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Annex of Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183
Field #

PORTUGUESE

Field

o

1

Submitter_ID

ID_Transmitente

A ID do transmitente é o número de identificação atribuído nos termos do artigo 4.

2

Submitter_Name

Nome_Transmitente

Nome oficial do transmitente ao nível dos Estados‐Membros, associado ao número de IVA

3

Submitter_SME

Transmitente_PME

4
5
6
7
8
9
10
11

Submitter_VAT
Submitter_Type
Submitter_Address
Submitter_Country
Submitter_Phone
Submitter_Email
Submitter_Has_Parent_Company
Submitter_Has_Affiliate_Company

IVA_Transmitente
Tipo_Transmitente
Endereço_Transmitente
País_Transmitente
Telefone_Transmitente
Email_Transmitente
Transmitente_Com_Empresa_mãe
Transmitente_Com_Empresa_Afiliada

12

Submitter_Appoints_Enterer

Transmitente_Designa_Codificador

13

Submission_Type

Tipo_Apresentação

14

Submission_Start_Date

Data_Início_Apresentação

Indicação sobre se o transmitente, ou a sua empresa‐mãe, se for o caso, é uma PME na aceção da
Recomendação 2003/361/CE da Comissão (1)
Número de IVA do transmitente
Indicação sobre se o transmitente é um fabricante ou importador
Endereço do transmitente
País em que o transmitente tem a sua sede/domicílio
Número de telefone profissional do transmitente
Endereço eletrónico funcional do transmitente
Assinalar a quadrícula se o transmitente tiver uma empresa‐mãe
Assinalar a quadrícula se o transmitente tiver uma empresa afiliada
Assinalar a quadrícula se o transmitente tiver nomeado um terceiro para enviar os dados em seu
nome («codificador»)
Tipo de apresentação do produto
A data de apresentação será preenchida automaticamente pelo sistema quando o utilizador
apresentar as informações sobre o produto
A ID‐CE é o número de identificação do produto utilizado no sistema, com o formato «ID do
transmitente‐ano‐número do produto» (NNNNN‐NN‐NNNNN), entendendo‐se por
«ID do transmitente», o número ID do transmitente (ver supra),

15

Product_ID (EC‐ID)

ID‐Produto (ID‐CE)

«ano», o ano em que os dados sobre o produto foram apresentados pela primeira vez (2 dígitos)
«número do produto», o número atribuído pelo transmitente do produto quando apresenta os
dados pela primeira vez
Indicação sobre se o transmitente tem conhecimento de outro(s) produto(s) com a mesma
conceção e composição comercializado(s) na UE com outro ID‐CE
Lista das ID‐CE do(s) produto(s) com a mesma conceção e composição. Se o transmitente não
conhecer a ID‐CE do(s) produto(s), deve indicar‐se pelo menos o nome completo da marca e do
subtipo, bem como os Estados‐Membros em que o produto é comercializado
Indicação sobre se o fornecedor tem conhecimento de outro(s) produto(s) com a mesma
composição de e‐líquido mas de conceção diferente

16

Product_ID_Other_Exist

ID_Produto_Outro_existente

17

Product_ID_Other

ID_Produto_Outro

18

Product_Same_Composition_Exist

Produto_Mesma_Composição_Existente

19

Product_Same_Composition_Other

Produto_Mesma_Composição_Outro

Lista de ID_CE do(s) produto(s) com a mesma composição de e‐líquido mas de conceção diferente
Se o transmitente não conhecer a ID‐CE do(s) produto(s), deve indicar‐se pelo menos o nome da
marca e do subtipo, bem como os Estados‐Membros em que o produto é comercializado

20
21
22

Product_Type
Product_Weight_E‐liquid
Product_Volume_E‐liquid

Tipo_Produto
Peso_Produto_E‐líquido
Volume_Produto_E‐líquido

Tipo de produto em causa
Peso total do e‐líquido numa unidade do produto, em mg
Volume total do e‐líquido numa unidade do produto, em ml

