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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/574 

frá 15. desember 2017 

um tæknistaðla til að koma á fót og starfrækja rekjanleikakerfi fyrir tóbaksvörur (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/40/ESB frá 3. apríl 2014 um samræmingu ákvæða í lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum og um niðurfellingu 

á tilskipun 2001/37/EB (1), einkum 11. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Til að takast á við ólögleg viðskipti með tóbaksvörur er í tilskipun 2014/40/ESB kveðið á um að allir einingarpakkar, 

sem innihalda tóbaksvörur, skuli merktir með einkvæmu auðkenni til að hægt sé að skrá flutning þeirra. Þetta gerir það 

kleift að rekja feril slíkra vara í gervöllu Sambandinu. Mæla ætti fyrir um tækniforskriftir að því er varðar að koma 

kerfinu á fót og starfrækja það sem og varðandi samkvæmni þess í gervöllu Sambandinu. 

2) Setja ætti reglur varðandi merkingar á pökkum með einkvæmu auðkenni, skráningu og sendingu gagna, vinnslu, 

geymslu og aðgang að gögnum og samkvæmni íhluta í rekjanleikakerfinu. 

3) Einnig er nauðsynlegt að setja lög á vettvangi Sambandsins til að koma í framkvæmd 8. gr. bókunarinnar við 

rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir (2) um að koma í veg fyrir ólögleg viðskipti með 

tóbaksvörur, sem Evrópusambandið fullgilti(3), þar sem kveðið er á um hnattrænt fyrirkomulag við að rekja ferla 

tóbaksvara, sem aðilar að bókuninni við rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir eiga að 

koma á innan fimm ára frá gildistöku hennar. 

4) Í því skyni að berjast gegn sviksamlegri starfsemi af ýmsum toga sem er fyrir hendi og leiðir til þess að ólöglegar vörur 

eru boðnar neytendum til sölu, þ.m.t. starfsemi sem hefur í för með sér falskar útflutningsyfirlýsingar, skal 

rekjanleikakerfið, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, gilda, í samræmi við 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, um allar 

tóbaksvörur sem eru framleiddar í Sambandinu sem og um þær sem eru framleiddar utan Sambandsins ef þær eru 

ætlaðar fyrir eða settar á markað Sambandsins. 

5) Í því skyni að tryggja sjálfstæði rekjanleikakerfisins og ábyrgjast að það sé undir stjórn aðildarríkjanna, eins og kveðið 

er á um í 8. gr. bókunarinnar við rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir, er mikilvægt 

að úthluta hlutverkum á tilhlýðilegan hátt í tengslum við að merkja pakka með einkvæmu auðkenni. Úthluta ætti því 

lykilverkefni að búa til einkvæm auðkenni á einingarpakka til óháðs þriðja aðila sem hvert aðildarríki tilnefnir (hér á 

eftir nefndur útgefandi auðkenna (e. ID issuer)). Til að komast hjá þeirri áhættu að tveir eða fleiri útgefendur auðkenna 

búi til sama einkvæma auðkennið, óháð hvor öðrum, skal hver útgefandi auðkennis auðkenndur með einkvæmum 

auðkenniskóða sem ætti einnig að vera hluti af einkvæmu auðkennunum sem þeir gefa út. 

6) Til þess að tryggja einkvæmi auðkennisins ætti raðnúmer, sem útgefandi auðkennisins býr til, sem hverfandi líkur eru á 

að falsarar geti giskað á, að vera hluti af hverju einkvæmu auðkenni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2022 frá  

4. febrúar 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 1. 

(2) Bókun við rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir um að koma í veg fyrir ólögleg viðskipti með 

tóbaksvörur (Stjtíð. ESB L 268, 1.10.2016, bls. 10). 

(3) Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1749 frá 17. júní 2016 um undirritun, fyrir hönd Evrópusambandsins, bókunarinnar við rammasamning 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir um að koma í veg fyrir ólögleg viðskipti með tóbaksvörur, að undanskildum þeim 

ákvæðum hennar sem falla undir gildissvið V. bálks þriðja hluta sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB  

L 268, 1.10.2016, bls. 1). Ákvörðun ráðsins (ESB) 2016/1750 frá 17. júní 2016 um undirritun, fyrir hönd Evrópusambandsins, 

bókunarinnar við rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir um að koma í veg fyrir ólögleg viðskipti með 

tóbaksvörur, að því er varðar ákvæði hennar um skuldbindingar sem tengjast dómsmálasamstarfi í sakamálum og skilgreiningu á 

refsiverðum brotum (Stjtíð. ESB L 268, 1.10.2016, bls. 6). 
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7) Þegar framleiðendur og innflytjendur leggja fram beiðni um einkvæm auðkenni á einingarpakka frá útgefanda auðkenna 

ætti að gera þá kröfu að þeir leggi fram allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir útgefandann til að hann geti búið 

auðkennið til, í samræmi við a- til h-lið 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, að undanskilinni dagsetningu og 

tímasetningu framleiðslu sem er e.t.v. ekki mögulegt að ákveða fyrir fram og sem rekstraraðilar ættu að bæta við þegar 

framleiðslan á sér stað. 

8) Lengd á einkvæmu auðkenni á einingu getur haft áhrif á það hversu fljótt framleiðendur eða innflytjendur tóbaksvara 

geta sett það á einingarpakkana. Til að komast hjá óhóflegum áhrifum á þetta ferli en tryggja um leið nægilegt rými fyrir 

allar upplýsingar sem krafist er á hvern einingarpakka ætti að mæla fyrir um leyfilegan hámarksfjölda alstafa sem 

einkvæmt auðkenni á einingu má innihalda. 

9) Til að tryggja að einkvæmt auðkenni á einingu geti uppfyllt kröfur sem varða leyfilegan hámarksfjölda alstafa ætti að 

umbreyta upplýsingunum, sem krafist er skv. a- til h-lið 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, í kóða. 

10) Í þeim tilgangi að gera lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna kleift að afkóða einkvæm auðkenni án þess að fara inn í 

upplýsingar sem geymdar eru í gagnahirslukerfinu ættu útgefendur auðkenna að koma á fót einföldum skrám og 

viðhalda þeim. Slíkar einfaldar skrár ættu að gera það kleift að sanngreina allar upplýsingar sem eru settar inn sem kóði 

í einkvæm auðkenni. Skilgreina ætti stærð slíkra einfaldra skráa til að tryggja að hægt sé að hlaða þeim niður í þau tæki 

sem aðildarríkin nota við að lesa einkvæmu auðkennin í utankerfisham (einfaldar utankerfisskrár). 

11) Í tilskipun 2014/40/ESB er kveðið á um að uppfylla megi skráningarskylduna, sem komið er á skv. 15. gr., með því að 

merkja og skrá allar heildarpakkningar, s.s. karton, kassa utan um karton eða vörubretti, að því tilskildu að áfram verði 

mögulegt að rekja feril og slóð allra einingarpakka. Ef rekstraraðilar kjósa að nýta þennan möguleika ætti að skylda þá 

til að tryggja að slíkar pakkningar séu merktar með heildarauðkenni, sem er einnig einkvæmt, og þar með sé kleift að 

bera ótvíræð kennsl á öll innri umbúðastig og að lokum einingarpakkana sem þau innihalda. 

12) Til að tryggja að hægt sé að skrá flutninga allra einingarpakka og senda upplýsingarnar ættu framleiðendur og 

innflytjendur að sannprófa einkvæmu auðkennin til að tryggja rétta beitingu þeirra og læsileika. Til að stjórna þessu 

mikilvæga ferli fyrir einkvæmt auðkenni á einingu ætti að setja búnað gegn óheimilum breytingum (e. anti-tampering 

device), sem óháður þriðji aðili á að láta í té, upp í tækin sem eru notuð til staðfestingar. Þegar mælt er fyrir um reglur 

um uppsetningu slíks búnaðar er rétt að taka tillit til mismunar á fyrirtækjum, einkum að því er varðar stærð þeirra, 

framleiðsluafköst og eðli framleiðsluferlisins, til að tryggja að fylgni við þessa kröfu hafi ekki óhóflegt álag í för með 

sér, einkum á smærri rekstraraðila, þ.m.t. lítil og meðalstór fyrirtæki. Þar eð búnaður gegn óheimilum breytingum hefur 

mikla þýðingu fyrir sjálfvirka framleiðslu á tóbaksvörum er rétt, í þeim tilgangi að tryggja að heilleiki einkvæms 

auðkennis á einingu sé verndaður á fullnægjandi hátt, að takmarka þá skyldu að setja upp slíkan búnað við aðra 

rekstraraðila en þá sem nota framleiðsluferli sem eru að öllu leyti handvirk. 

13) Til að lágmarka áhrif rekjanleikakerfisins á framleiðslu- og dreifingarkerfi ætti rekstraraðilum að vera heimilt að panta 

lotur af einkvæmum auðkennum fyrir fram. Til að komast hjá of miklum birgðum af einkvæmum auðkennum hjá 

rekstraraðilum og til að stjórna stærð einstakra pantana ætti að setja tímamörk fyrir ásetningu einkvæmra auðkenna, sem 

gefin eru út, bæði á einingarpakka og á heildarumbúðir. Þessar ráðstafanir ættu einnig að draga úr mögulegum 

óhóflegum áhrifum á þá starfsemi sem útgefendur auðkenna inna af hendi við framleiðslu og útgáfu. 

14) Til að tryggja eðlilega starfsemi rekjanleikakerfisins ættu rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða að sækja 

fyrir fram um auðkenniskóða rekstraraðila og auðkenniskóða aðstöðu fyrir hverja aðstöðu hjá viðkomandi útgefendum 

auðkenna. Úthlutun á auðkenniskóðum rekstraraðila og auðkenniskóðum aðstöðu gerir það kleift að sanngreina á 

skilvirkan hátt alla kaupendur og raunverulega flutningsleið frá framleiðslu til fyrsta smásölustaðar, eins og kveðið er á 

um í i- og j-lið 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB.  
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15) Að auki ættu framleiðendur eða innflytjendur að sækja um auðkenniskóða fyrir vélar sem eru notaðar til að framleiða 

tóbaksvörur. Sú skylda að sækja um auðkenniskóða vélar gerir það kleift að sanngreina á skilvirkan hátt þá vél sem var 

notuð við að framleiða tóbaksvörurnar í samræmi við c-lið 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB. 

16) Til að tryggja að allir viðkomandi rekstraraðilar geti skráð og sent upplýsingarnar, sem er að finna í einkvæmu 

auðkenni, sem og til að tryggja samhæfi einkvæma auðkennisins við ytri íhluti, s.s. skanna, ætti að tilgreina þær tegundir 

gagnabera sem eru leyfðar. 

17) Til að unnt sé að ná markmiðum rekjanleikakerfisins er nauðsynlegt að það geti gert auðvelda sendingu allra viðeigandi 

gagna, veitt örugga geymslu fyrir gögn og tryggt framkvæmdastjórninni, lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna og 

utanaðkomandi úttektaraðila fullan aðgang að þessum gögnum. Uppbygging geymslunnar ætti enn fremur að gera 

framleiðendum og innflytjendum kleift að velja óháða þriðju aðila, sem veitendur gagnageymslna, til að gera 

gagnageymslusamninga við í þeim tilgangi að hýsa gögn sem tengjast einungis tóbaksvörum þeirra (aðalgagnahirslur), 

eins og kveðið er á um í 8. mgr. 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, en tryggja um leið að yfirvöld fái fullan aðgang að 

öllum geymdum gögnum í þeim tilgangi að annast vöktunar- og framfylgdarstarfsemi sína. Skilvirkni slíkrar vöktunar- 

og framfylgdarstarfsemi útheimtir að fyrir hendi sé eitt gagnahirslukerfi á öðru stigi (aukagagnahirsla) sem inniheldur 

afrit af öllum gögnum sem eru geymd í aðalgagnahirslunum og veitir yfirvöldum hnattræna yfirsýn yfir starfsemi 

rekjanleikakerfisins. Koma ætti á fót beiningarkerfi, sem veitandi aukagagnahirslunnar starfrækir, til að láta 

rekstraraðilum, öðrum en framleiðendum og innflytjendum, í té einn inngöngustað til að setja gögn, sem þeir skrá, inn í 

rekjanleikakerfið og auðvelda þar með gagnasendinguna. Um leið ætti beiningarþjónustan að tryggja að gögnin séu send 

í rétta aðalgagnahirslu. 

18) Til að tryggja hlutaðeigandi yfirvöldum fullan aðgang og til að stuðla að skilvirkri starfsemi rekjanleikakerfisins ætti 

veitandi aukagagnahirslunnar að þróa notendaviðmót sem gerir það kleift að skoða geymd gögn og leita í þeim. Þegar 

hlutaðeigandi yfirvöld fara inn í gagnahirslukerfin ættu þau að geta reitt sig á endurnotanlegar lausnir, sem byggja á 

rafrænni auðkenningu og traustþjónustu (eIDAS) (4), sem eru látnar í té sem hornsteinar undir fjarskiptahluta sjóðsins 

fyrir samtengda Evrópu. Til að auðvelda skilvirkt eftirlit og framfylgd ætti að auki sá möguleiki að felast í notendavið-

mótinu að hægt sé að skilgreina einstakar sjálfvirkar viðvaranir sem byggjast á sérstökum gagnaskilaatburðum. 

