformning
Angiv EC‐ID for produktet/produkterne med samme e‐væske‐sammensætning, men en anden
udformning Hvis indberetter ikke er bekendt med det eller de pågældende produkters EC‐ID, angives
Produkt_Samme_Sammensætning_Andet
som minimum varemærke og produktnavn(e) samt medlemsstat(er), hvor produktet markedsføres

20 Product_Type

Produkt_Type

Type produkt

21 Product_Weight_E‐liquid

Produkt_Vægt_e‐Væske

Samlet vægt af e‐væske i én produktenhed i mg

22 Product_Volume_E‐liquid

Produkt_Mængde_e‐Væske

23 Product_Manufacturer_Identification

Produkt_Fabrikant_Identifikation

Samlet mængde e‐væske i én produktenhed i ml
Hvis indberetter ikke er fabrikanten, det officielle firmanavn på fabrikanten af produktet, herunder
kontaktoplysninger (2)

14 Submission_Start_Date

15 Product_ID (EC‐ID)
16 Product_ID_Other_Exist
17 Product_ID_Other
18 Product_Same_Composition_Exist

Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183
24 Product_Production_Site_Address

Produkt_Produktionssted_Adresse

25 Product_CLP_Classification

Produkt_CLP_Klassificering

26 Product_Brand_Name

Produkt_Varemærke

27 Product_Brand_Subtype_Name

Produkt_Mærke_Produktnavn_Navn

For hver enkelt fabrikant angives adresse på det eller de steder, hvor produktionsprocessen afsluttes
Overordnet produktklassificering (herunder mærkningselementer) som en blanding af stoffer på
grundlag af Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3) og som beskrevet i
vejledningen i anvendelse af CLP‐kriterierne (4)
Varemærket, som produktet markedsføres under i den medlemsstat, som oplysningerne indberettes
til
Produktets eventuelle »produktnavn«, som det markedsføres i den medlemsstat, som oplysningerne
om produktet indberettes til

28 Product_Launch_Date

Produkt_Lancering_Dato

Dato, hvor indberetter agter at lancere/har lanceret produktet på markedet

29 Product_Withdrawal_Indication

Produkt_Tilbagetrækning_Angivelse

Angivelse af, at indberetter agter at trække/har trukket produktet tilbage fra markedet

30 Product_Withdrawal_Date

Produkt_Tilbagetrækning_Dato

Dato, hvor indberetter agter at trække/har trukket produktet tilbage fra markedet

31 Product_Submitter_Number

Produkt_Indberetter_Nummer

ID‐nummer, som anvendes internt af indberetter

32 Product_UPC_Number

Produkt_UPC_Nummer

Produktets UPC‐12 (Universal Product Code)

33 Product_EAN_Number

Produkt_EAN_Nummer

Produktets EAN‐13 eller EAN‐8 (European Article Number)

34 Product_GTIN_Number

Produkt_GTIN_Nummer

Produktets GTIN (Global Trade Identification Number

35 Product_SKU_Number

Produkt_SKU_Nummer

Produktets SKU (Stock Keeping Unit)‐nummer

36 Product_National_Market

Produkt_Nationalt_Marked

Medlemsstat, som oplysningerne om produktet indberettes til

37 Product_Package_Units

Produkt_Pakning_Enheder

Antal individuelle enheder i enkeltpakningen

38 Ingredient_Name

Ingrediens_Navn

Ingrediensens kemiske navn

39 Ingredient_CAS

Ingrediens_CAS

CAS (Chemical Abstracts Service)‐nummer

40 Ingredient_CAS_Additional

Ingrediens_CAS_Yderligere

Eventuelle yderligere CAS‐numre

41 Ingredient_FEMA_Number

Ingrediens_FEMA_Nummer

42 Ingredient_Additive_Number

Ingrediens_Tilsætningsstof_Nummer

43 Ingredient_FL_Number

Ingrediens_FL_Nummer

FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association)‐nummer, hvis et sådant er tildelt
Er ingrediensen et fødevaretilsætningsstof, angives dets fødevaretilsætningsstofnummer (»E‐
nummer«) som fastsat i bilag II og III til Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008
(6)
FL‐nummer (EU‐aromastofnummer som fastsat i bilag I til Europa‐Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1334/2008 (7)

44 Ingredient_EC_Number

Ingrediens_EF_Nummer

Det Europæiske Fællesskab (EF)‐nummer (8), hvis et sådant er tildelt

45 Ingredient_Function

Ingrediens_Funktion

Ingrediensens funktion(er)