Se o transmitente não for o fabricante, o nome oficial da empresa do(s) fabricante(s) do produto,
incluindo os seus dados de contacto (2)
Para cada fabricante, endereço(s) da(s) instalação(ões) em que é finalizada a produção
Classificação geral do produto (incluíndo os elementos de rotulagem) como uma mistura de
o
3
substâncias com base no Regulamento (CE) n. 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho ( )
4
e como descrito nas «Orientações sobre a aplicação dos critérios» ( )
Nome da marca sob a qual o produto é comercializado no Estado‐Membro em que a informação é
apresentada.
«Nome do subtipo» do produto (se for caso disso), tal como comercializado no Estado‐Membro a
que a informação sobre o produto é apresentada
Data em que o transmitente tenciona lançar/lançou o produto no mercado
Indicação de que o transmitente tenciona retirar/retirou o produto no mercado
Data em que o transmitente tenciona retirar/retirou o produto no mercado
Número ID utilizado a nível interno pelo transmitente
Código UPC‐12 (código universal de produtos) do produto
EAN‐13 ou EAN‐8 (código europeu de numeração de artigos) do produto
Número GTIN (número de identificação no comércio mundial) do produto
Número(s) SKU (unidades de gestão de existências) do produto
Estado‐Membro ao qual é fornecida a informação sobre o produto
Número de unidades do produto na embalagem individual
Designação química do ingrediente
Número CAS (Chemical Abstract Service )
Números CAS adicionais, se for o caso
Número FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association ), caso exista

23

Product_Manufacturer_Identification

Identificação_Fabricante_Produto

24

Product_Production_Site_Address

Endereço_Local_Produção_Produto

25

Product_CLP_Classification

Classificação_CRE_Produto

26

Product_Brand_Name

Nome_Marca_Produto

27

Product_Brand_Subtype_Name

Nome_Marca_Subtipo_Produto

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Product_Launch_Date
Product_Withdrawal_Indication
Product_Withdrawal_Date
Product_Submitter_Number
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

Data_Lançamento_Produto
Indicação_Retirada_Produto
Data_Retirada_Produto
Número_Transmitente_Produto
Número_UPC_produto
Número_EAN_Produto
Número_GTIN_Produto
Número_SKU_Produto
Mercado_Nacional_Produto
Unidades_Embalagem_Produto
Nome_Ingrediente
CAS_Ingrediente
CAS_Adicional_Ingrediente
Número_FEMA_Ingrediente

42

Ingredient_Additive_Number

Número_Aditivo_Ingrediente

43

Ingredient_FL_Number

Número_FL_Ingrediente

44
45
46

Ingredient_EC_Number
Ingredient_Function
Ingredient_Function_Other

Número_CE_Ingrediente
Função_Ingrediente
Função_Ingrediente_Outra

Número FL (número europeu das substâncias aromatizantes, tal como consta do anexo I do
Regulamento (CE) n.o 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (7)
Número da Comunidade Europeia (CE) (8), se existir
Função(ões) do ingrediente
Função do ingrediente, se for selecionado «outra»

47

Ingredient_Recipe_Quantity

Quantidade_Ingrediente_Receita

Peso, em mg, do ingrediente incluído numa unidade do produto, de acordo com a receita

48

Ingredient_ Non_Vaporised_Status

Ingrediente_Estado_Não vaporizado

Indicação sobre se o ingrediente na forma não vaporizada se caracteriza por um tipo de toxicidade
conhecida ou tem propriedades cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução

49

Ingredient_REACH_Registration

Registo_REACH_Ingrediente

Número de registo em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho (9), se existir

50

Ingredient_CLP_Whether_Classification

Classificação_CRE_Eventual_Ingrediente

Indicação sobre se o ingrediente foi classificado ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho (10) e se encontra no inventário de classificação e rotulagem