19) Til að tryggja samvirkni íhluta gagnahirslukerfisins ætti að fastsetja tækniforskriftir, sem byggja á opnum stöðlum sem 

eru ekki háðir einkaleyfi, fyrir gagnaskipti milli aðalgagnahirslna, aukagagnahirslu og beiningarkerfisins. 

20) Til að tryggja að allir rekstraraðilar skrái og sendi tilskildar upplýsingar tímanlega og á samræmdan hátt ætti að mæla 

fyrir um nákvæma skrá yfir aðfangakeðju og viðskiptaviðburði, sem krafist er að séu skráð skv. i-, j- og k-lið 2. mgr. 15. 

gr. tilskipunar 2014/40/ESB, sem og um innihald upplýsingatextanna sem á að senda. 

21) Þar eð markmiðið með rekjanleikakerfinu er að veita aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni gagnlegt tæki til að 

berjast gegn ólöglegum viðskiptum með tóbaksvörur er nauðsynlegt að gögn um aðfangakeðju og viðskiptaviðburði séu 

aðgengileg í tæka tíð í þágu rannsóknar og framfylgdar. Því ætti að fastsetja hámarkstíma sem má líða frá því að 

viðkomandi aðfangakeðja eða viðskiptaviðburður fer af stað þangað til að upplýsingar þar að lútandi eru sendar í 

viðeigandi gagnageymsluhirslu. Þegar mælt er fyrir um slík tímamörk er rétt að taka tillit til mismunar á fyrirtækjum, 

einkum að því er varðar stærð þeirra og framleiðsluafköst, til að tryggja að fylgni við gagnaskilakvöðina hafi ekki 

óhóflegt álag í för með sér, einkum á smærri rekstraraðila, þ.m.t. lítil og meðalstór fyrirtæki. 

22) Í þágu rannsóknar og framfylgdar er nauðsynlegt að lögbær yfirvöld aðildarríkja og framkvæmdastjórnin hafi aðgang að 

skrám yfir alla rekstraraðila og stjórnendur fyrstu smásölustaða, sem eiga aðild að viðskiptum með tóbaksvörur, ásamt 

aðstöðu og vélum sem þeir nota við að framleiða, geyma og vinna vörur sínar. Þess vegna ætti hver útgefandi auðkennis 

að koma á fót og viðhalda skrá sem inniheldur auðkenniskóða rekstraraðila, stjórnenda fyrstu smásölustaða, véla og 

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn 

viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 73). 
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aðstöðu sem um getur hér að framan. Flytja ætti uppfært afrit af þessum skrám, ásamt samsvarandi upplýsingum, 

rafrænt gegnum beininn í aukagagnahirsluna og taka þau saman í skrá fyrir allt Sambandið. 

23) Þar eð þess er krafist að rekjanleikakerfið sé óháð framleiðendum og innflytjendum tóbaksvara og undir stjórn 

aðildarríkjanna, eins og kveðið er á um í 8. gr. bókunarinnar við rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

um tóbaksvarnir, ætti að mæla fyrir um sameiginlegar viðmiðanir fyrir mat á óhæði allra þriðju aðila sem eiga aðild að 

rekjanleikakerfinu (útgefendur auðkenna, veitendur gagnahirsluþjónustu og búnaðar gegn óheimilum breytingum). Til 

að tryggja áframhaldandi fylgni við kröfuna um óhæði, sem er mikilvæg til að tryggja og viðhalda heilleika 

rekjanleikakerfisins, ætti framkvæmdastjórnin að endurskoða reglubundið málsmeðferðarreglur sem gilda um 

tilnefningu á útgefendum auðkenna og öðrum óháðum veitendum og vöktun á því hvort þeir fara að þeim viðmiðunum 

um óhæði sem settar eru fram í þessari reglugerð. Framkvæmdastjórnin ætti að birta niðurstöðurnar úr þessari 

endurskoðun og þær ættu að vera hluti af skýrslunni um beitingu tilskipunar 2014/40/ESB sem kveðið er á um skv. 28. 

gr. þeirrar tilskipunar. 

24) Vernd persónuupplýsinga, sem eru unnar í tengslum við rekjanleikakerfi, ætti að vera tryggð í samræmi við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (5). 

25) Það ætti að vera unnt að nota alþjóðlega staðla í þeim tilgangi að sýna fram á að tilteknar tæknilegar kröfur, sem mælt er 

fyrir um í þessari reglugerð, séu uppfylltar. Sé ekki unnt að sanna samræmi við alþjóðlega staðla ætti það að vera á 

ábyrgð aðilanna, sem skyldurnar eru lagðar á, að sanna með sannreynanlegum aðferðum að þeir uppfylli þessar kröfur. 

26) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 25. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

EFNI OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um tæknistaðla til að koma á fót og starfrækja rekjanleikakerfið sem kveðið er á um í 15. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Auk skilgreininganna, sem mælt er fyrir um í 2. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, er merking eftirfarandi hugtaka í þessari reglugerð 

sem hér segir: 

1) „einkvæmt auðkenni“: alstafakóði sem gerir það kleift að bera kennsl á einingarpakka eða heildarpakkningar tóbaksvara, 

2) „rekstraraðili“: sérhver einstaklingur eða lögaðili sem á aðild að viðskiptum með tóbaksvörur, þ.m.t. til útflutnings, frá 

framleiðanda til síðasta rekstraraðila fyrir fyrsta smásölustað, 

3) „fyrsti smásölustaður“: aðstaðan þar sem tóbaksvörurnar eru settar á markað í fyrsta sinn, þ.m.t. sjálfsalar sem eru notaðir 

til að selja tóbaksvörur,  

  

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 

um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). 
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4) „útflutningur“: flutningur frá Sambandinu til þriðja lands, 

5) „heildarpakkningar“: sérhverjar umbúðir sem innihalda meira en einn einingarpakka með tóbaksvörum, 

6) „aðstaða“: sérhver staðsetning, bygging eða sjálfsali þar sem tóbaksvörur eru framleiddar, geymdar eða settar á markað, 

7) „búnaður gegn óheimilum breytingum“: búnaður sem gerir það kleift að skrá sannprófunarferlið, eftir að einkvæmt 

auðkenni á einingu er sett á, með myndbandi eða aðgerðaskrá sem rekstraraðilinn getur ekki breytt eftir að skráning hefur 

farið fram, 

8) „einfaldar utankerfisskrár“: rafrænar skrár sem hver útgefandi auðkennis kemur á fót og viðheldur, sem innihalda gögn á 

einföldu textasniði sem gera það kleift að draga út upplýsingar, sem eru dulkóðaðar í einkvæmu auðkennin (að 

undanskildum tímastimplum) sem eru notuð á einingarpakka og heildarpakkningar, án þess að fara inn í gagnahirslukerfið, 

9) „skrá“: skrá, sem hver útgefandi auðkennis kemur á fót og viðheldur, um alla auðkenniskóða sem eru búnir til fyrir 

rekstraraðila, stjórnendur fyrstu smásölustaða, aðstöðu og vélar ásamt samsvarandi upplýsingum, 

10) „gagnaberi“: beri sem sýnir gögn á formi sem er læsilegt með aðstoð tækis, 

11) „vél“: búnaður, sem er notaður við framleiðslu á tóbaksvörum, sem er óaðskiljanlegur framleiðsluferlinu, 

12) „tímastimpill“: dagsetning og tími þegar tiltekinn atburður gerist og er skráður á alheimstíma á sniði sem mælt er fyrir um, 

13) „aðalgagnahirsla“: gagnahirsla sem geymir gögn um rekjanleika, sem tengjast einungis vörum tiltekins framleiðanda eða 

innflytjanda, 

14) „aukagagnahirsla“: gagnahirsla sem inniheldur afrit af öllum gögnum um rekjanleika sem eru geymd í aðalgagna-

hirslunum, 

15) „beinir“: tæki sem komið er upp innan aukagagnahirslu, sem flytur gögn milli mismunandi íhluta gagnahirslukerfisins, 

16) „gagnahirslukerfi“: kerfi sem samanstendur af aðalgagnahirslum, aukagagnahirslu og beini, 

17) „sameiginlegt gagnalýsingasafn“: safn upplýsinga sem lýsa innihaldi, sniði og samsetningu gagnagrunns og sambandinu 

milli hluta hans, sem er notað til að stjórna aðgangi að og meðhöndla gagnagrunna sem eru sameiginlegir fyrir allar 

aðalgagnahirslur og aukagagnahirslur, 

18) „virkur dagur“: sérhver vinnudagur í því aðildarríki sem útgefandi auðkennis er til þess bær að vinna í, 

19) „umferming“: sérhver tilfærsla á tóbaksvörum frá einu ökutæki yfir í annað og á meðan fara tóbaksvörurnar ekki inn í eða 

út úr aðstöðu, 

20) „sölubifreið“: ökutæki sem er notað til að afhenda tóbaksvörur til margra smásölustaða í magni sem er ekki ákvarðað fyrir 

fram fyrir afhendinguna. 

II. KAFLI 

TÆKNIFORSKRIFTIR SEM TENGJAST EINKVÆMU AUÐKENNI 

1. HLUTI 

Almenn ákvæði 

3. gr. 

Útgefandi auðkenna 

1. Hvert aðildarríki skal tilnefna aðila (útgefanda auðkenna), sem ber ábyrgð á að búa til og gefa út einkvæm auðkenni, í 

samræmi við 8., 9., 11. og 13. gr., innan tímabils sem er ekki lengra en eitt ár frá gildistökudegi þessarar framkvæmdar-

reglugerðar.  
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2. Aðildarríkin skulu tryggja að tilnefning útgefanda auðkennis, sem ætlar sér að nota undirverktaka til að sinna hlutverki 

sínu, skuli því aðeins koma til greina að þeim hafi verið tilkynnt um deili á sérhverjum undirverktaka sem lagður er til. 

3. Útgefandi auðkennis skal vera óháður og fara að viðmiðunum sem settar eru fram í 35. gr. 

4. Hver útgefandi auðkennis skal vera með einkvæman auðkenniskóða. Kóðinn skal samsettur úr alstöfum og vera í 

samræmi við staðal Alþjóðlegu staðlasamtakanna/Alþjóðaraftækninefndarinnar (ISO/IEC) 15459-2:2015. 

5. Ef sami útgefandi auðkennis er tilnefndur í fleiri en einu aðildarríki skal hann vera sanngreinanlegur með sama kóða. 

6. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um tilnefningu útgefanda auðkennis og um auðkenniskóða hans innan 

mánaðar frá tilnefningu hans. 

7. Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingar í tengslum við deili á tilnefndum útgefanda auðkennis og auðkenniskóði hans 

séu gerðar aðgengilegar öllum og aðgengilegar á Netinu. 

8. Hvert aðildarríki skal koma á fullnægjandi ráðstöfunum til að tryggja: 

a) að útgefandi auðkennis, sem það hefur tilnefnt, haldi áfram að fara að kröfum um óhæði í samræmi við 35. gr. og 

b) áframhaldandi starfrækslu þeirrar þjónustu, sem veitt er af síðari útgefendum auðkenna, ef til þess kemur að nýr útgefandi 

auðkennis er tilnefndur til að taka við þjónustunni af fyrri útgefanda auðkennis. Í þessum tilgangi skulu aðildarríkin gera þá 

kröfu að útgefandi auðkennis þrói útgönguáætlun þar sem mælt er fyrir um verklag sem á að fylgja til að tryggja að 

starfrækslan haldi áfram þar til nýr útgefandi auðkenna er tilnefndur. 

9. Útgefanda auðkennis er heimilt að koma á og innheimta gjöld af rekstraraðilum, eingöngu til að búa til einkvæm auðkenni 

og gefa þau út. Gjöldin eiga að vera án mismununar og í réttu hlutfalli við fjölda einkvæmra auðkenna, sem eru búin til og gefin 

út til rekstraraðila, að teknu tilliti til afhendingarmáta. 

4. gr. 

Útgefendur auðkenna sem eru til þess bærir að búa til og gefa út einkvæm auðkenni 

1. Að því er varðar tóbaksvörur, sem eru framleiddar í Sambandinu, skal til þess bær útgefandi auðkennis vera aðilinn sem er 

tilnefndur fyrir aðildarríkið þar sem vörurnar eru framleiddar. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal til þess bær útgefandi auðkennis vera aðilinn sem er tilnefndur fyrir aðildarríkið þar sem 

vörurnar eru settar á markað ef það aðildarríki setur slíka kröfu. 

2. Að því er varðar tóbaksvörur, sem eru fluttar inn til Sambandsins, skal til þess bær útgefandi auðkennis vera aðilinn sem 

er tilnefndur fyrir aðildarríkið þar sem vörurnar eru settar á markað. 

3. Að því er varðar tóbaksvörur, sem er safnað saman í Sambandinu, skal til þess bær útgefandi auðkennis vera aðilinn sem 

er tilnefndur fyrir aðildarríkið þar sem vörunum er safnað saman. 

4. Að því er varðar tóbaksvörur, sem eru ætlaðar til útflutnings, skal til þess bær útgefandi auðkennis vera aðilinn sem er 

tilnefndur fyrir aðildarríkið þar sem vörurnar eru framleiddar. 

5. Ef um er að ræða tímabundna fjarvist til þess bærs útgefanda auðkennis er framkvæmdastjórninni heimilt að leyfa 

rekstraraðilum að nota þjónustu annars útgefanda auðkennis sem hefur verið tilnefndur í samræmi við 3. gr.  
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5. gr. 

