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Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183
Field #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BULGARIAN

Field
Submitter_ID
Submitter_Name
Submitter_SME
Submitter_VAT
Submitter_Type
Submitter_Address
Submitter_Country
Submitter_Phone
Submitter_Email
Submitter_Has_Parent_Company
Submitter_Has_Affiliate_Company

12

Submitter_Appoints_Enterer

13
14

Submission_Type
Submission_Start_Date

ID_на_подателя
Име_на_подателя
Подател_МСП
ДДС_на_подателя
Вид_на_подателя
Адрес_на_подателя
Държава_на_подателя
Телефон_на_подателя
Електронна_поща_на_подателя
Подателят_има_дружество_майка
Подателят_има_свързано_дружество
Подателят_определя_въвеждащо_данните_ли
це
Вид_представяне
Начална_дата_на_представянето

15

Product_ID (EC‐ID)

ID_на_изделието (EC‐ID)

16

Product_ID_Other_Exist

ID_на_изделието_съществува_друго

17

Product_ID_Other

ID_на_изделието_друго

18

Product_Same_Composition_Exist

Изделие_със_същия_състав_съществува

19

Product_Same_Composition_Other

Изделие_със_същия_състав_друго

ID на подателя е идентификационният номер, определен съгласно член 4
Официалното име на подателя на равнището на държавата членка, така както е свързано с идентификационния номер по ДДС
Посочва се дали подателят или дружеството майка, ако има такова, е МСП по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (1)
Номер по ДДС на подателя
Посочва се дали подателят е производител или вносител
Адрес на подателя
Държава, в която се намира седалището/адресната регистрация на подателя
Служебен телефон на подателя
Адрес на функционална служебна електронна поща на подателя
Поставете отметка в клетката, ако подателят има дружество майка
Поставете отметка в клетката, ако подателят има свързано дружество
Поставете отметка в клетката, ако подателят е определил трета страна, която да представя данните от негово име („въвеждащо данните лице“)
Вид на представянето за изделието
Когато потребителят представи информацията за изделието, датата на представянето ще бъде попълнена автоматично от системата
EC‐ID е идентификационният номер на изделието, използван в системата във формàта „ID на подателя‐година‐номер на изделието“ (NNNNN‐NN‐
NNNNN), където:„ID на подателя“ е ID номерът на подателя (вж. по‐горе),година“ е годината, през която данните за изделието са представени за първи
път (2 цифри),а „номер на изделието“ е номерът, който подателят е определил на изделието при представянето на данните за първи път

20

Product_Type

Тип_на_изделието

Посочва се дали подателят е осведомен за други изделия със същия дизайн и състав, продавани в ЕС под различен EC‐ID
Изброяват се EC‐ID на изделията със същия дизайн и състав. Ако подателят не знае EC‐ID на изделията, посочват се най‐малко марката и пълното име
на подтипа, както и държавата членка или държавите членки, където изделията са пуснати на пазара
Посочва се дали подателят е осведомен за други изделия със същия състав на течността в електронната цигара, но с различен дизайн
Изброяват се EC‐ID на изделията със същия състав на течността в електронната цигара, но с различен дизайн. Ако подателят не знае EC‐ID на
изделията, посочват се най‐малко марката и името на подтипа, както и държавата членка или държавите членки, където изделията са пуснати на
пазара
Типът на съответното изделие

21

Product_Weight_E‐liquid

Тегло_на_течността_в_електронната_цигара

Общо тегло на течността в електронната цигара в едно единично изделие в mg

22

Product_Volume_E‐liquid

Обем_на_течността_в_електронната_цигара

Общ обем на течността в електронната цигара в едно единично изделие в mg

23

Product_Manufacturer_Identification

24

Product_Production_Site_Address

25

Product_CLP_Classification

Идентификация_на_производителя_на_издел
Ако подателят не е производителят, официалното(ите) име(на) на дружеството на производителя(ите), в т.ч. техните данни за връзка (2)
ието
Адрес_на_производствения_обект_на_издели
За всеки производител — адрес(и) на обекта(ите), където завършва производството
ето
Класификация_на_изделието_по_CLP