51

Ingredient_CLP_Classification

Classificação_CRE_Ingrediente

52

Ingredient_Tox_Data

Dados_Tox_Ingrediente

Se o ingrediente for um aditivo alimentar, o respetivo «número E» constante dos anexos II e III do
Regulamento (CE) n.o 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (6)

o
Classificação do ingrediente segundo o Regulamento (CE) n. 1272/2008
Disponibilidade de dados toxicológicos relativos a uma substância, quer isoladamente quer
enquanto parte de uma mistura. Em cada caso, especificar se os dados toxicológicos dizem respeito
à substância sob a forma aquecida ou não aquecida

53

Ingredient_Tox_Emission

Tox_Emissões_Ingrediente

54

Ingredient_Tox_CMR

Tox_CMR_Ingrediente

55

Ingredient_Tox_CardioPulmonary

Tox_Cardiopulmonar_Ingrediente

56

Ingredient_Tox_Addictive

Tox_Dependência_Ingrediente

57

Ingredient_Tox_Other

Tox_Outros_Ingrediente

58

Ingredient_Tox/Addictive_File

Tox/dependência_ficheiro_Ingrediente

Eventual existência de estudos que indicam a química e/ou toxicidade das emissões
Eventual existência de estudos sobre o ingrediente em matéria de efeitos de carcinogenicidade,
mutagenicidade ou efeitos tóxicos para a reprodução
Eventual existência de ensaios in vitro e in vivo para avaliar os efeitos toxicológicos do ingrediente
no coração, no sistema circulatório e nas vias respiratórias
Eventual existência de uma análise das possíveis propriedades geradoras de dependência dos
ingredientes
Eventual existência de quaisquer outros dados toxicológicos não referidos supra
Carregar os estudos disponíveis indicados nos seis campos de dados precedentes (Dados Tox,
Emissões, CMR, Cardiopulmonar, Dependência, Outros)

59

Emission_Test_Product_EC‐ID

ID‐CE_Produto_Ensaio_Emissão

Se o produto necessitar de um produto ou produtos adicionais para ser utilizado, deve ser fornecida
a ID‐CE dos produtos adicionais usados para realizar os ensaios Se o transmitente não conhecer a ID‐
CE do produto ou produtos adicionais, deve indicar‐se pelo menos o nome da marca e do subtipo,
bem como os Estados‐Membros em que o produto é comercializado

60

Emission_Product_Combination

Combinação_Produto_Emissão

Se o produto contiver mais de um artigo ou mais de uma combinação de um cigarro eletrónico ou
recarga, deve especificar‐se o artigo ou a combinação usados para medir a emissão

61

Emission_Methods_File

Emissão_Métodos_Ficheiro

62
63

Emission_Name
Emission_CAS

Nome_Emissão
CAS_Emissão

64

Emission_IUPAC

IUPAC_Emissão

65

Emission_Quantity

Quantidade_Emissão

66

Emission_Units

Unidades_Emissão

67

E‐Cigarette_Description

Descrição_Cigarro‐E

68

E‐Cigarette_Liquid_Volume/Capacity

Volume/Capacidade_Líquido _Cigarro‐E

69
70
71
72

E‐cigarette_Nicotine_Concentration
E‐Cigarette_Battery_Type
E‐Cigarette_Battery_Type_Capacity
E‐Cigarette_Volt/Watt_Adjustable

Concentração_Nicotina_Cigarro‐E
Tipo_Bateria_Cigarro‐E
Capacidade_Tipo_Bateria_Cigarro‐E
Cigarro‐E_Ajustável_Tensão/Potência

73

E‐Cigarette_Voltage

Tensão_Cigarro‐E

74
75

E‐Cigarette_Voltage_Lower_Range
E‐Cigarette_Voltage_Upper_Range

Intervalo_Inferior_Tensão_Cigarro‐E
Intervalo_Superior_Tensão_Cigarro‐E

76

E‐Cigarette_Wattage

Potência_Cigarro‐E

77
78
79
80
81
82

E‐Cigarette_Wattage_Lower_Range
E‐Cigarette_Wattage_Upper_Range
E‐Cigarette_Airflow_Adjustable
E‐Cigarette_Wick_Changeable
E‐Cigarette_Microprocessor
E‐Cigarette_Coil_Composition