Lögmæti einkvæmra auðkenna og óvirkjun 

1. Heimilt er að nota einkvæm auðkenni, sem útgefendur auðkenna búa til, til að merkja einingarpakka eða heild-

arpakkningar, eins og kveðið er á um í 6. og 10. gr., innan sex mánaða að hámarki frá því að rekstraraðilinn tekur á móti 

einkvæmu auðkennunum. Eftir þann tíma skulu einkvæmu auðkennin verða ógild og rekstraraðilar skulu tryggja að þau séu 

ekki notuð til að merkja einingarpakka eða heildarpakkningar. 

2. Gagnahirslukerfið skal tryggja að einkvæm auðkenni, sem hafa ekki verið notuð innan sex mánaða tímabilsins sem um 

getur í 1. mgr., séu óvirkjuð sjálfkrafa. 

3. Framleiðendum og innflytjendum er heimilt að óvirkja einkvæm auðkenni hvenær sem er með því að senda beiðni um 

óvirkjun í viðkomandi aðalgagnahirslu. Öðrum rekstraraðilum er heimilt að óvirkja einkvæm auðkenni með því að senda beiðni 

um óvirkjun gegnum beininn. Beiðni um óvirkjun skal sett inn rafrænt, í samræmi við 36. gr., og skal innihalda upplýsingarnar 

sem eru taldar upp í lið 2.3 í 2. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint. Óvirkjunin skal ekki hafa áhrif á 

heilleika þeirra upplýsinga sem þegar eru geymdar í tengslum við einkvæma auðkennið. 

2. HLUTI 

Einkvæm auðkenni á einingarpakka 

6. gr. 

Merking með einkvæmu auðkenni á einingu 

1. Framleiðendur og innflytjendur skulu merkja hvern einingarpakka, sem er framleiddur í Sambandinu eða fluttur inn í það, 

með einkvæmu auðkenni (einkvæmt auðkenni á einingu (e. unit level UI)) sem er í samræmi við 8. gr. 

2. Ef um er að ræða tóbaksvörur sem eru framleiddar utan Sambandsins skal setja einkvæmt auðkenni á einingu á 

einingarpakkann áður en tóbaksvaran er flutt inn til Sambandsins. 

7. gr. 

Sannprófun á einkvæmu auðkenni á einingu 

1. Framleiðendur og innflytjendur skulu tryggja að strax eftir að einkvæmt auðkenni á einingu er sett á séu þessi einkvæmu 

auðkenni á einingar sannprófuð m.t.t. réttrar ásetningar og læsileika. 

2. Ferlið, sem um getur í 1. mgr., skal verndað með búnaði gegn óheimilum breytingum, sem óháður þriðji aðili lætur í té og 

setur upp, og aðilinn skal leggja yfirlýsingu þess efnis, fyrir viðkomandi aðildarríki og framkvæmdastjórnina, að uppsettur 

búnaður uppfylli kröfurnar í þessari reglugerð. 

3. Ef ferlið, sem um getur í 1. mgr., staðfestir ekki rétta ásetningu og fullan læsileika einkvæms auðkennis á einingu skulu 

framleiðendur og innflytjendur setja einkvæmt auðkenni einingar á aftur. 

4. Framleiðendur og innflytjendur skulu tryggja að upplýsingar, sem búnaður gegn óheimilum breytingum skráir, séu 

tiltækar í níu mánuði frá skrásetningu. 

5. Framleiðendur og innflytjendur skulu, að fenginni beiðni aðildarríkjanna, veita fullan aðgang að skránni yfir 

sannprófunarferlið sem búnaðurinn gegn óheimilum breytingum býr til. 

6. Þrátt fyrir 2., 4. og 5. mgr. gildir sú skylda að setja upp búnað gegn óheimilum breytingum ekki: 

a) um framleiðsluferli, fyrir 20. maí 2020, sem rekstraraðilar starfrækja eða, eftir atvikum, fyrirtækjasamstæðan sem þeir 

tilheyra, sem meðhöndlaði færri en 120 milljónir einkvæmra auðkenna á einingar á vettvangi Sambandsins á almanaksárinu 

2019,  
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b) um framleiðsluferli, fyrir 20. maí 2021, sem rekstraraðilar, sem falla undir skilgreininguna á litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum sem sett er fram í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB (6), starfrækja, 

c) um framleiðsluferli sem eru að öllu leyti handvirk. 

8. gr. 

Samsetning einkvæms auðkennis á einingu 

1. Hver einingarpakki með tóbaksvörum skal merktur með einkvæmu auðkenni á einingu. Það skal samanstanda af eins 

stuttum alstafaröðum og unnt er, ekki fleiri en 50 rittáknum. Röðin skal vera einkvæm fyrir tiltekinn einingarpakka og skal 

samsett úr eftirfarandi gagnastökum: 

a) í fyrstu stöðu: alstafir sem mynda auðkenniskóða útgefanda auðkennis, sem er úthlutað skv. 4. mgr. 3. gr., 

b) alstafaröð; líkurnar á því að unnt verði að giska á hana skulu vera hverfandi og ávallt minni en einn á móti tíu þúsund 

(raðnúmer), 

c) kóði (vörukóði) sem gerir það kleift að ákvarða eftirfarandi: 

i. framleiðslustað, 

ii. framleiðsluaðstöðu, sem um getur í 16. gr., 

iii. vél, sem notuð er til að framleiða tóbaksvörurnar sem um getur í 18. gr., 

iv. vörulýsingu, 

v. fyrirhugaðan smásölumarkað, 

vi. fyrirhugaða flutningsleið, 

vii. eftir atvikum, innflytjanda inn í Sambandið, 

d) í síðustu stöðu: tímastimpill í formi átta tölustafa runu á sniðinu ÁÁMMDDkl, sem tilgreinir framleiðsludagsetningu og -

tíma. 

2. Útgefendur auðkenna skulu bera ábyrgð á að búa til kóða sem samanstendur af þeim þáttum sem eru taldir upp í a-, b- og 

c-lið 1. mgr. 

3. Framleiðendur eða innflytjendur skulu bæta tímastimplinum, sem um getur í d-lið 1. mgr., við kóðann sem útgefandi 

auðkennisins býr til skv. 2. mgr. 

4. Einkvæmt auðkenni á einingu skal ekki innihalda nein gagnastök önnur en þau sem eru talin upp í 1. mgr. 

Ef útgefendur auðkenna nota dulkóðun eða þjöppun við að búa til einkvæmt auðkenni á einingu skulu þeir upplýsa lögbær 

yfirvöld aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnina um reiknirit sem eru notuð til slíkrar dulkóðunar og þjöppunar. Ekki skal 

endurnýta einkvæmt auðkenni á einingu. 

9. gr. 

Beiðni um og útgáfa á einkvæmu auðkenni á einingu 

1. Framleiðendur og innflytjendur skulu senda beiðni um einkvæmt auðkenni á einingu, sem um getur í 8. gr., til þess bærs 

útgefanda auðkenna. Beiðnirnar skulu settar inn rafrænt í samræmi við 36. gr. 

2. Framleiðendur og innflytjendur, sem setja inn slíka beiðni, skulu veita upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 2.1 í 2. 

hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint.  

  

(6) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum 

(Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36). 
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3. Útgefandi auðkennis skal, innan tveggja virkra daga frá móttöku beiðninnar og í þeirri röð sem hér segir: 

a) búa til kóðana sem um getur í 2. mgr. 8. gr., 

b) senda kóðana ásamt upplýsingunum, sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, gegnum beini í aðalgagnahirslu 

framleiðandans eða innflytjandans sem lagði beiðnina fram, eins og komið er á skv. 26. gr., og 

c) senda kóðana rafrænt til framleiðandans eða innflytjandans sem lagði beiðnina fram. 

4. Þó getur aðildarríki farið þess á leit við útgefendur auðkenna að þeir bjóði afhendingu einkvæms auðkennis á einingu á 

áþreifanlegu formi í stað rafrænnar afhendingar. Í tilvikum þar sem boðið er upp á afhendingu einkvæms auðkennis á einingu á 

áþreifanlegu formi skulu framleiðendur og innflytjendur tilgreina hvort farið sé fram á slíka afhendingu. Í því tilviki skal 

útgefandi auðkennis, innan 10 virkra daga frá móttöku beiðninnar og í eftirfarandi röð: 

a) búa til kóðana sem um getur í 2. mgr. 8. gr., 

b) senda kóðana ásamt upplýsingunum, sem um getur í 2. mgr., gegnum beini í aðalgagnahirslu framleiðandans eða 

innflytjandans sem lagði beiðnina fram, eins og komið er á skv. 26. gr., 

c) senda kóðana til framleiðandans eða innflytjandans, sem lagði beiðnina fram, í formi ljósfræðilegs strikamerkis (e. optical 

barcode), sem er í samræmi við 21. gr., sem sett er á filmugrunna, s.s. límmiða. 

5. Framleiðendum og innflytjendum er heimilt, innan eins virks dags, að fella beiðni, sem var send skv. 1. mgr., úr gildi með 

innköllunarboðum eins og skilgreint er nánar í 5. lið 5. hluta II. kafla II. viðauka. 

3. HLUTI 

Einkvæm auðkenni á heildarpakkningum 

10. gr. 

Merking með einkvæmu auðkenni á heildarumbúðir 

1. Ef rekstraraðilar kjósa að fara að skráningarskyldunum, sem kveðið er á um í 5. mgr. 15. gr. tilskipunar 2014/40/ESB, 

með því að skrá heildarpakkningar skulu þeir merkja heildarpakka, sem innihalda tóbaksvörur, með einkvæmu auðkenni 

(einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir (e. aggregated level UI)). 

2. Einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir skal búið til og gefið út á grundvelli beiðni til til þess bærs útgefanda auðkennis eða 

beint af hálfu rekstraraðila. 

3. Ef einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir er búið til á grundvelli beiðni til til þess bærs útgefanda auðkenna skal það vera í 

samræmi við samsetninguna sem sett er fram í 1. mgr. 11. gr. 

4. Ef rekstraraðilinn býr einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir til beint skal það samanstanda af einstaklingsbundnum 

einingarkóða sem er búinn til í samræmi við ISO/IEC 15459-1:2014 eða ISO/IEC 15459-4:2014 eða nýjustu jafngildi þeirra. 

11. gr. 

Samsetning einkvæms auðkennis á heildarumbúðir sem útgefendur auðkenna búa til 

1. Að því er varðar einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir, sem er búið til á grundvelli beiðni til til þess bærs útgefanda 

auðkenna, skal samsetning einkvæma auðkennisins á heildarumbúðunum samanstanda af röð alstafa, að hámarki 100, sem eru 

einkvæmir fyrir tiltekinn heildarpakka, og skal samsett af eftirtöldum gagnastökum: 

a) í fyrstu stöðu: alstafir sem mynda auðkenniskóða útgefanda auðkennis, sem er úthlutað skv. 4. mgr. 3. gr.,  
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b) alstafaröð; líkurnar á því að unnt verði að giska á hana skulu vera hverfandi og ávallt minni en einn á móti tíu þúsund 

(raðnúmer), 

c) auðkenniskóða aðstöðu (eins og sett er fram í 16. gr.) þar sem samsöfnunarferlið fór fram, 

d) í síðustu stöðu: tímastimpill í formi átta tölustafa runu á sniðinu ÁÁMMDDkl, sem tilgreinir samsöfnunardagsetningu og  

-tíma. 

2. Útgefendur auðkenna skulu bera ábyrgð á að búa til kóða sem samanstendur af þeim þáttum sem eru taldir upp í a-, b- og 

c-lið 1. mgr. 

3. Rekstraraðilar skulu bæta tímastimplinum, sem um getur í d-lið 1. mgr., við kóðann sem útgefandi auðkennisins býr til 

skv. 2. mgr. 

4. Rekstraraðilinn má fullgera einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir með viðbótarupplýsingum að því tilskildu að ekki sé 

farið yfir hámarksfjölda rittákna sem settur er fram í 1. mgr. Sérhverjar slíkar upplýsingar mega einungis birtast á eftir 

dagsetningunni sem um getur í 1. mgr. 

12. gr. 

Tenging milli einkvæmra auðkenna á ólíkum stigum 

1. Einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir skal gera það kleift að sanngreina skrána yfir öll einkvæm auðkenni, sem eru í 

heildarpakkningunni, með tengli, sem er aðgengilegur á rafrænu formi, við gagnahirslukerfið. 

2. Til að koma tenglinum, sem um getur í 1. mgr., á fót skulu framleiðendur og innflytjendur senda upplýsingarnar, sem eru 

taldar upp í lið 3.2 í 2. hluta II. kafla II. viðauka, í aðalgagnahirslu sína á sniðinu sem þar er tilgreint. 

3. Til að koma tenglinum, sem um getur í 1. mgr., á fót skulu rekstraraðilar, aðrir en framleiðendur og innflytjendur, senda 

upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.2 í 2. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, gegnum beininn í 

aukagagnahirsluna. 

13. gr. 

Beiðni um og útgáfa á einkvæmu auðkenni, sem útgefendur auðkenna búa til, á heildarumbúðir 

1. Rekstraraðilar, sem leggja fram beiðni um einkvæm auðkenni á heildarumbúðir á grundvelli beiðni til til þess bærs 

útgefanda auðkennis, skulu setja slíkar beiðnir inn rafrænt í samræmi við 36. gr. 

2. Rekstraraðilar, sem setja inn slíka beiðni, skulu veita upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 2.2 í 2. hluta II. kafla II. 

viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint. 