26

Product_Brand_Name

Марка_на_изделието

27

Product_Brand_Subtype_Name

Име_на_подтипа_на_марката_на_изделието

28
29
30

Product_Launch_Date
Product_Withdrawal_Indication
Product_Withdrawal_Date

31

Product_Submitter_Number

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Product_UPC_Number
Product_EAN_Number
Product_GTIN_Number
Product_SKU_Number
Product_National_Market
Product_Package_Units
Ingredient_Name
Ingredient_CAS
Ingredient_CAS_Additional
Ingredient_FEMA_Number

Дата_на_пускане_на_изделието
Знак_за_изтегляне_на_изделието
Дата_на_изтегляне_на_изделието
Номер_на_подателя_на_данните_за_изделиет
о
UPC_номер_на_изделието
EAN_номер_на_изделието
GTIN_номер_на_изделието
SKU_номер_на_изделието
Национален_пазар_на_изделието
Единични_опаковки_от_изделието
Име_на_съставката
CAS_на_съставката
Допълнителен_CAS_на_съставката
FEMA_номер_на_съставката

Обща класификация на изделието (включително на елементите за етикетиране) като смес от вещества въз основа на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (3) и съгласно описаното в „Ръководство за прилагане на критериите на Регламент CLP“ (4)
Марка, под която изделието се предлага на пазара в държавата членка, пред която се представя информацията.
Име на подтипа на изделието (ако има такъв), под което то се предлага на пазара в държавата членка, пред която се представя информация за
изделието
Датата, на която подателят планира да пусне/е пуснал изделието на пазара
Знак, че подателят планира да изтегли/е изтеглил изделието от пазара
Дата, на която подателят планира да изтегли/е изтеглил изделието от пазара
ID номер за вътрешно ползване от подателя
UPC‐12 (универсален продуктов код) на изделието
EAN‐13 или EAN‐8 (баркод) на изделието
GTIN (глобален номер на търговските единици) на изделието
SKU (складова единица) номер на изделието
Държава членка, на която се предоставя информацията за изделието
Брой отделни изделия в потребителската опаковка
Химично наименование на съставката
CAS номер (регистрационен номер на Службата за химични индекси)
Допълнителни CAS номера, ако е приложимо
FEMA номер (номер на Асоциацията на производителите на аромати и екстракти), ако има такъв

Ако съставката е добавка в храните, посочва се нейният „Е‐номер“ съгласно приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (6)

42

Ingredient_Additive_Number

Номер_на добавка_на_съставката

43

Ingredient_FL_Number

FL_номер_на_съставката

FL номер (европейски номер на ароматизант съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7)

44
45
46
47

Ingredient_EC_Number
Ingredient_Function
Ingredient_Function_Other
Ingredient_Recipe_Quantity

ЕО_номер_на_съставката
Функция_на_съставката
Функция_на_съставката_друго
Количество_на_съставката_по_рецептура

Номер на Европейската общност (ЕО номер) (8), ако има такъв
Функция или функции на съставката
Функция на съставката, ако е посочено „друго“
Тегло на съставката, включена в едно единично изделие в mg по рецептурата
Посочва се дали съставката в неизпарено състояние се характеризира с известен вид токсичност или има канцерогенни, мутагенни или токсични за
репродукцията свойства
Регистрационен номер съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9), ако има такъв
Посочва се дали съставката е била класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10) и дали е
включена в списъка за класификация и етикетиране
Класификация на съставката съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Наличие на токсикологични данни относно дадено вещество, било то изолирано или като част от смес. За всеки отделен случай се посочва дали
токсикологичните данни се отнасят за веществото в нагрято или ненагрято състояние
Посочва се дали съществуват изследвания, съдържащи информация за химичния състав и/или токсичността на емисиите