46 Ingredient_Function_Other

Ingrediens_Funktion_Andet

Ingrediensens funktion, hvis »Andet«

47 Ingredient_Recipe_Quantity

Ingrediens_Opskrift_Mængde

48 Ingredient_ Non_Vaporised_Status

Ingrediens_Ikke‐fordampet_Form

49 Ingredient_REACH_Registration

Ingrediens_REACH_Registrering

50 Ingredient_CLP_Whether_Classification

Ingrediens_CLP_Hvorvidt_Klassificeret

Vægt af ingrediensen i én produktenhed i mg ifølge opskriften
Angivelse af, om ingrediensen i ikke‐fordampet form er karakteriseret ved en kendt form for toksicitet
eller har kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber
Registreringsnummer i henhold til Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (9),
hvis et sådant er tildelt
Angivelse af, om ingrediensen er klassificeret i henhold til Europa‐Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1272/2008 (10) og er optaget i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger

Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183
51 Ingredient_CLP_Classification

Ingrediens_CLP_Klassificering

Klassificering af ingrediensen for så vidt angår forordning (EF) nr. 1272/2008
Tilgængelige toksikologiske oplysninger vedrørende et stof, enten alene eller som del af en blanding.
Det angives i hvert enkelt tilfælde, om de toksikologiske oplysninger vedrører stoffet i opvarmet eller
uopvarmet form
Angivelse af eventuelle tilgængelige undersøgelser, der giver viden om emissioners kemi og/eller
toksicitet
Angivelse af eventuelle tilgængelige undersøgelser vedrørende ingrediensens kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber
Angivelse af eventuelle tilgængelige in vitro‐ og in vivo‐assays til evaluering af ingrediensens
toksikologiske virkninger på hjerte, blodkar eller luftveje
Angivelse af eventuelle tilgængelige analyser af ingrediensens mulige afhængighedsskabende
egenskaber

52 Ingredient_Tox_Data

Ingrediens_Toksicitet_Oplysninger

53 Ingredient_Tox_Emission

Ingrediens_Toksicitet_Emission

54 Ingredient_Tox_CMR

Ingrediens_Toksicitet_CMR

55 Ingredient_Tox_CardioPulmonary

Ingrediens_Toksicitet_Kardiopulmonal

56 Ingredient_Tox_Addictive

Ingrediens_Toksicitet_Vanedannelse

57 Ingredient_Tox_Other

Ingrediens_Toksicitet_Andet

58 Ingredient_Tox/Addictive_File

Ingrediens_Toksicitet/Vanedannelse_Dossier

59 Emission_Test_Product_EC‐ID

Emission_Test_Produkt_EC‐ID

60 Emission_Product_Combination

Emission_Produkt_Kombination

61 Emission_Methods_File

Emission_Metoder_Dossier

Angivelse af eventuelle andre tilgængelige toksikologiske oplysninger, der ikke er nævnt ovenfor
Upload tilgængelige undersøgelser, der er angivet i de foregående seks felter
(ingredienstoksicitetsdata, emission, CMR, kardiopulmonal, vanedannelse, andet)
Hvis produktet kun kan anvendes i kombination med et eller flere andre produkter, angives EC‐ID for
det eller de yderligere produkter, der er anvendt til at udføre testningen. Hvis indberetter ikke er
bekendt med det eller de pågældende andre produkters EC‐ID, angives som minimum varemærke og
produktnavn(e) samt medlemsstat(er), hvor produktet markedsføres
Hvis produktet indeholder mere end én produktdel eller mere end én kombination af en e‐cigaret eller
genopfyldningsbeholder, nærmere angivelse af den produktdel eller kombination, der er anvendt til
måling af emissionen
Beskrivelse af de målemetoder, der er anvendt til at vurdere emissionerne, herunder henvisning til
den relevante godkendte standard, hvis en sådan foreligger

62 Emission_Name

Emission_Navn

Navn på den emission, der er fremkommet under testningen af produktet

63 Emission_CAS

Emission_CAS

64 Emission_IUPAC

Emission_IUPAC

65 Emission_Quantity

Emission_Mængde

Emissionernes CAS (Chemical Abstracts Service)‐nummer
IUPAC (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi)‐navn på emissionerne, såfremt et CAS‐
nummer ikke er tildelt
Mængde emissioner, der er fremkommet ifm. anvendelse af produktet, på grundlag af den anvendte
målemetode