3. Að því er varðar framleiðendur og innflytjendur skal útgefandi auðkennis, innan tveggja virkra daga frá móttöku 

beiðninnar og í þeirri röð sem hér segir: 

a) búa til kóðann sem um getur í 2. mgr. 11. gr., 

b) senda kóðana ásamt upplýsingunum, sem um getur í 2. mgr., gegnum beini í aðalgagnahirslu framleiðandans eða 

innflytjandans sem leggur beiðnina fram, eins og komið er á skv. 26. gr., og 

c) senda kóðana rafrænt til framleiðandans eða innflytjandans sem lagði beiðnina fram. 

4. Að því er varðar rekstraraðila, aðra en framleiðendur og innflytjendur, skal útgefandi auðkennis, innan tveggja virkra daga 

frá móttöku beiðninnar og í þeirri röð sem hér segir: 

a) búa til kóðann sem um getur í 2. mgr. 11. gr., 

b) senda kóðana ásamt upplýsingunum, sem um getur í 2. mgr., gegnum beini í aukagagnahirsluna, eins og komið er á skv.  

26. gr., og 

c) senda kóðana rafrænt til rekstraraðilanna sem lögðu beiðnina fram.  
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5. Rekstraraðilum er heimilt, innan eins virks dags, að fella beiðni, sem var send skv. 1. mgr., úr gildi með innköllun-

arboðum, eins og skilgreint er nánar í 5. lið 5. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint. 

6. Einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir, sem til þess bærir útgefendur auðkenna gefa út, skal ekki endurnýtt. 

III. KAFLI 

AUÐKENNISKÓÐAR FYRIR REKSTRARAÐILA, AÐSTÖÐU OG VÉLAR 

14. gr. 

Beiðni um auðkenniskóða rekstraraðila 

1. Rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða skulu sækja um auðkenniskóða rekstraraðila hjá til þess bærum 

útgefanda auðkennis í sérhverju aðildarríki þar sem þeir starfrækja a.m.k. eina aðstöðu. Innflytjendur skulu sækja um 

auðkenniskóða hjá til þess bærum útgefanda auðkennis í sérhverju aðildarríki þar sem þeir setja vörur sínar á markað. 

2. Rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða, sem setja inn beiðni skv. 1. mgr., skulu veita upplýsingarnar, sem eru 

taldar upp í lið 1.1 í 1. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint. 

3. Að því er varðar stjórnendur fyrstu smásölustaða getur annar skráður rekstraraðili einnig uppfyllt þá skyldu að sækja um 

auðkenniskóða rekstraraðila. Slík skráning af hálfu þriðja aðila skal háð samþykki stjórnanda fyrsta smásölustaðarins. Þriðji 

aðilinn skal upplýsa stjórnanda fyrsta smásölustaðarins um allar upplýsingar varðandi skráninguna, þ.m.t. úthlutaður 

auðkenniskóði rekstraraðilans. 

4. Rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða skulu upplýsa útgefanda auðkennis um alla auðkenniskóða rekstraraðila 

sem aðrir útgefendur auðkenna hafa úthlutað þeim. Ef þessar upplýsingar liggja ekki fyrir við skráningu skulu rekstraraðilar láta 

þær í té eigi síðar en innan tveggja virkra daga frá móttöku auðkenniskóða rekstraraðila sem annar útgefandi auðkennis úthlutar. 

5. Viðkomandi stjórnandi skal tafarlaust tilkynna útgefanda auðkennis um allar breytingar á upplýsingunum, sem lagðar 

voru fram á upphaflegu umsóknareyðublaði, og um hvers konar stöðvun á starfsemi stjórnandans, á sniðinu sem er tilgreint í 

liðum 1.2 og 1.3 í 1. hluta II. kafla II. viðauka. 

15. gr. 

Útgáfa og skráning á auðkenniskóðum rekstraraðila 

1. Við móttöku beiðni skv. 14. gr. skal útgefandi auðkennis búa til auðkenniskóða rekstraraðila, sem er settur saman af 

eftirfarandi gagnastökum, sem á að raða í eftirfarandi röð: 

a) í fyrstu stöðu: alstafir sem mynda auðkenniskóða útgefanda auðkennis, sem er úthlutað skv. 4. mgr. 3. gr., og 

b) í annarri stöðu: alstafaröð sem er einkvæm innan kóðasafns útgefanda auðkennisins. 

2. Útgefandi auðkennisins skal senda kóðann til stjórnandans, sem lagði beiðnina fram, innan tveggja virkra daga. 

3. Allar upplýsingar, sem lagðar eru fyrir útgefanda auðkennis í samræmi við 2. mgr. 14. gr., og samsvarandi 

auðkenniskóðar skulu vera hluti af skrá sem til þess bær útgefandi auðkennis skal koma á fót, stjórna og halda uppfærðri. 

4. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum er aðildarríkjunum heimilt, í samræmi við landslög sín, að krefjast þess að útgefandi 

auðkennis óvirki auðkenniskóða rekstraraðila. Í slíkum tilvikum skulu aðildarríkin upplýsa rekstraraðila eða stjórnanda fyrsta 

smásölustaðarins um óvirkjunina ásamt ástæðunum fyrir slíkri óvirkjun. Óvirkjun á auðkenniskóða rekstraraðila skal leiða til 

sjálfvirkrar óvirkjunar á tengdum auðkenniskóðum aðstöðu og auðkenniskóðum véla.  
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5. Rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða skulu skiptast á upplýsingum um auðkenniskóða hvers rekstraraðila um 

sig til að gera rekstraraðilunum kleift að skrá viðskiptaupplýsingar og senda þær eins og kveðið er á um í 33. gr. 

16. gr. 

Beiðni um auðkenniskóða aðstöðu 

1. Öll aðstaða, frá framleiðslu að fyrsta smásölustað, skal auðkennd með kóða (auðkenniskóði aðstöðu) sem útgefandi 

auðkennis, sem er til þess bær fyrir yfirráðasvæðið þar sem aðstaðan er staðsett, býr til. 

2. Rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða skulu sækja um auðkenniskóða aðstöðu og láta útgefanda auðkennis í té 

upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 1.4 í 1. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint. 

3. Að því er varðar fyrstu smásölustaði skal sú skylda að sækja um auðkenniskóða aðstöðu hvíla á stjórnanda fyrsta 

smásölustaðarins. Annar skráður rekstraraðili, sem er heimilt að koma fram fyrir hönd stjórnanda fyrsta smásölustaðarins, má 

einnig uppfylla þessa skyldu. Skráning af hálfu þriðja aðila skal háð samþykki stjórnanda fyrsta smásölustaðarins. Þriðji aðilinn 

skal upplýsa stjórnanda fyrsta smásölustaðarins um allar upplýsingar varðandi skráninguna, þ.m.t. úthlutaður auðkenniskóði 

aðstöðu. 

4. Sú skylda að sækja um auðkenniskóða aðstöðu fyrir framleiðsluaðstöðu sem er staðsett utan Sambandsins skal hvíla á 

innflytjandanum sem er með staðfestu innan Sambandsins. Innflytjandinn skal sækja um hjá hvaða útgefanda auðkennis sem er 

sem aðildarríkið, þar sem hann setur vörur sínar á markað, hefur tilnefnt. Skráning af hálfu innflytjandans skal háð samþykki 

aðilans sem ber ábyrgð á framleiðsluaðstöðu þriðja landsins. Innflytjandinn skal upplýsa rekstraraðilann, sem ber ábyrgð á 

framleiðsluaðstöðu þriðja landsins, um allar upplýsingar varðandi skráninguna, þ.m.t. úthlutaður auðkenniskóði aðstöðu. 

5. Rekstraraðilinn skal tafarlaust tilkynna útgefanda auðkennis um allar breytingar á upplýsingunum, sem lagðar voru fram á 

upphaflegu umsóknareyðublaði, og um hvers konar lokun aðstöðu, á sniðinu sem er tilgreint í liðum 1.5 og 1.6 í 1. hluta II. 

kafla II. viðauka. 

17. gr. 

Útgáfa og skráning á auðkenniskóðum aðstöðu 

1. Við móttöku beiðni skv. 16. gr. skal útgefandi auðkennis búa til auðkenniskóða aðstöðu, sem er settur saman af 

eftirfarandi gagnastökum, sem á að raða í eftirfarandi röð: 

a) í fyrstu stöðu: alstafir sem mynda auðkenniskóða útgefanda auðkennis, sem er úthlutað skv. 4. mgr. 3. gr., og 

b) í annarri stöðu: alstafaröð sem er einkvæm innan kóðasafns útgefanda auðkennisins. 

2. Útgefandi auðkennisins skal senda kóðann til rekstraraðilans, sem lagði beiðnina fram, innan tveggja virkra daga frá 

móttöku beiðninnar. 

3. Allar upplýsingar, sem lagðar eru fyrir útgefanda auðkennis í samræmi við 2. mgr. 16. gr., og samsvarandi 

auðkenniskóðar skulu vera hluti af skrá sem til þess bær útgefandi auðkennis skal koma á fót, stjórna og halda uppfærðri. 

4. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum er aðildarríkjunum heimilt að krefjast þess að útgefandi auðkennis óvirki 

auðkenniskóða aðstöðu. Í slíkum tilvikum skulu aðildarríkin upplýsa rekstraraðila eða stjórnanda fyrsta smásölustaðarins um 

óvirkjunina ásamt ástæðunum fyrir slíkri óvirkjun. Óvirkjun á auðkenniskóða aðstöðu skal leiða til sjálfvirkrar óvirkjunar á 

tengdum auðkenniskóðum véla.  
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5. Rekstraraðilar og stjórnendur fyrstu smásölustaða skulu skiptast á upplýsingum um auðkenniskóða hvers rekstraraðila um 

sig til að gera rekstraraðilunum kleift að skrá upplýsingar um flutning á vörum og senda þær eins og kveðið er á um í 32. gr. 

18. gr. 

Beiðni um auðkenniskóða vélar 

1. Hver vél skal auðkennd með kóða (auðkenniskóði vélar), sem útgefandi auðkennis, sem er til þess bær fyrir 

yfirráðasvæðið þar sem vélin er staðsett, býr til. 

2. Framleiðendur og innflytjendur skulu sækja um auðkenniskóða vélar með því að láta útgefanda auðkennis í té 

upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 1.7 í 1. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint. 

3. Sú skylda að sækja um auðkenniskóða vélar fyrir vélar sem eru staðsettar í framleiðsluaðstöðu utan Sambandsins skal 

hvíla á innflytjandanum sem er með staðfestu innan Sambandsins. Innflytjandinn skal sækja um hjá hvaða útgefanda auðkennis 

sem er sem aðildarríkið, þar sem hann setur vörur sínar á markað, hefur tilnefnt. Skráning af hálfu innflytjandans skal háð 

samþykki aðilans sem ber ábyrgð á framleiðsluaðstöðu þriðja landsins. Innflytjandinn skal upplýsa rekstraraðilann, sem ber 

ábyrgð á framleiðsluaðstöðu þriðja landsins, um allar upplýsingar varðandi skráninguna, þ.m.t. úthlutaður auðkenniskóði vélar. 

4. Framleiðandinn eða innflytjandinn skal tafarlaust tilkynna útgefanda auðkennis um allar breytingar á upplýsingunum, sem 

lagðar voru fram á upphaflegu umsóknareyðublaði, og um hvers konar úreldingu á skráðum vélum, á sniðinu sem er tilgreint í 

liðum 1.8 og 1.9 í 1. hluta II. kafla II. viðauka. 

19. gr. 

Útgáfa og skráning á auðkenniskóðum véla 

1. Við móttöku beiðni skv. 18. gr. skal útgefandi auðkennis búa til auðkenniskóða vélar sem er settur saman af eftirfarandi 

gagnastökum, sem á að setja í tilgreinda stöðu: 

a) í fyrstu stöðu: alstafir sem mynda auðkenniskóða útgefanda auðkennis, sem er úthlutað skv. 4. mgr. 3. gr., og 

b) í annarri stöðu: alstafaröð sem er einkvæm innan kóðasafns útgefanda auðkennisins. 

2. Útgefandi auðkennisins skal senda kóðann til stjórnandans, sem lagði beiðnina fram, innan tveggja virkra daga. 

3. Allar upplýsingar, sem lagðar eru fyrir útgefanda auðkennis í samræmi við 2. mgr. 18. gr., og samsvarandi auðkenn-

iskóðar skulu vera hluti af skrá sem viðkomandi útgefandi auðkennis skal koma á fót, stjórna og halda uppfærðri. 

4. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum er aðildarríkjunum heimilt að krefjast þess að útgefandi auðkennis óvirki auðkenn-

iskóða vélar. Í slíkum tilvikum skulu aðildarríkin upplýsa framleiðendur og innflytjendur um óvirkjunina ásamt ástæðunum 

fyrir slíkri óvirkjun. 

20. gr. 

Flutningur einfaldra utankerfisskráa og skráa 

1. Útgefendur auðkenna skulu koma á fót einföldum utankerfisskrám, sem og skrám sem varða upplýsingarnar sem um getur 

í 14. gr. (2. mgr.), 16. gr. (2. mgr.) og 18. gr. (2. mgr.), ásamt skýringum varðandi samsetningu þeirra. 

2. Einfaldar utankerfisskrár skulu ekki vera stærri en tvö gígabæti á hvern útgefanda auðkenna. Hver lína í einfaldri skrá skal 

hafa að geyma eina skrá með reitum sem eru aðskildir með afmörkurum, s.s. kommum eða dálkum.  
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3. Útgefendur auðkenna skulu tryggja að uppfærð afrit af öllum einföldum utankerfisskrám, skrám og tengdum skýringum 

séu send rafrænt gegnum beininn í aukagagnahirsluna. 