48

Ingredient_ Non_Vaporised_Status

Съставка_в_неизпарено_състояние

49

Ingredient_REACH_Registration

Регистрация_на_съставката_по_REACH

50

Ingredient_CLP_Whether_Classification

Дали_съставката_е_класифицирана_по_CLP

51

Ingredient_CLP_Classification

Класификация_на_съставката_по_CLP

52

Ingredient_Tox_Data

Данни_за_токсичността_на_съставката

53

Ingredient_Tox_Emission

Токсични_емисии_на_съставката

54

Ingredient_Tox_CMR

CMR_токсичност_на_съставката

Посочва се дали съществуват изследвания, свързани с канцерогенността, мутагенността или токсичността за репродукцията на съставката

Сърдечно‐
белодробна_токсичност_на_съставката
Водеща_до_пристрастяване_токсичност_на_съ
ставката
Токсичност_на_съставката_друго
Досие_токсичност/пристрастяване_към_състав
ката

Посочва се дали съществуват изследвания in vitro или in vivo за оценяване на токсикологичните ефекти от съставката върху сърцето, кръвоносните
съдове и дихателните пътища

55

Ingredient_Tox_CardioPulmonary

56

Ingredient_Tox_Addictive

57

Ingredient_Tox_Other

58

Ingredient_Tox/Addictive_File

59

Emission_Test_Product_EC‐ID

60

Emission_Product_Combination

61

Emission_Methods_File

62
63
64
65
66

Emission_Name
Emission_CAS
Emission_IUPAC
Emission_Quantity
Emission_Units

67

E‐Cigarette_Description

68

E‐Cigarette_Liquid_Volume/Capacity

69

E‐cigarette_Nicotine_Concentration

70

E‐Cigarette_Battery_Type

71

E‐Cigarette_Battery_Type_Capacity

72

E‐Cigarette_Volt/Watt_Adjustable

73

E‐Cigarette_Voltage

74

E‐Cigarette_Voltage_Lower_Range

75

E‐Cigarette_Voltage_Upper_Range

76

E‐Cigarette_Wattage

77

E‐Cigarette_Wattage_Lower_Range

78

E‐Cigarette_Wattage_Upper_Range

Посочва се дали съществува анализ на евентуалните свойства на съставката, водещи до пристрастяване

Посочва се дали съществуват други токсикологични данни, които не са посочени по‐горе
Качете в системата наличните изследвания, посочени в предходните шест полета (данни за токсичността на съставката, емисии, CMR, сърдечно‐
белодробна, водеща до пристрастяване, друго)
Ако за употребата на изделието са необходими други изделия, трябва да се посочат EC‐ID на допълнителните изделия, използвани за извършването на
EC‐
изследванията. Ако подателят не знае EC‐ID на допълнителните изделия, посочват се най‐малко марката и името на подтипа, както и държавата
ID_на_изделието_за_изследване_на_емисиите
членка или държавите членки, където изделията са пуснати на пазара
Ако изделието съдържа повече от един артикул или повече от една комбинации на електронна цигара или контейнер за многократно пълнене, дава се
Емисии_от_комбинации_на_изделия
спецификация на артикула или комбинацията, използвани за измерването на емисиите
Описание на методите на измерване, използвани за извършването на оценка на емисиите, включително препратка към съответния одобрен стандарт,
Емисии_досие_за_методите
когато е наличен
Емисии_наименование
Наименование на емисиите, получени при изследването на изделието
Емисии_CAS
CAS номер (регистрационен номер на Службата за химични индекси) на емисиите
Емисии_IUPAC
Ако не съществува CAS номер, наименование по IUPAC (Международен съюз по чиста и приложна химия) на емисиите
Емисии_количество
Количество на емисиите, получени при използването на изделието, въз основа на използвания метод на измерване
Емисии_единици
Единица, в която са измерени емисиите
Описание на изделието, за да се улесни неговото еднозначно идентифициране, включително описание на всички артикули и на отделните части
Електронни_цигари_описание
(компоненти/течност за електронни цигари)
Електронни_цигари_обем/капацитет_за_течно Обем/капацитет в ml (за устройства се посочва размерът на резервоара, а за патроните/пълнителите или контейнерите за многократно пълнене —
стта
действителният обем при пускането им на пазара)
Електронни_цигари_концентрация_на_никоти
Концентрация на никотин в mg/ml
н
Електронни_цигари_вид_батерия
Описание на вида батерия
Електронни_цигари_капацитет_на_вида_батер
Посочва се капацитетът на батерията в mAh
ия
Електронни_цигари_регулируемо_напрежение
Посочва се дали напрежението/мощността на електронната цигара са регулируеми
/мощност
Електронни_цигари_напрежение
Номинално напрежение на електронната цигара, ако не е регулируемо, и препоръчително напрежение, ако е регулируемо
Електронни_цигари_долен_обхват_на_напреж
Най‐ниско възможно напрежение
ението
Електронни_цигари_горен_обхват_на_напреж
Най‐високо възможно напрежение
ението
Електронни_цигари_мощност
Номинална изходна мощност, ако не е регулируема, и препоръчителна мощност, ако е регулируема
Електронни_цигари_долен_обхват_на_мощнос
Най‐ниска възможна мощност
тта
Електронни_цигари_горен_обхват_на_мощнос
Най‐висока възможна мощност
тта