Intervalo_Inferior_Potência_Cigarro‐E
Intervalo_Superior_Potência_Cigarro‐E
Fluxo_Ar_Ajustável_Cigarro‐E
Mecha_Substituível_Cigarro‐E
Microprocessador_Cigarro_E
Composição_Resistência_Cigarro‐E

Descrição dos métodos de medição utilizados para avaliar as emissões, incluindo uma referência à
norma relevante aprovada, quando disponível
Nome da emissão produzida durante o ensaio do produto
Número CAS (Chemical Abstract Service ) das emissões
Designação IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) das emissões, caso não exista
um número CAS
Quantidade das emissões produzidas durante a utilização do produto, com base no método de
medição utilizado
Unidade em que é medida a emissão
Descrição do produto para facilitar a identificação, incluindo uma descrição de todos os artigos e das
partes individuais (componentes/e‐líquido)
Volume/capacidade em ml (para dispositivos, indicar o tamanho do reservatório, para
cartuchos/cartomizadores ou recargas, o volume real quando colocados no mercado)
Concentração de nicotina em mg/ml
Descrição do tipo de bateria
Indicação da capacidade da bateria em mAh
Indicação sobre se o cigarro eletrónico tem tensão/potência ajustável
Tensão nominal do cigarro eletrónico, quando não ajustável, e tensão recomendada, quando
ajustável
Tensão mais baixa obtida
Tensão mais alta obtida
Potência nominal do cigarro eletrónico, quando não ajustável, e potência recomendada, quando
ajustável
Potência mais baixa obtida
Potência mais alta obtida
Indicação sobre se o fluxo de ar do cigarro eletrónico é ajustável
Indicação sobre se o consumidor pode ajustar/modificar/substituir a mecha
Indicação sobre se o cigarro eletrónico contém um microprocessador
Composição química da resistência do atomizador

83

E‐Cigarette_Nicotine_Dose/Uptake_File

Dose/Absorção_Nicotina_Cigarro‐E_Ficheiro

84

E‐Cigarette_Production _File

Produção_Cigarro‐E_Ficheiro

85

E‐Cigarette_Production_Conformity

Conformidade_Produção_Cigarro‐E

86

E‐Cigarette_Quality_Safety

Qualidade_Segurança_Cigarro‐E

87

E_Cigarette_Opening/Refill _File

Abertura/reenchimento_ Cigarro‐E_Ficheiro

Descrição dos métodos de medição utilizados para avaliar a uniformidade da dosagem e da
absorção de nicotina, incluindo uma referência à norma relevante aprovada, quando disponível.
Descrição dos resultados da avaliação
Descrição do processo de produção final, incluindo a produção em série
Declaração de que o processo de produção assegura a conformidade (incluindo, mas não
exclusivamente, informações sobre a produção em série)
Declaração de que o fabricante e o importador assumem plena responsabilidade pela qualidade e
segurança do produto, quando comercializado e utilizado em condições normais ou razoavelmente
previsíveis
Descrição do mecanismo de abertura e reenchimento, quando aplicável
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10. Dados de referência
10.1
Valor
1
2

Designação
Importador
Fabricante

10.2
Valor
1
2

Tipo de comunicação
Designação
Notificação de um novo produto (notificação com seis meses de antecedência, novo número ID-CE).
Alteração substancial de informações sobre um produto anteriormente notificado (notificação com seis meses de
antecedência, novo número ID-CE com uma ligação ao ID-CE anterior)
Atualização de produto existente - introdução de informações na parte 3.B sobre o formato do produto e/ou Estado(s)Membro(s) notificado(s) (nova versão ID-EC. Nota: A obrigação de notificação com seis meses de antecedência aplica-se a
todos os Estados-Membros acrescentados)
Atualização de produto existente - supressão de informações na parte 3.B sobre o formato do produto e/ou Estado(s)Membro(s) notificado(s) (nova versão ID-EC. Nota: Isto pode significar a retirada de um produto ou de um formato de
produto em todos ou alguns Estados-Membros)
Atualização do produto existente - outras informações (nova versão ID-CE)
Atualizações das informações a apresentar anualmente ao abrigo do n.º 7 do artigo 20.º da Diretiva Produtos do Tabaco
(por exemplo, dados relativos às vendas). (nova versão ID-CE)
Correção (nova versão ID-CE)