4. Aðildarríkjunum er heimilt að aðlaga stærðartakmörk fyrir einfaldar utankerfisskrár, sem um getur í 2. mgr., bæði að 

teknu tilliti til meðalstærðar tiltæks minnis, sem er sett upp í sannprófunartækjum sem eru notuð til utankerfisathugunar á 

einkvæmum auðkennum, og heildarfjölda útgefenda auðkenna. 

IV. KAFLI 

GAGNABERAR 

21. gr. 

Gagnaberar fyrir einkvæm auðkenni 

1. Einkvæmt auðkenni á einingu skal dulkóðað með því að nota a.m.k. eina af eftirtöldum tegundum gagnabera: 

a) ljósfræðilegt gagnafylki, lesanlegt með tækjum, með villugát og leiðréttingu sem er jafngild eða betri en hjá Data Matrix 

ECC200. Strikamerki, sem eru í samræmi við staðalinn ISO/IEC 16022:2006, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram 

í þessum lið, 

b) ljósfræðilegur QR-kóði, lesanlegur með tækjum, með endurheimtargetu sem nemur u.þ.b. 30%. Strikamerki, sem eru í 

samræmi við staðalinn ISO/IEC 18004:2015 með villuleiðréttingarstigið H, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 

þessum lið, 

c) ljósfræðilegur punktakóði (e. DotCode), lesanlegur með tækjum, með villugát og leiðréttingu sem er jafngild eða betri en sú 

sem næst með villuleiðréttingarreikniritinu Reed-Solomon; fjöldi varstafa (NC) skal vera þrír að viðbættum fjölda 

gagnatákna (ND) deilt með tveimur (NC = 3 + ND/2). Strikamerki, sem eru í samræmi við „ISS DotCode Symbology 

Specification“, sem birt eru af „Association for Automatic Identification and Mobility (AIM)“ (endurskoðun 3.0, ágúst 

2014), teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þessum lið. 

2. Ef um er að ræða einkvæmt auðkenni á einingu, sem er afhent rafrænt, bera framleiðendur og innflytjendur ábyrgð á því 

að dulkóða einkvæm auðkenni á einingu í samræmi við 1. mgr. 

3. Ef um er að ræða einkvæmt auðkenni á einingu, sem er afhent á áþreifanlegu formi, bera útgefendur auðkenna ábyrgð á 

því að dulkóða kóðana, sem eru búnir til skv. 2. mgr. 8. gr., í samræmi við 1. mgr. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. er framleiðendum og innflytjendum heimilt að bæta tímastimplinum við aðskilið frá gagnaberanum, á 

sniðinu ÁÁMMDDkl, sem kóða sem fólk getur lesið. 

5. Rekstraraðilar skulu dulkóða einkvæm auðkenni á heildarumbúðir með því að nota a.m.k. eina af eftirtöldum tegundum 

gagnabera: 

a) ljósfræðilegt gagnafylki, lesanlegt með tækjum, með villugát og leiðréttingu sem er jafngild eða betri en hjá Data Matrix 

ECC200. Strikamerki, sem eru í samræmi við staðalinn ISO/IEC 16022:2006, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram 

í þessum lið, 

b) ljósfræðilegur QR-kóði, lesanlegur með tækjum, með endurheimtargetu sem nemur u.þ.b. 30%. Strikamerki, sem eru í 

samræmi við staðalinn ISO/IEC 18004:2015 með villuleiðréttingarstigið H, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 

þessum lið, 

c) ljósfræðilegur kóði 128, lesanlegur með tækjum, með villugát sem er jafngild eða betri en sú sem fæst með reikniriti sem 

byggist á tvístæðu fyrir sléttar tölur/oddatölur — strik/bil ásamt varstafnum. Strikamerki, sem eru í samræmi við staðalinn 

ISO/IEC 15417:2007, teljast uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í þessum lið. 

6. Til þess að aðgreina gagnaberana, sem um getur í 1. og 5. mgr., og aðra gagnabera sem settir eru á einingarpakka eða 

heildarpakkningar er rekstraraðilum heimilt að bæta við merkingunni „TTT“ við hlið slíkra gagnabera.  
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22. gr. 

Gæði ljósfræðilegra gagnabera 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að læsileiki ljósfræðilegra gagnabera sé mikill. Kröfurnar í þessari grein teljast vera uppfylltar 

ef gæði ljósfræðilegra gagnabera, í samræmi við staðalinn ISO/IEC 15415:2011 fyrir tvívíða gagnabera eða í samræmi við 

staðalinn ISO/IEC 15416:2016 fyrir línuleg tákn, nemur a.m.k. 3.5. 

2. Rekstraraðilar skulu tryggja að ljósfræðilegir gagnaberar haldist læsilegir í a.m.k. fimm ár eftir að þeir eru búnir til. 

23. gr. 

Kóði sem fólk getur lesið 

1. Rekstraraðilar skulu tryggja að hver gagnaberi innihaldi kóða, sem fólk getur lesið, sem gefur rafrænan aðgang að 

upplýsingum sem tengjast einkvæmu auðkennunum sem eru geymd í gagnahirslukerfinu. 

2. Ef stærð umbúðanna leyfir skal kóðinn, sem fólk getur lesið, vera næst ljósfræðilega gagnaberanum sem ber einkvæma 

auðkennið. 

V. KAFLI 

GAGNAHIRSLUKERFI 

24. gr. 

Íhlutir gagnahirslukerfis 

1. Gagnahirslukerfið skal samsett úr eftirfarandi undirkerfum: 

a) gagnahirslum sem er komið á fót í þeim tilgangi að geyma gögn sem tengjast tóbaksvörum einstakra framleiðenda og 

innflytjenda (aðalgagnahirslur), 

b) gagnahirslu sem inniheldur afrit af öllum gögnum sem geymd eru í aðalgagnahirslukerfinu (aukagagnahirsla), 

c) beiningarþjónustu (beinir) sem veitandi aukagagnahirslukerfisins setur upp og stjórnar. 

2. Undirkerfin, sem um getur í 1. mgr., skulu vera samvirkandi hvert við annað að öllu leyti, óháð þjónustuveitandanum sem 

er notaður. 

25. gr. 

Almennir eiginleikar gagnahirslukerfisins 

1. Gagnahirslukerfi skal uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) starfræn samþætting gagnahirslukerfisins inn í rekjanleikakerfið skal vera möguleg sem og óslitin rafræn gagnaskipti milli 

gagnahirslukerfisins og annarra viðeigandi íhluta rekjanleikakerfisins, 

b) það skal vera unnt að auðkenna rafrænt og sanna uppruna tóbaksvara, í einingarpökkum og heildarumbúðum, í samræmi 

við kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð, 

c) það skal vera unnt að óvirkja einkvæm auðkenni sjálfvirkt, í samræmi við reglurnar sem settar eru fram í 5. gr., 

d) það skal tryggja rafræna móttöku og geymslu upplýsinga sem rekstraraðilar og útgefendur auðkenna skrá og senda í 

gagnahirslukerfið, í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð, 

e) það skal tryggja geymslu á gögnum í a.m.k. fimm ár frá og með þeim tímapunkti þegar gögnunum er halað upp í 

gagnahirslukerfið, 

f) sjálfvirkar stöðuboðasendingar til rekstraraðila skulu vera mögulegar og til aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar, 

samkvæmt beiðni, s.s. þegar um er að ræða árangur, villu eða breytingar í tengslum við gagnaskilaaðgerðir, í samræmi við 

kröfurnar í þessari reglugerð,  
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g) sjálfvirk sannreyning á boðum, sem berast frá rekstraraðilum, skal vera möguleg, þ.m.t. þegar röngum eða ófullkomnum 

boðum er hafnað, einkum gagnaskilaaðgerðum sem tengjast óskráðum eða nákvæmum eftirmyndum einkvæmra auðkenna, 

þar sem gagnahirslukerfið geymir upplýsingar sem varða sérhver boð sem er hafnað, 

h) það skal tryggja tafarlausar sendingar á boðum milli allra íhluta sinna, í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð, einkum 

skal heildarsvörunartími gagnahirslukerfisins við að senda staðfestingarboð ekki vera lengri en 60 sekúndur, án tillits til 

hraða nettengingar endanlegs notanda, 

i) það skal tryggja samfelldan tiltækileika allra íhluta og þjónustu með mánaðarlegan afnotatíma sem nemur a.m.k. 99,5% og 

vera með fullnægjandi öryggisafritunarbúnað fyrir hendi, 

j) það skal varið með öryggisverklagi og -kerfum sem tryggja að aðgangur að gagnahirslunum og niðurhali á gögnunum, sem 

þar eru geymd, sé einungis veittur aðilum sem hafa til þess heimild samkvæmt þessari reglugerð, 

k) það skal vera aðgengilegt fyrir lögbær yfirvöld aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnina. Veita skal landsbundnum 

stjórnvöldum, sem aðildarríkin tilnefna, og þjónustudeildum framkvæmdastjórnarinnar aðgangsrétt sem gerir þeim kleift að 

búa til, stjórna og afturkalla aðgangsrétt notenda að gagnahirslum, ásamt tengdum aðgerðum sem mælt er fyrir um í þessum 

kafla, með myndrænu notendastýringarviðmóti. Myndræna notendastýringarviðmótið skal samrýmast reglugerð (ESB) nr. 

910/2014, einkum viðeigandi endurnotanlegar lausnir sem eru látnar í té sem hornsteinar undir fjarskiptahluta sjóðsins fyrir 

samtengda Evrópu. Landsbundin stjórnvöld, sem aðildarríkin tilnefna, skulu vera fær um að veita öðrum notendum 

aðgangsrétt síðar á þeirra ábyrgð, 

l) það skal gera aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni kleift að annast niðurhal á heilum og völdum gagnasöfnum sem 

eru geymd í gagnahirslu, 

m) það skal viðhalda heilli skrá (skoðunarskrá) yfir allar aðgerðir sem varða geymd gögn notenda sem framkvæma þessar 

aðgerðir og eðli þessara aðgerða, þ.m.t. forsaga aðgengis notenda. Skoðunarskráin skal búin til þegar gögnunum er hlaðið 

upp í fyrsta sinn og, þrátt fyrir allar landsbundnar viðbótarkröfur, skal viðhaldið í a.m.k. fimm ár eftir það. 

2. Gögn, sem eru geymd í gagnahirslukerfi, skulu einungis notuð í þeim tilgangi sem um getur í tilskipun 2014/40/ESB og 

þessari reglugerð. 

26. gr. 

Aðalgagnahirslur 

1. Hver framleiðandi og innflytjandi skal tryggja að komið sé á fót aðalgagnahirslu. Í því skyni skal hver framleiðandi og 

innflytjandi gera samning við óháðan veitanda, sem er þriðji aðili, í samræmi við samningsskilyrðin sem sett eru fram í 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/573 (7). Valið á óháða, þriðja aðilanum skal fara fram í samræmi 

við málsmeðferðarreglurnar sem mælt er fyrir um í A-hluta I. viðauka. 

2. Hver aðalgagnahirsla skal einungis hýsa upplýsingar sem tengjast tóbaksvörum framleiðandans eða innflytjandans sem 

gerði samninginn um gagnahirsluna. 

3. Þegar aðalgagnahirsla veitir gögnum viðtöku, á grundvelli gagnaskilaaðgerðar eða annarrar leyfilegrar ástæðu, skulu þau 

tafarlaust áframsend í aukagagnahirsluna. 

4. Þegar aðalgagnahirslur áframsenda öll gögn, sem þær veita viðtöku, í aukagagnahirsluna skulu þær nota gagnasniðið og 

gagnaskiptafyrirkomulagið sem aukagagnahirslan skilgreinir. 

5. Aðalgagnahirslurnar skulu geyma gögnin í samræmi við sameiginlega gagnalýsingasafnið sem aukagagnahirslan lætur í 

té. 

6. Aðildarríkin, framkvæmdastjórnin og utanaðkomandi úttektaraðilar, sem framkvæmdastjórnin samþykkir, skulu vera fær 

um að annast einfaldar fyrirspurnarbeiðnir í tengslum við öll gögn sem eru geymd í aðalgagnahirslu.  

  

(7) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/573 frá 15. desember 2017 um lykilþætti samninga sem á að gera um 

gagnageymslur sem hluta af rekjanleikakerfi fyrir tóbaksvörur (Stjtíð. ESB L 96, 16.4.2018, bls. 1). 
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27. gr. 

Aukagagnahirsla 

1. Koma skal á fót einni aukagagnahirslu sem inniheldur afrit af öllum gögnum sem eru geymd í aðalgagnahirslum. 

Stjórnandi aukagagnahirslunnar skal tilnefndur úr hópi veitenda aðalgagnahirslna í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er 

fyrir um í B-hluta I. viðauka. 