66 Emission_Units

Emission_Måleenheder

67 E‐Cigarette_Description

e‐Cigaret_Beskrivelse

68 E‐Cigarette_Liquid_Volume/Capacity

e‐Cigaret_Væske_Mængde/Kapacitet

Enhed, som emissionen er målt i
Beskrivelse af produktet, som letter entydig identifikation af produktet, herunder en beskrivelse af alle
produktdele og de enkelte funktionsdele (komponenter/e‐ væske)
Mængde/kapacitet i ml (for anordninger angives tankstørrelse, for patroner/patroner med forstøvere
eller genopfyldningsbeholdere den faktiske mængde ved markedsføring)

69 E‐cigarette_Nicotine_Concentration

e‐Cigaret_Nikotin_Koncentration

Nikotinkoncentration i mg/ml

70 E‐Cigarette_Battery_Type

e‐Cigaret_Batteri_Type

Beskrivelse af batteritypen

71 E‐Cigarette_Battery_Type_Capacity

e‐Cigaret_Batteri_Type_Kapacitet

Angivelse af batterikapaciteten i mAh

72 E‐Cigarette_Volt/Watt_Adjustable

e‐Cigaret_Volt/Watt_Justerbar

73 E‐Cigarette_Voltage

e‐Cigaret_Volt

Angivelse af, om e‐cigaretten er justerbar mht. spænding og wattforbrug
Nominel spænding for e‐cigaretten, hvis den ikke er justerbar, og anbefalet spænding, hvis den er
justerbar
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74 E‐Cigarette_Voltage_Lower_Range

e‐Cigaret_Volt_Laveste_Niveau

Lavest mulige spænding

75 E‐Cigarette_Voltage_Upper_Range

e‐Cigaret_Volt_Højeste_Niveau

76 E‐Cigarette_Wattage

e‐Cigaret_Wattforbrug

Højest mulige spænding
Nominelt wattforbrug, hvis e‐cigaretten ikke er justerbar, og anbefalet wattforbrug, hvis den er
justerbar

77 E‐Cigarette_Wattage_Lower_Range

e‐Cigaret_Wattforbrug_Laveste_Niveau

Lavest mulige wattforbrug

78 E‐Cigarette_Wattage_Upper_Range

e‐Cigaret_Wattforbrug_Højeste_Niveau

Højest mulige wattforbrug

79 E‐Cigarette_Airflow_Adjustable

e‐Cigaret_Luftstrøm_Justerbar

Angivelse af, om luftstrømmen i e‐cigaretten er justerbar

80 E‐Cigarette_Wick_Changeable

e‐Cigaret_Væge_Udskiftelig

Angivelse af, om forbrugeren kan justere/ændre/udskifte vægen

81 E‐Cigarette_Microprocessor

e‐Cigaret_Microprocessor

Angivelse af, om e‐cigaretten er forsynet med en mikroprocessor

82 E‐Cigarette_Coil_Composition

e‐Cigaret_Coil_Sammensætning

83 E‐Cigarette_Nicotine_Dose/Uptake_File

e‐Cigaret_Nikotin_Dosis/Optagelse_Dossier

Kemisk sammensætning af spolen (coilen) i forstøveren
Beskrivelse af de målemetoder, der er anvendt til at vurdere den vedvarende dosering og
nikotinoptagelsen, herunder henvisning til den relevante godkendte standard, hvis en sådan
foreligger. Beskrivelse af resultaterne af vurderingen

84 E‐Cigarette_Production _File

e‐Cigaret_Produktion_Dossier

85 E‐Cigarette_Production_Conformity

e‐Cigaret_Produktion_Overholdelse

86 E‐Cigarette_Quality_Safety

e‐Cigaret_Kvalitet_Sikkerhed

Beskrivelse af den endelige produktionsproces, herunder serieproduktion
Erklæring om, at produktionsprocessen sikrer overholdelse af gældende regler (herunder, men ikke
begrænset til, oplysninger om serieproduktion)
Erklæring om, at fabrikanten og importøren bærer det fulde ansvar for kvaliteten af og sikkerheden
ved produktet, som det markedsføres, og som det anvendes under normale eller med rimelighed
forudsigelige anvendelsesbetingelser

87 E_Cigarette_Opening/Refill _File

e_Cigaret_Åbning/Genopfyldning_Dossier

Beskrivelse af åbnings‐ og genopfyldningsmekanismen, hvis det er relevant