79

E‐Cigarette_Airflow_Adjustable

80
81

E‐Cigarette_Wick_Changeable
E‐Cigarette_Microprocessor

Електронни_цигари_регулируем_въздушен_по
Посочва се дали въздушният поток на електронната цигара е регулируем
ток
Електронни_цигари_сменяем_фитил
Посочва се дали потребителят може да регулира/сменя/подменя фитила
Електронни_цигари_микропроцесор
Посочва се дали електронната цигара има микропроцесор

82

E‐Cigarette_Coil_Composition

Електронни_цигари_състав_на_нагревателя

83

E‐Cigarette_Nicotine_Dose/Uptake_File

Електронни_цигари_досие_доза/абсорбиране Описание на методите на измерване, използвани за извършването на оценка на последователността при дозирането на съставките и при
_на_никотина
абсорбирането на никотина, включително препратка към съответния одобрен стандарт, когато е наличен. Описание на резултатите от изследването

84

E‐Cigarette_Production _File

85

E‐Cigarette_Production_Conformity

86

E‐Cigarette_Quality_Safety

87

E_Cigarette_Opening/Refill _File

Химичен състав на електрическите жички (нагревателя) в изпарителя

Електронни_цигари_досие_за_производството Описание на крайния производствен процес, включително серийното производство
Електронни_цигари_съответствие_на_произво Декларация, че производственият процес гарантира съответствие (включително, но без да се ограничава до информацията относно серийното
дството
производство)
Декларация, че производителят и вносителят носят пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се
Електронни_цигари_качество_и_безопасност
използва при нормални или достатъчно предвидими условия
Електронни_цигари_досие_за_отварянето/мно
Описание на механизма за отваряне и многократно пълнене, когато е приложимо
гократното_пълнене

TPD_data_dictionary_electronic_cigarettes

Съдържание (на съответния речник на данните)
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10. Референтни данни
10.1
Стойност
1
2

10.2
Стойност
1
2
3

4

5
6
7

10.3
1
2

Вид подател
Наименование
Вносител
Производител

Вид представяне
Наименование
Уведомяване за нов продукт (6 месеца предварително, нов ЕС-ID номер)
Съществено изменение на информацията за продукт, за който вече е уведомено (6 месеца предварително, нов ECID номер с връзка към предходния EC-ID)
Актуализация на съществуващ продукт — добавяне на информация в раздел 3.Б за формата на продукта и/или
уведомените държави членки (нова версия на EC-ID). Бележка: задължението за уведомяване 6 месеца
предварително се отнася за всички добавени държави членки.
Актуализация на съществуващ продукт — премахване на информация в раздел 3.Б за формата на продукта и/или
уведомените държави членки (нова версия на EC-ID). Бележка: това може да включва изтегляне на продукт или
продуктов формат във всички или в някои държави членки.
Актуализация на съществуващ продукт — друга информация (нова версия на ЕС-ID)
Актуализации на информацията, която трябва да се подава ежегодно съгласно член 20, параграф 7 от ДТИ, като
например данни за продажбите (нова версия на ЕС-ID)
Корекция (нова версия на ЕС-ID)