2. Aukagagnahirslan skal vera með myndræn og ómyndræn notendaviðmót sem gera aðildarríkjunum og framkvæm-

dastjórninni kleift að hafa aðgang að og leita í gögnum sem eru geymd í gagnahirslukerfinu og nota allar gagnagrunns-

leitaraðgerðir, sem almennt eru aðgengilegar, einkum með því að framkvæma eftirfarandi aðgerðir úr fjarlægð: 

a) sækja allar upplýsingar sem varða eitt einkvæmt auðkenni eða mörg, þ.m.t. að bera saman og sannprófa mörg einkvæm 

auðkenni og tengdar upplýsingar, einkum staðsetningu þeirra í aðfangakeðjunni, 

b) búa til skrár og tölfræðilegar upplýsingar, s.s. vörubirgðir og tölur um innstreymi/útstreymi, sem tengjast einum eða fleiri 

þáttum gagnaskilaupplýsinga sem eru taldar upp sem gagnareitir í II. viðauka, 

c) sanngreina allar tóbaksvörur sem rekstraraðili hefur tilkynnt í kerfið, þ.m.t. vörur sem tilkynnt hefur verið að hafi verið 

innkallaðar, afturkallaðar, stolið, séu glataðar eða ætlaðar til förgunar. 

3. Notendaviðmótin, sem um getur í 2. mgr., skulu gera hverju aðildarríki og framkvæmdastjórninni kleift að skilgreina 

mismunandi reglur fyrir: 

a) sjálfvirka viðvörun, sem byggist á undantekningum og sértækum gagnaskilaatburðum, s.s. skyndilegum sveiflum eða 

frávikum í viðskiptum, tilraunum til að setja nákvæmar eftirmyndir einkvæmra auðkenna inn í kerfið, óvirkjun auðkenn-

anna, sem um getur í 15. gr. (4. mgr.), 17. gr. (4. mgr.) og 19. gr. (4. mgr.), eða ef rekstraraðili tilgreinir að vöru hafi verið 

stolið eða að hún sé glötuð, 

b) móttöku reglubundinna skýrslna, sem byggjast á hvaða samsetningu af þáttum gagnaskilaupplýsinga sem er, sem eru taldar 

upp sem gagnareitir í II. viðauka. 

4. Sjálfvirkar viðvaranir og reglubundnar skýrslur, sem um getur í 3. mgr., skulu áframsendar á heimilisföng viðtakenda, 

sem aðildarríkin og framkvæmdastjórnin tilgreina, s.s. á einstök tölvupóstföng og/eða IP-vistföng sem tilheyra ytri kerfum sem 

landsyfirvöld eða framkvæmdastjórnin nota og stjórna. 

5. Notendaviðmótið, sem um getur í 2. mgr., skal gera aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni kleift að tengjast gögnum, 

sem eru geymd í gagnahirslukerfum, úr fjarlægð með greiningarhugbúnaði sem þau velja. 

6. Notendaviðmótið, sem um getur í 2. mgr., skal látið í té á opinberum tungumálum Sambandsins. 

7. Í a.m.k. 99% allra fyrirspurna og sjálfvirkra viðvarana, sem gert er ráð fyrir skv. 2. og 3. mgr., skal heildarsvörunartími 

gagnahirslukerfis við hvaða leit eða virkjun viðvörunar sem er, án tillits til hraða nettengingar endanlegs notanda, ekki vera 

lengri en 5 sekúndur að því er varðar gögn sem hafa verið geymd í styttri tíma en 2 ár og ekki lengri en 10 sekúndur að því er 

varðar gögn sem hafa verið geymd í 2 ár eða lengur. 

8. Í a.m.k. 99% allra gagnaflutningsaðgerða skal heildartíminn milli þess sem tilkynningar um gagnaskil berast og þar til þau 

verða aðgengileg gegnum myndræn og ómyndræn notendaviðmót í aðal- og aukagagnahirslum ekki vera lengri en 60 sekúndur. 

9. Gagnageymslan skal geta tekið á móti einföldum utankerfisskrám, geymt þær og gert þær aðgengilegar í þeim tilgangi að 

uppfæra sannprófunartækin sem aðildarríkin nota til utankerfisafkóðunar á einkvæmum auðkennum. 

10. Veitandi aukagagnahirslu skal koma á fót og viðhalda skrá yfir upplýsingar sem eru fluttar í hana í samræmi við 3. mgr. 

20 .gr. Skrá yfir upplýsingarnar sem eru geymdar í skránni skal geymd svo lengi sem rekjanleikakerfið er í notkun. 

11. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu áskilja sér rétt til að gera viðbótarþjónustusamninga við veitanda 

aukagagnahirslunnar í þeim tilgangi að gera samning við þann síðarnefnda um að annast viðbótarþjónustu sem ekki er kveðið á 

um í þessari reglugerð. Veitanda aukagagnahirslunnar er heimilt að innheimta hófleg gjöld fyrir að veita slíka viðbótarþjónustu.  
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12. Gagnahirsluþjónustan, sem aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni er látin í té samkvæmt þessari grein, skal 

samrýmast reglugerð (ESB) nr. 910/2014 og einkum gera það kleift að nota endurnotanlegar lausnir sem eru látnar í té sem 

hornsteinar undir fjarskiptahluta sjóðsins fyrir samtengda Evrópu. 

28. gr. 

Samræmingarverkefni veitanda aukagagnahirslu 

1. Veitandi, sem starfrækir aukagagnahirslu, skal senda veitendum, sem starfrækja aðalgagnahirslur, útgefendum auðkenna 

og rekstraraðilum skrá yfir forskriftir sem krafist er fyrir gagnaskiptin við aukagagnahirsluna og beininn. Allar forskriftir skulu 

byggjast á opnum stöðlum sem eru ekki háðir einkaleyfi. 

Skráin, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal send eigi síðar en tveimur mánuðum eftir þann dag sem veitandinn, sem 

starfrækir aukagagnahirsluna, var valinn. 

2. Veitandinn sem starfrækir aukagagnahirsluna skal koma á fót sameiginlegu gagnalýsingasafni á grundvell upplýsinganna 

sem eru taldar upp í II. viðauka. Sameiginlega gagnalýsingasafnið skal vísa til merkinga á gagnareitum á sniði sem fólk getur 

lesið. Sameiginlega gagnalýsingasafnið skal sent til veitenda, sem starfrækja aðalgagnahirslur, eigi síðar en tveimur mánuðum 

eftir þann dag sem veitandinn, sem starfrækir aukagagnahirsluna, var valinn. 

3. Þegar nauðsynlegt er að tryggja skilvirka starfrækslu gagnahirslukerfanna í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð skal 

veitandinn, sem starfrækir aukagagnahirsluna, uppfæra skrána, sem um getur í 1. mgr., og sameiginlega gagnalýsingasafnið sem 

um getur í 2. mgr. Senda skal allar slíkar uppfærslur til veitenda, sem starfrækja aðalgagnahirslur, eigi síðar en tveimur 

mánuðum fyrir þann dag sem uppfærslan er sett inn í kerfið. 

29. gr. 

Beinir 

1. Veitandi aukagagnahirslu skal koma á fót og stjórna beini. 

2. Gagnaskipti milli beinis og aðal- og aukagagnahirslu skal fara fram með notkun gagnasniðs og gagnaskiptafyrirkomulags 

sem beinirinn skilgreinir. 

3. Gagnaskipti milli beinis og útgefanda auðkennis skulu fara fram með notkun gagnasniðs og gagnaskiptafyrirkomulags 

sem beinirinn skilgreinir. 

4. Rekstraraðilar, aðrir en framleiðendur og innflytjendur, skulu senda upplýsingarnar, sem eru skráðar skv. 15. gr. 

tilskipunar 2014/40/ESB og í samræmi við þessa reglugerð, í beininn sem skal flytja þær í aðalgagnahirsluna sem þjónar fram-

leiðanda eða innflytjanda tóbaksvaranna sem um er að ræða. Flytja skal afrit af þessum gögnum tafarlaust í aukagagna-

hirslukerfið. 

30. gr. 

Kostnaður af gagnahirslukerfi 

1. Framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara skulu bera allan kostnað í tengslum við gagnahirslukerfið, sem um getur í 1. 

mgr. 24. gr., þ.m.t. sem verður til við stofnun þess, starfrækslu og viðhald. Þessi kostnaður skal vera sanngjarn, eðlilegur og í 

réttu hlutfalli við: 

a) þjónustuna sem veitt er og 

b) fjölda einkvæmra auðkenna á einingar sem beðið er um á tilteknu tímabili. 

2. Eftir því sem við á skal kostnaður við að koma á fót, starfrækja og viðhalda aukagagnahirslu og beini færður yfir á 

framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara gegnum þann kostnað sem veitendur aðalgagnahirslnanna gjaldfæra á þá.  
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31. gr. 

Frestur til að koma á fót gagnahirslukerfi 

Eigi síðar en 20. mars 2019 skal gagnahirslukerfinu komið á fót og vera tilbúið til prófunar. 

VI. KAFLI 

SKRÁNING OG SENDING 

32. gr. 

Skráning og sending upplýsinga um flutning á vörum 

1. Til að gera það kleift að ákvarða raunverulega flutningsleið einingarpakka, sem eru framleiddir í Sambandinu eða fluttir 

inn til Sambandsins, skulu rekstraraðilar skrá eftirfarandi atburði: 

a) ásetningu einkvæms auðkennis á einingu á einingarpakka, 

b) ásetningu einkvæms auðkennis á heildarumbúðir á heildarpakkningar, 

c) sendingu tóbaksvara frá aðstöðu, 

d) komu tóbaksvara til aðstöðu, 

e) umfermingu. 

2. Framleiðendur og innflytjendur skulu senda upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.1 til 3.5 í 3. hluta II. kafla II. 

viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, í aðalgagnahirsluna sem þeir eru með samning við. Allir aðrir rekstraraðilar skulu senda 

upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.1 til 3.5 í 3. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, gegnum beininn. 

3. Að því er varðar sundurtekningu heildarpakkninga, sem eru merktar skv. 4. mgr. 10. gr., ef rekstraraðili ætlar sér að 

endurnota einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir í einhverri starfsemi í framtíðinni, skulu framleiðendur og innflytjendur senda 

upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.6 í 3. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, í aðalgagnahirsluna sem 

þeir eru með samning við. Allir aðrir rekstraraðilar skulu senda upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.6 í 3. hluta II. kafla II. 

viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, gegnum beininn. 

4. Að því er varðar afhendingar með sölubifreið til margra fyrstu smásölustaða skulu framleiðendur og innflytjendur senda 

upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.7 í 3. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, í aðalgagnahirsluna sem 

þeir eru með samning við. Allir aðrir rekstraraðilar skulu senda upplýsingarnar, sem eru taldar upp í lið 3.7 í 3. hluta II. kafla II. 

viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, gegnum beininn. 

5. Að því er varðar sendingu og umfermingu eininga eða heildarpakkninga með tóbaksvörum, sem vega í heildina minna en 

10 kg, sem eru ætlaðar út fyrir Sambandið er aðildarríkjum, þar sem sendingaraðstaðan er staðsett, heimilt að leyfa að 

skráningarskyldan, sem um getur í c- til e-lið 1. mgr., sé uppfyllt með því að veita aðgang að ferilrakningarkerfisskrám 

birgðastjóra eða póstrekanda. 

6. Ef tóbaksvörur eru eyðilagðar eða þeim stolið eftir að einkvæmt auðkenni er sett á skulu rekstraraðilar tafarlaust senda 

beiðni um óvirkjun, í samræmi við umfangið og sniðið sem eru tilgreind í lið 2.3 í 2. hluta II. kafla II. viðauka. 

7. Litið skal svo á að upplýsingar, sem varða atburðinn, hafi verið sendar rétt þegar aðalgagnahirslan eða beinirinn hafa 

staðfest móttöku. Staðfestingin skal innihalda kóða innköllunarboða sem rekstraraðilinn skal nota ef nauðsynlegt er að ógilda 

upphaflegu boðin. 

33. gr. 

Skráning og sending viðskiptaupplýsinga 

1. Til að gera það kleift að ákvarða viðskiptaupplýsingarnar, sem um getur í j- og k-lið 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB, skulu rekstraraðilar skrá eftirfarandi atburði: 

a) útgáfu pöntunarnúmers, 

b) útgáfu reiknings, 

c) móttöku greiðslu.  
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2. Framleiðendur og innflytjendur skulu senda upplýsingarnar sem eru taldar upp í 4. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu 

sem þar er tilgreint, í aðalgagnahirsluna sem þeir eru með samning við. Allir aðrir rekstraraðilar skulu senda upplýsingarnar, 

sem eru taldar upp í 4. hluta II. kafla II. viðauka, á sniðinu sem þar er tilgreint, gegnum beininn. 

3. Sú skylda að skrá og senda upplýsingarnar, sem um getur 2. mgr., skal hvíla á seljandanum. 

4. Litið skal svo á að upplýsingar, sem um getur í 2. mgr., hafi verið sendar rétt þegar aðalgagnahirslan eða beinirinn hafa 

staðfest móttöku. Staðfestingin skal innihalda kóða innköllunarboða sem rekstraraðilinn skal nota ef nauðsynlegt er að ógilda 

upphaflegu boðin. 

34. gr. 

Tímamörk fyrir sendingu upplýsinganna sem krafist er 

1. Rekstraraðilar skulu senda upplýsingarnar, sem um getur í a-, b- og d-lið 1. mgr., 3. mgr. og 4. mgr. 32. gr. og 1. mgr.  

33. gr., innan þriggja klukkustunda frá því að atburðurinn á sér stað. Upplýsingarnar, sem um getur í 32. gr., skulu sendar í 

þeirri röð sem atburðirnir gerast. 

2. Að því er varðar 1. mgr. skal litið svo á að atburðirnir, sem um getur í 33. gr., hafi átt sér stað á því augnabliki þegar hægt 

er að tengja þá við viðkomandi einingarpakka í fyrsta sinn. 