3

4

5
6
7

10.3
1
2

Tipo de produto
Cigarro eletrónico - Descartável
Cigarro eletrónico - Recarregável por cartucho, colocado no mercado com um tipo de líquido de vapear (combinação fixa).
Qualquer sistema recarregável por cartucho que também seja recarregável através de uma recarga deve ser declarado na
categoria recarregável através de recarga
Cigarro eletrónico - Recarregável, unicamente dispositivo. Qualquer sistema recarregável por cartucho que também seja
recarregável através de uma recarga deve ser declarado na categoria recarregável através de recarga
Cigarro eletrónico - Recarregável através de uma recarga colocado no mercado com um tipo de líquido de vapear
(combinação fixa).
Cigarro eletrónico - Recarregável através de uma recarga, unicamente dipositivo.
Kit — Embalagem com mais de um dispositivo de cigarro eletrónico e/ou mais de uma recarga/um cartucho
Recarga/cartucho com líquido de vapear
Peça individual de um cigarro eletrónico que pode conter líquido de vapear
Outro

3
4
5
6
7
8
9

10.4
Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo de transmitente

Emissões
Designação
Nicotina
Etilenoglicol
Dietilenoglicol
Formaldeído
Acetaldeído
Acroleína
Crotonaldeído
Nitrosaminas específicas do tabaco: N-nitrosonornicotina
Nitrosaminas específicas do tabaco: cetona nitrosamina derivada da nicotina
Cádmio
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Crómio
Cobre
Chumbo
Níquel
Arsénio
Tolueno
Benzeno
1,3-Butadieno
Isopreno
Diacetilo
Acetil-propionilo
Outro

10.5
Valor
1
2
3
4

Designação
Sim, tensão e potência ajustáveis
Sim, apenas tensão ajustável
Sim, apenas potência ajustável
Não, não ajustável

10.6
Valor
1
2
3

Dados de comercialização
Designação
Não existem dados de comercialização
Existem dados de comercialização, mas não são novos
Foram obtidos novos dados de comercialização desde o último período de referência

10.7
Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cigarro eletrónico com tensão/potência ajustável

Função dos ingredientes
Designação
Estimulador de dependência
Adesivo
Ligante
Excipiente
Cor
Modificador de combustão
Adoçante
Fibra
Enchimento
Elemento filtrante
Material de filtragem
Intensificador do aroma e/ou sabor
Humidificante
Modificador de pH
Plastificante
Conservante
Auxiliar de transformação/solvente
Redutor de propensão para a ignição
Produto de colagem
Intensificador de fumo
Modificador da cor do fumo
Modificador do cheiro do fumo
Capa
Agentes molhantes
Modificador de viscosidade
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26

Outro
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10.8

Caráter dos ingredientes não vaporizados

Valor

Designação

0
1
2

Informações sobre a toxicidade do ingrediente na forma não vaporizada não disponíveis.
Não tóxico e sem propriedades cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução na forma não vaporizada.
Tóxico e/ou com propriedades cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução na forma não vaporizada.

10.9

Dados toxicológicos

Valor

Designação

1
2
3

Dados toxicológicos não disponíveis
Existem dados toxicológicos, mas não são novos
Foram obtidos novos dados toxicológicos desde o último período de referência

10.10

Mercados nacionais

Valor

Designação

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

Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
República Checa
Dinamarca
Alemanha
Estónia
Grécia
Espanha
Finlândia
França
Croácia
Hungria
Irlanda
Itália
Lituânia
Luxemburgo
Letónia
Malta
Países Baixos
Polónia
Portugal
Roménia
Eslovénia
Eslováquia
Suécia
Reino Unido
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