Вид продукт
Електронна цигара за еднократна употреба
Презареждаща се електронна цигара, пусната на пазара с един вид течност (фиксирана комбинация). За всички
презареждащи се цигари, които също могат да се пълнят многократно, следва да се уведоми в категорията за
цигарите за многократно пълнене.
Презареждаща се електронна цигара, само устройство. За всички презареждащи се цигари, които също могат да
се пълнят многократно, следва да се уведоми в категорията за цигарите за многократно пълнене.
Електронна цигара за многократно пълнене, пусната на пазара с един вид течност (фиксирана комбинация)
Електронна цигара за многократно пълнене, само устройство
Комплект — пакет, съдържащ няколко различни устройства за ел. цигари и/или няколко различни контейнера за
многократно пълнене/патрона
Контейнер за многократно пълнене/Патрон, съдържащ течност за електронна цигара
Отделна част от електронната цигара, която може да съдържа течността
Друго

3
4
5
6
7
8
9

10.4
Стойнос
т
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование на емисиите
Наименование
Никотин
Етиленгликол
Диетиленгликол
Формалдехид
Ацеталдехид
Акролеин
Кротоналдехид
Специфични за тютюна нитрозамини: NNN
Специфични за тютюна нитрозамини: NNK
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Кадмий
Хром
Мед
Олово
Никел
Арсен
Толуен
Бензен
1,3-Бутадиен
Изопрен
Диацетил
Ацетил пропионил
Друго

10.5
Стойнос
т
1
2
3
4

10.6
Стойнос
т
1
2
3

10.7
Стойнос
т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Електронни цигари с регулируемо напрежение/мощност
Наименование
Да, с регулируемо напрежение и мощност
Да, само с регулируемо напрежение
Да, само с регулируема мощност
Не, без възможност за регулиране

Наличие на пазарни данни
Наименование
Няма налични пазарни данни
Пазарни данни са налични, но не са нови
Получени са нови пазарни данни след последния период на уведомяване

Функция на съставката
Наименование
Пристрастяваща добавка
Слепващо вещество
Свързващо вещество
Носител
Цвят
Модификатор на горенето
Корпус
Влакно
Запълващо вещество
Компонент на филтъра
Филтриращ материал
Подобрител на аромата и/или вкуса
Влагозадържащ агент
Модификатор на pH
Пластификатор
Консервант
Разтворител — спомагателно вещество
Агент за намаляване на способността за горене
Проклейващо средство
Подобрител на дима
Модификатор на цвета на дима
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22
23
24
25
26

Модификатор на миризмата на дима
Обвивка
Овлажняващи агенти
Модификатор на вискозитета
Друго
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10.8

Съставка в неизпарено състояние

Стойн
ост

Наименование

0
1

Няма налична информация за токсичността на съставката в неизпарено състояние.
Не е токсична и без канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМТР) свойства в неизпарено
състояние.
Токсична или с КМТР свойства в неизпарено състояние.

2

10.9

Наличие на токсикологични данни

Стойно
ст

Наименование

1
2
3

Няма налични токсикологични данни.
Токсикологични данни са налични, но не са нови.
Получени са нови токсикологични данни след последния период на уведомяване.

10.10

Национални пазари

Стойно
ст

Наименование

AT
BE
BG
CY
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SI
SK
SE
GB

Австрия
Белгия
България
Кипър
Чешка република
Дания
Германия
Естония
Гърция
Испания
Финландия
Франция
Хърватия
Унгария
Ирландия
Италия
Литва
Люксембург
Латвия
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Швеция
Обединено кралство
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