3. Rekstraraðilar skulu senda upplýsingar sem varða sendingu tóbaksvara frá aðstöðu og umfermingu, sem um getur í c- og 

e-lið 1. mgr. 32. gr., innan sólarhrings áður en atburðurinn á sér stað. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. er rekstraraðilum heimilt að senda upplýsingarnar, sem um getur í a-, b- og d-lið 1. mgr., 3. og 4. mgr. 

32. gr. og 1. mgr. 33. gr., innan sólarhrings frá því að atburðurinn á sér stað ef þeir uppfylla einhver af eftirfarandi skilyrðum: 

a) þeir eða, eftir atvikum, fyrirtækjasamstæðan sem þeir tilheyra meðhöndlaði færri en 120 milljónir einkvæmra auðkenna á 

einingu á vettvangi Sambandsins á næstliðnu almanaksári, 

b) þeir eru lítið eða meðalstórt fyrirtæki í skilningi tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB. 

5. Ákvæði 1. mgr. kemur til framkvæmda frá og með 20. maí 2028. Fram að þeim degi er öllum rekstraraðilum heimilt að 

senda upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., innan sólarhrings frá því að atburðurinn á sér stað. 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

35. gr. 

Óhæði 

1. Útgefendur auðkenna, veitendur gagnahirsluþjónustu og búnaðar gegn óheimilum breytingum sem og, eftir atvikum, 

undirverktakar þeirra skulu vera óháðir og gegna hlutverki sínu af óhlutdrægni. 

2. Að því er varðar 1. mgr. skal nota eftirfarandi viðmiðanir til að meta óhæði: 

a) óhæði frá tóbaksiðnaðinum með tilliti til félagsforms, skipulagningar og ákvarðanatöku. Einkum skal meta hvort fyrirtækið 

eða fyrirtækjasamstæðan sé undir beinni eða óbeinni stjórn tóbaksiðnaðarins, þ.m.t. hlutafjáreign minnihluta, 

b) óhæði frá tóbaksiðnaðinum að því er varðar fjárhagslega skilmála, sem gengið verður út frá að sé tilfellið ef minna en 10% 

af árlegri veltu fyrirtækisins eða fyrirtækjasamstæðunnar á heimsmarkaði, áður en það eða hún tekur við skyldum sínum, að 

undanskildum virðisaukaskatti og öðrum óbeinum sköttum, verður til vegna vara og þjónustu sem tóbaksiðnaðinum er látin 

í té á næstliðnum tveimur almanaksárum, eins og ráða má á grundvelli nýjustu samþykktu reikninga. Árleg velta á 

heimsmarkaði, að undanskildum virðisaukaskatti og öðrum óbeinum sköttum, vegna vara og þjónustu sem tóbaksiðnaðinum 

er látin í té skal ekki fara yfir 20% á hverju almanaksári eftir það,  
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c) hagsmunaárekstrar við tóbaksiðnaðinn eru ekki fyrir hendi hjá þeim aðilum sem bera ábyrgð á stjórnun fyrirtækisins eða 

fyrirtækjasamstæðunnar, þ.m.t. meðlimir stjórnarinnar eða annars konar stjórnar. Einkum skulu þeir: 

1) ekki hafa tekið þátt í fyrirtækjaskipulagi tóbaksiðnaðarins á næstliðnum fimm árum, 

2) starfa óháð fjárhagslegum eða ófjárhagslegum hagsmunum sem tengjast tóbaksiðnaðinum, þ.m.t. hlutabréfaeign, 

þátttaka í séreignasparnaðaráætlunum eða hagsmunir samvistarmaka, maka eða ættmenna af eldri eða yngri kynslóð. 

3. Ef útgefendur auðkenna, veitendur gagnahirsluþjónustu og veitendur búnaðar gegn óheimilum breytingum leita til 

undirverktaka skulu þeir áfram bera ábyrgð á að tryggja að þessir undirverktakar fari að viðmiðunum um óhæði sem settar eru 

fram í 2. mgr. 

4. Að því er varðar að fara að skyldum sínum skv. a-lið 8. mgr. 3. gr. er aðildarríkjunum, sem og framkvæmdastjórninni, 

heimilt að krefjast þess að útgefendur auðkenna, veitendur gagnahirsluþjónustu og veitendur búnaðar gegn óheimilum 

breytingum, þ.m.t., eftir atvikum, undirverktakar þeirra, láti þeim í té nauðsynleg gögn til að meta fylgni við viðmiðanirnar sem 

settar eru fram í 2. mgr. Slík gögn geta innihaldið árlegar yfirlýsingar um samræmi við viðmiðanirnar um óhæði sem settar eru 

fram í 2. mgr. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin geta krafist þess að árlegu yfirlýsingarnar innihaldi tæmandi skrá yfir 

þjónustu, sem tóbaksiðnaðinum var látin í té á næstliðnu almanaksári, sem og einstakar yfirlýsingar frá öllum meðlimum 

stjórnar óháða veitandans um fjárhagslegt sjálfstæði frá tóbaksiðnaðinum. 

5. Hvers konar breytingar á aðstæðum í tengslum við viðmiðanirnar, sem um getur í 2. mgr., sem geta haft áhrif á óhæði 

útgefenda auðkenna, veitenda gagnahirsluþjónustu og veitenda búnaðar gegn óheimilum breytingum (þ.m.t., eftir atvikum, 

undirverktakar þeirra), sem eru til staðar í tvö almanaksár samfleytt, skulu tafarlaust tilkynntar til viðkomandi aðildarríkja og 

framkvæmdastjórnarinnar. 

6. Ef upplýsingar, sem fást í tengslum við 4. mgr. eða tilkynninguna sem um getur í 5. mgr., leiða í ljós að veitendur 

gagnahirsluþjónustu og veitendur búnaðar gegn óheimilum breytingum (þ.m.t., eftir atvikum, undirverktakar þeirra) uppfylla 

ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. mgr. skulu aðildarríkin og, í tengslum við veitanda aukagagnahirslunnar, 

framkvæmdastjórnin gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja fylgni við viðmiðanirnar, sem settar eru fram  

í 2. mgr., innan hæfilegs frests og eigi síðar en í lok næsta almanaksárs eftir almanaksárið þegar tekið var á móti upplýsingunum 

eða tilkynningunni. 

7. Útgefendur auðkenna, veitendur gagnahirsluþjónustu og veitendur búnaðar gegn óheimilum breytingum skulu tafarlaust 

upplýsa viðkomandi aðildarríki og framkvæmdastjórnina um allar hótanir eða aðrar tilraunir til að beita ótilhlýðilegum áhrifum 

sem gætu í reynd eða mögulega grafið undan óhæði þeirra. 

8. Gengið skal út frá því að opinber yfirvöld eða fyrirtæki, sem heyra undir opinberan rétt, svo og undirverktakar þeirra, séu 

óháð tóbaksiðnaðinum. 

9. Málsmeðferðarreglurnar sem gilda um tilnefningu útgefenda auðkenna, veitendur gagnahirsluþjónustu og veitendur 

búnaðar gegn óheimilum breytingum og vöktun á því hvort þeir fara að viðmiðunum um óhæði, sem settar eru fram í 2. mgr., 

skal falla undir reglulega endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar með það fyrir augum að meta hvort þeir fari að kröfunum í 15. 

gr. tilskipunar 2014/40/ESB og þessari reglugerð. Birta skal niðurstöðurnar úr þessari endurskoðun og þær skulu vera hluti af 

skýrslunni um beitingu tilskipunar 2014/40/ESB sem kveðið er á um skv. 28. gr. þeirrar tilskipunar. 

36. gr. 

Öryggi og samvirkni boðskipta og gagna 

1. Öll rafræn samskipti, sem kveðið er á um samkvæmt þessari reglugerð, skulu fara fram með því að nota öruggar 

leiðir. Gildandi samskiptareglur um öryggi og reglur um tengjanleika skulu byggjast á opnum stöðlum sem eru ekki háðir 

einkaleyfi. Þær skulu ákvarðaðar af hálfu: 

a) útgefanda auðkennis fyrir boðskipti milli útgefanda auðkenna og rekstraraðila, sem eru skráðir hjá útgefanda auðkennanna 

eða sækja um einkvæm auðkenni, 

b) veitenda aðalgagnahirslna fyrir boðskipti milli aðalgagnahirslnanna og framleiðenda eða innflytjenda, 
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c) veitanda aukagagnahirslu fyrir boðskipti milli aukagagnahirslunnar og beinisins og 

i. útgefenda auðkenna, 

ii. aðalgagnahirslna og 

iii. rekstraraðila sem nota beininn, þ.e. rekstraraðilar aðrir en framleiðendur og innflytjendur. 

2. Veitendur aðal- og aukagagnahirslna skulu bera ábyrgð á öryggi og heilleika hýstra gagna. Flytjanleiki gagna skal 

tryggður í samræmi við sameiginlega gagnalýsingasafnið sem sett er fram í 28. gr. 

3. Að því er varðar allan flutning gagna ber sendingaraðilinn ábyrgð á heilleika fluttra gagna. Til þess að sendingaraðilinn 

geti uppfyllt þessa skyldu skal móttökuaðilinn staðfesta móttöku fluttra gagna, þ.m.t. prófsummugildi sendra gagna í reynd eða 

annars konar aðferð sem gerir það kleift að sannreyna heildstæði sendingar, einkum heilleika hennar. 

37. gr. 

Umbreytingarákvæði 

1. Sígarettur og vafningstóbak, sem voru framleidd í Sambandinu eða flutt inn til Sambandsins fyrir 20. maí 2019 og ekki 

merkt með einkvæmu auðkenni á einingu, í samræmi við 6. gr., mega vera í frjálsu flæði til 20. maí 2020. Skuldbindingarnar, 

sem um getur í VI. kafla, gilda ekki í tengslum við þessar tóbaksvörur sem mega vera í frjálsu flæði en eru ekki merktar með 

einkvæmu auðkenni á einingu. 

2. Tóbaksvörur, aðrar en sígarettur og vafningstóbak, sem voru framleiddar í Sambandinu eða fluttar inn til Sambandsins 

fyrir 20. maí 2024 og ekki merktar með einkvæmu auðkenni á einingu, í samræmi við 6. gr., mega vera í frjálsu flæði til  

20. maí 2026. Skuldbindingarnar, sem um getur í VI. kafla, gilda ekki í tengslum við þessar tóbaksvörur sem mega vera í frjálsu 

flæði en eru ekki merktar með einkvæmu auðkenni á einingu. 

38. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 15. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

VALFERLI FYRIR ÞRIÐJU AÐILA SEM ERU ÓHÁÐIR VEITENDUR GAGNAHIRSLUKERFA 

A-HLUTI 

Eftirfarandi málsmeðferðarreglur skulu gilda um val á óháðum veitanda, sem er þriðji aðili, sem starfrækir aðalgagnahirslu: 

1. Hver framleiðandi og innflytjandi sígarettna og vafningstóbaks skal tilkynna til framkvæmdastjórnarinnar, eigi síðar en 

tveimur mánuðum eftir gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/573: 

a) deili á þriðja aðila sem hann leggur til að verði tilnefndur til að starfrækja aðalgagnahirslu (tillagður veitandi) og  

b) drög að gagnageymslusamningi, sem inniheldur lykilþættina sem mælt er fyrir um í framseldu reglugerðinni, til 

samþykkis hjá framkvæmdastjórninni. 

2. Tilkynningunni skal fylgja: 

a) skrifleg yfirlýsing um tæknilega og rekstrarlega sérfræðikunnáttu, sem um getur í 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2018/573, 

b) skrifleg yfirlýsing um lagalegt og fjárhagslegt óhæði, sem um getur í 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/573, og 

c) tafla þar sem sett er fram samræming milli samningsákvæða og krafna sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð 

(ESB) 2018/573. 

3. Framkvæmdastjórnin skal, innan þriggja mánaða frá þeim degi sem hún móttekur tilkynninguna og á grundvelli athugunar á 

hæfi tillagðs veitanda, einkum að því er varðar óhæði hans og tæknilega getu eins og um getur í 8. mgr. 15. gr. tilskipunar 

2014/40/ESB, samþykkja eða hafna tillögðum veitanda og drögunum að samningnum. Ef svar berst ekki frá framkvæm-

dastjórninni innan þessa tímaramma skal líta svo á að veitandinn og drögin að samningnum hafi verið samþykkt. 

4. Ef framkvæmdastjórnin samþykkir ekki tillagðan veitanda eða drögin að samningnum eða ef hún telur að samningurinn 

innihaldi ekki lykilþættina, sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2018/573, skal hlutaðeigandi framleiðandi 

eða innflytjandi, innan mánaðar frá því að tilkynning berst frá framkvæmdastjórninni, leggja til annan veitanda og/eða gera 

nauðsynlegar breytingar á drögunum að samningnum til frekari athugunar hjá framkvæmdastjórninni. 

5. Þegar tillagði veitandinn og drögin að samningnum hafa verið samþykkt skulu framleiðendur og innflytjendur, innan 

tveggja vikna frá slíku samþykki, leggja fram á rafrænu formi: 

a) afrit af samningnum, undirritað af báðum aðilum, og 

b) yfirlýsingarnar sem krafist er að lagðar séu fram sem hluti af samningnum skv. 4. og 8. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2018/573. 

