ÖVERSÄTTNING
A. EU:S WEBBPORTAL EU-CEG– ANSÖKAN OM
IDENTIFIERINGSNUMMER FÖR UPPGIFTSLÄMNARE 1.02
EU:s webbportal EU-CEG är ett verktyg som gör det lättare för dig att lämna in uppgifter till EUländerna i enlighet med direktiv 2014/40/EU. Läs mer om webbportalen
http://ec.europa.eu/health/euceg/
Innan du kan lämna in uppgifter via portalen måste du ansöka om ett identifieringsnummer av
kommissionen. Detta nummer ska du använda vid inlämning av uppgifter och all korrespondens
rörande uppgiftsinlämningen.
Du ansöker om numret genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten enligt anvisningarna.
När kommissionen tagit emot blanketten tilldelas du ett identifieringsnummer. Kommissionen
förbehåller sig rätten att kontakta dig för mer information, att tilldela numret först när alla
kontroller gjorts och att vid behov dra tillbaka redan beviljade nummer.
Kommissionen kommer att göra allt för att svarstiden ska bli så kort som möjlig. Kom dock ihåg
när du skickar in din blankett att du inte automatiskt får ett identifieringsnummer i ett
svarsmejl, och att det kan ta upp till flera dagar att få numret om portalen är hårt belastad.
Om du får tekniska problem med din ansökan, kontakta SANTE-EUCEGITSUPPORT@ec.europa.eu. Bifoga en skärmdump av det fönster där problemet uppstod samt en
kopia av pdf-filen med blanketten.
För alla andra frågor som rör din ansökan, kontakta SANTE-SUBID-EUCEG@ec.europa.eu. För
allmänna frågor om webbportalen, men inte om ansökan, kontakta SANTE-EUCEG@ec.europa.eu.
Skydd av personuppgifter
Alla uppgifter som vi får från dig behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd
för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter
(läs om hur vi behandlar dina personuppgifter
http://ec.europa.eu/health/euceg/docs/privacy_statement_en.pdf).
Så här fyller du i blanketten:
1) Kontrollera att du fyllt i alla obligatoriska fält.
2) Granska blanketten genom att klicka ”Verify form” (i nedre högra hörnet på varje sida) innan
du skickar iväg den. Komplettera vid behov ditt pdf-dokument enligt anvisningarna.
3) Klicka ”Add attachments” på blankettens sista sida om du vill bifoga dokument (.doc, .xls,
.pdf, etc.).
4) Spara pdf-dokumentet på din dator efter att du har fyllt i det.
5) Se till att du är uppkopplad på internet och klicka sedan ”Submit request”.

B. BLANKETT FÖR FÖRETAGSREGISTRERING
Registrerat företagsnamn (obligatoriskt):

Company registered name (mandatory):

Alternativt/förkortat företagsnamn (om tillämpligt):
Adress (gata, postnummer, stad)(obligatoriskt):

Company alternative/abridged name (if exists):
Company address (street; postal code; city)
(mandatory):

Land (obligatoriskt):

Company country (mandatory):

Webbsida:

Company WWW address:

E-postadress (obligatoriskt):

Company e-mail address (mandatory):

Ange e-postadressen på nytt (obligatoriskt):
Re-enter company e-mail address (mandatory):
Vi kommer att skicka ditt identifieringsnummer och all E-mail address: please note that the above email
annan information till dig på den här e-postadressen.
address will be used to inform your company about
the assignment of a Submitter ID and any other
communications concerning your request.
Fax:

Company fax number:
Company phone number (incl. international prefix)
Tfn (inkl. landsnummer)(obligatoriskt):
(mandatory):
Momsregistreringsnummer (VAT-nummer)(obligatoriskt för Company VAT number (mandatory for EU VATalla momsregistrerade företag i EU):
registered companies):
Skatteregistreringsnummer:

Company tax registration number:

Verksamhetsområde (obligatoriskt):

Area of activity (mandatory):

Tobaksvaror
Elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare/relaterade
produkter

Tobacco products
Electronic cigarettes/refill containers/related
products

Örtprodukter
Uppgiftslämnaren är ett småföretag/medelstort företag
(obligatoriskt):

Herbal products
Submitter is an SME (small/medium-sized
enterprise) (mandatory):

Verktyg som kommer att användas (obligatoriskt):

Intended submission tool (mandatory):

System-till-system

System-to-system
Standalone client

NOTE: it is mandatory to create an ECAS
Observera: Om du vill använda den fristående account for submitters who intend to use the
klientapplikationen måste du först skapa ett Ecas-konto: standalone
application:
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://webgate.ec.europa.eu/cas
Fristående klient

Ecas-användarnamn (obligatoriskt):

ECAS login (mandatory):

Medlemskap i branschorganisation (om tillämpligt):

Membership in industry association (if exists):

Organisationens e-postadress (om tillämpligt):

Association's email address (if exists)
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C. SÅ HÄR LÄMNAR DU IN UPPGIFTER:
När du är klar med granskningen av blanketten och har bifogat dokument som styrker identiteten,
klickar du på knappen till höger för att skicka blanketten per e-post. Öppna ditt e-postprogram
manuellt om det inte öppnas automatiskt, skapa ett nytt e-brev, bifoga pdf-dokumentet och skicka
brevet till SANTE-SUBID-EUCEG@ec.europa.eu med ärenderaden: Request for submitter ID –
[registrerat företagsnamn].

Observera: När kommissionen tagit emot blanketten börjar den behandla din ansökan
om ett identifieringsnummer.

Bilagor
VIKTIGT:
Uppladdade filer: Vi rekommenderar att du på den här sidan laddar upp dokument (t.ex.
registerutdrag) som kan underlätta kontrollen.
Tekniska kommentarer:
1) Ibland går det inte att skicka e-brev om bilagorna är större än 10 MB.
2) De bifogade dokumenten måste ha något av följande fil-format: jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx,
doc, docx, ppt, pptx, bmp, png, pdf, txt.
3) Endast bokstäver mellan A och Z samt siffror mellan 1 och 10 får användas i namnen på de
bifogade filerna.
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C. KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
LÄS NOGGRANT INNAN DU FYLLER I

1. Endast tillverkare och/eller importörer måste ansöka om ett identifieringsnummer för
att lämna in produktuppgifter på portalen.
2. Inget identifieringsnummer behövs för tredjeparter (t.ex. vid inmatning, konsultering)
som lämnar in produktuppgifter för en tillverkares/importörs räkning.
När en tredjepart fått i uppgift att lämna in en ansökan om identifieringsnummer för
en tillverkares/importörs räkning ska han/hon endast fylla i uppgifter om
tillverkarens/importörens företag.
3. Observera att det i vissa fall inte är möjligt att kontrollera uppgifterna enbart på
grundval av informationen i de obligatoriska fälten på blanketten. Lämna därför så
utförlig information som möjligt (också i de frivilliga fälten) och bifoga officiella
styrkande dokument (t.ex. registreringsbevis/stiftelseurkund, el-, gas- eller
vattenräkning eller skattedeklaration).
4. Kommissionen förbehåller sig rätten att kontakta dig för mer information, att tilldela
numret först när alla kontroller gjorts och att vid behov dra tillbaka redan beviljade
nummer.
5. Kommissionen kommer att göra allt för att svarstiden ska bli så kort som möjlig.
Kom dock ihåg när du skickar in din blankett att du inte automatiskt får ett
identifieringsnummer i ett svarsmejl, och att det kan ta upp till flera dagar att få
numret om portalen är hårt belastad.
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