6. Framleiðendur og innflytjendur tóbaksvara, annarra en sígarettna og vafningstóbaks, skulu senda framkvæmdastjórninni, 

eigi síðar en 31. desember 2022, deili á tillögðum veitanda, drög að gagnageymslusamningi, sem inniheldur lykilþættina 

sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2018/573, til samþykkis hjá framkvæmdastjórninni, og viðbótargögnin 

sem um getur í 2. lið. 

7. Veitandi, sem er tilnefndur til að starfrækja aðalgagnahirslu, skal einungis fella gagnageymslu sína inn í rekjanleikakerfið 

eftir að gengið hefur verið frá samþykktum samningi. 

8. Framkvæmdastjórnin skal gera skrá yfir tilkynnta og samþykkta þriðju aðila aðgengilega öllum á vefsetri. 

9. Allar breytingar á lykilþáttum samningsins, eins og skilgreint er í framseldri reglugerð (ESB) 2018/573, skulu háðar 

samþykki framkvæmdastjórnarinnar. Allar aðrar breytingar á samningnum verður að senda fyrir fram til framkvæm-

dastjórnarinnar. 
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B-HLUTI 

Eftirfarandi ferli skal gilda um val á óháðum þriðja aðila sem starfrækir aukagagnahirslukerfið: 

1. Framkvæmdastjórnin skal tilnefna veitanda, úr hópi veitenda aðalgagnahirslna sem hafa verið samþykktir í samræmi við  

A-hluta innan sex mánaða frá gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/573, sem fær það hlutverk að starfrækja 

aukagagnahirslu (stjórnandi aukagagnahirslu) í þeim tilgangi að annast þá þjónustu sem er tilgreind í V. kafla þessarar 

reglugerðar. 

2. Tilnefning á stjórnanda aukagagnahirslu skal byggjast á mati á hlutlægum viðmiðunum og fara fram eigi síðar en átta 

mánuðum eftir gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/573. 

3. Framkvæmdastjórnin skal gera niðurstöðurnar úr tilnefningu á stjórnanda aukagagnahirslunnar aðgengilega öllum á 

vefsetri. 

4. Hver veitandi aðalgagnahirslu, sem er tilnefndur í samræmi við A-hluta, skal gera stakan samning við veitandann sem er 

tilnefndur til að starfrækja aukagagnahirsluna í þeim tilgangi að annast þá þjónustu sem er tilgreind í V. kafla þessarar 

reglugerðar. 

5. Samningarnir skulu undirritaðir og lagðir fyrir framkvæmdastjórnina innan mánaðar frá dagsetningu tilnefningarinnar. 

C-HLUTI 

Eftirfarandi kröfur gilda til viðbótar við valferlið sem lýst er í A- og B-hluta: 

1. Ef samningssambandi milli framleiðanda og innflytjanda og veitanda aðalgagnahirslu er sagt upp, eða ef búist er við að því 

verði sagt upp, af hálfu einhvers af aðilunum að samningnum, af hvaða ástæðu sem vera skal, þ.m.t. að ekki er farið að 

viðmiðunum um óhæði sem mælt er fyrir um í 35. gr., skal framleiðandinn eða innflytjandinn tafarlaust upplýsa framkvæm-

dastjórnina um slíka uppsögn, eða uppsögn sem búist er við, og, um leið og það liggur fyrir, dagsetningu tilkynningar um 

uppsögn og hvaða dag uppsögnin á að taka gildi. Framleiðandinn eða innflytjandinn skal, eigi síðar en þremur mánuðum 

fyrir uppsagnardag samningsins sem fyrir er, koma með tillögu að staðgönguveitanda eins fljótt og unnt er og tilkynna um 

það til framkvæmdastjórnarinnar. Tilnefning staðgönguveitandans skal fara fram í samræmi við 2. til 7. lið A-hluta. 

2. Ef stjórnandi aukagagnahirslu tilkynnir um þá fyrirætlan sína að hætta starfrækslu gagnahirslunnar í samræmi við þá 

samninga, sem gerðir eru skv. 4. lið B-hluta, skal hann tafarlaust upplýsa framkvæmdastjórnina þar um og hvaða dag 

uppsögnin á að taka gildi. 

3. Ef niðurstaðan, sem um getur í 1. lið, á við um veitandann, sem var tilnefndur til að starfrækja aukagagnahirsluna, skulu 

aðilarnir sömuleiðis segja upp samningnum um starfrækslu aukagagnahirslunnar sem stofnað var til skv. 4. lið B-hluta. 

4. Í tilvikum sem um getur í 2. og 3. lið skal framkvæmdastjórnin tilnefna staðgöngustjórnanda eins fljótt og unnt er og eigi 

síðar en þremur mánuðum fyrir uppsagnardag samningsins sem fyrir er. 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

Lykilboð sem rekstraraðilar eiga að senda 

Boð, sem krafist er í eftirlitsskyni, skulu a.m.k. innihalda gagnareitina sem eru taldir upp í þessum viðauka. Bæði útgefendur 

auðkenna og veitendur gagnahirslna (þ.m.t. beinir) geta ákveðið að rýmka innihald boðanna, eingöngu í tæknilegum tilgangi, til 

að tryggja snurðulausa starfsemi rekjanleikakerfis tóbaksvaranna. 

Boðin, sem talin eru upp í þessum viðauka, taka ekki til boða sem útgefendur auðkenna og veitendur gagnahirslna (þ.m.t. 

beinirinn) eiga að senda til baka til rekstraraðila, s.s. staðfesting á móttöku. 

Öll boð, sem búin eru til innan tóbaksrekjanleikakerfisins, skulu innihalda auðkenningu upphafsaðila og tímastimpil sem er 

nákvæmur upp á sekúndu (sjá gagnategund: Time(L)). Útgefendur auðkenna og veitendur gagnahirslna (þ.m.t. beinir) skulu 

tímastimpla öll skilaboð, sem þeir veita viðtöku, nákvæmlega upp á sekúndu. 

I. KAFLI 

LÝSING REITA 

1. HLUTI 

Gagnategund 

Gagnategund Lýsing Dæmi 

ARC Tilvísunarkóði stjórnsýslu (ARC) eða síðari kóði sem er samþykktur 

samkvæmt eftirlitskerfi vegna flutnings vörugjaldsskyldra vara (EMCS) 

„15GB0123456789ABCDEF0“ 

aUI Einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir kóðað með: 

annaðhvort 

óbreytanlegri samstæðu í ISO646:1991 og samsett úr fjórum blokkum:  

a) forskeyti útgefanda auðkennis í samræmi við ISO15459-2:2015;  

b) raðnúmersþætti á sniðinu sem útgefandi auðkennis kom á fót;  

c) auðkenniskóða tóbaksaðstöðu samkvæmt gagnategundinni FID og  

d) tímastimpli samkvæmt gagnategundinni Time(s) 

eða 

óbreytanlegri samstæðu í ISO646:1991 sem myndar kóða sem er 

uppbyggður í samræmi við ISO15459-1:2014 eða ISO15459-4:2014 (eða 

nýjustu jafngildi þeirra) 

 

Boolean Boolean-gildi — „0“ (rangt/óvirkt) 

— „1“ (rétt/virkt) 

Country Heiti lands kóðað með ISO-3166-1:2013 alpha-2 (eða nýjasta jafngildi 

hans) 

„DE“ 

Currency Heiti gjaldmiðils kóðað með ISO 4217:2015 (eða nýjasta jafngildi hans) „EUR“ 

Date Dagsetning á samræmdum heimstíma (UTC) á eftirfarandi sniði: ÁÁÁÁ-

MM-DD 

„2019-05-20“ 

Decimal Talnagildi, tugastafir leyfðir „1“ eða „2,2“ eða „3,33“ 
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Gagnategund Lýsing Dæmi 

EOID Auðkenniskóði rekstraraðila á sniðinu sem útgefandi auðkennis fastsetti, 

kóðaður með óbreytanlegri samstæðu í ISO646:1991 

 

FID Auðkenniskóði tóbaksaðstöðu á sniðinu sem útgefandi auðkennis fastsetti, 

kóðaður með óbreytanlegri samstæðu í ISO646:1991 

 

Integer Námunduð tölugildi, engin tugabrot „1“ eða „22“ eða „333“ 

MID Auðkenniskóði vélar á sniðinu sem útgefandi auðkennis fastsetti, kóðaður 

með óbreytanlegri samstæðu í ISO646:1991 

 

MRN Tilvísunarnúmer flutnings (MRN) er einkvæmt tollskráningarnúmer. Það 

inniheldur 18 tölustafi og er samsett úr eftirfarandi þáttum: a) tveimur 

síðustu stöfunum í ártali ársins þegar útflutningurinn var formlega 

samþykktur (ÁÁ), b) heiti lands, kóðað með ISO-3166-1:2013 alpha-2 (eða 

nýjasta jafngildi hans) aðildarríkisins þangað sem yfirlýsingin var send, c) 

einkvæmu auðkenni fyrir innkomu/innflutning eftir ári og landi og d) 

vartölu. 

„11IT9876AB88901235“ 

SEED Vörugjaldsnúmer samsett úr: a) heiti lands kóðað með ISO-3166-1:2013 

alpha-2 (eða nýjasta jafngildi hans) (t.d. „LU“) og b) ellefu alstöfum; ef á 

þarf að halda er núllum bætt við vinstra megin (t.d. „00000987ABC“). 

„LU00000987ABC“ 

ITU Einkvæmur kóði flutningseiningar (t.d. SSCC) sem er búinn til í samræmi 

við ISO15459-1:2014 (eða nýjasta jafngildi hans) 

„001234560000000018“ 

Text Alstafagildi kóðuð með ISO8859-15:1999 „abcde12345“ 

Time(L) Samræmdur heimstími (UTC) á eftirfarandi sniði: YYYY-MM-

DDThh:mm:ssZ 

„2019-07-16T19:20:30Z“ 

Time(s) Samræmdur heimstími (UTC) á eftirfarandi sniði: YYMMDDhh „19071619“ 

TPID Tóbaksvöruauðkenni (TP-ID) – tölustafaauðkenni sem er notað í kerfi 

sameiginlegrar aðgangsgáttar ESB (EU-CEG) á sniðinu: NNNNN-NN-

NNNNN 

„02565-16-00230“ 

PN Vörunúmer – tölustafaauðkenni sem er notað í kerfi sameiginlegrar 

aðgangsgáttar ESB til að auðkenna vörugerðirnar (t.d. GTIN-númer 

vörunnar) (e. Global Trade Identification Number) 

„00012345600012“ 

upUI(L) Einkvæmt auðkenni á einingarpakka, kóðað með óbreytanlegri samstæðu í 

ISO646:1991 og samsett úr þremur blokkum: a) forskeyti útgefanda 

auðkennis í samræmi við ISO15459-2:2015; b) miðjublokk á sniðinu sem 

útgefandi auðkennis kom á fót og c) tímastimpli samkvæmt 

gagnategundinni Time(s) 
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Gagnategund Lýsing Dæmi 

upUI(s) Einkvæmt auðkenni á einingarpakka, kóðað með óbreytanlegri samstæðu í 

ISO646:1991 og samsett úr tveimur blokkum: a) forskeyti útgefanda 

auðkennis í samræmi við ISO15459-2:2015 og b) raðnúmersþætti á sniðinu 

sem útgefandi auðkennis kom á fót (t.d. einkvæmt auðkenni sem er gert 

sýnilegt á einingarpökkunum á sniði sem fólk getur lesið) 

 

Year Ártal á samræmdum heimstíma (UTC) á eftirfarandi sniði: ÁÁÁÁ „2024“ 

2. HLUTI 

Tegund stakafjölda 

Tegund Lýsing 

Simple (S) Eitt gildi 

Multiple (M) Mörg gildi 

3. HLUTI 

Tegund forgangs 

Tegund Lýsing 

Mandatory (M) Fylla skal breytuna út til að hægt sé að senda boðin 

Optional (O) Breytan tengist viðbótarreitum sem eru áfram valkvæðir 

II. KAFLI 

BOÐ 

1. HLUTI 

Auðkenniskóðar fyrir rekstraraðila, aðstöðu og vélar 

1.1. Beiðni um auðkenniskóða rekstraraðila 

Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 

Stakafjöld

i 
Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–1 

 EO_Name1 Skráð heiti rekstraraðila Text S M  

 EO_Name2 Annað heiti eða stytt heiti 

rekstraraðila 

Text S O  

 EO_Address Heimilisfang rekstraraðila – 

götuheiti, húsnúmer, póstnúmer, 

borg 

Text S M  

 EO_CountryReg Skráningarland rekstraraðila Country S M  
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Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 

Stakafjöld

i 
Forgangur Gildi 

 EO_Email Tölvupóstfang rekstraraðila, 

notað til að upplýsa um 

skráningarferlið, þ.m.t. síðari 

breytingar og önnur nauðsynleg 

samskipti 

Text S M  

 VAT_R Upplýsingar um stöðu virðis-

aukaskattsskráningar 

Boolean S M 0 – Engin virðis-

aukaskattsskráning 

1 – Virðis-

aukaskattsnúmer er fyrir 

hendi 

 VAT_N Virðisaukaskattsnúmer 

rekstraraðila 

Text S M, ef VAT_ 

R = 1 

 

 TAX_N Skattskráningarnúmer 

rekstraraðila 

Text S M, ef VAT_ 

R = 0 

 

 EO_ExciseNum

ber1 

Tilgreint hvort rekstraraðilinn sé 

með vörugjaldsnúmer sem lög-

bært yfirvald gefur út til að 

auðkenna einstaklinga/athafna-

svæði 

Boolean S M 0 – ekkert númer í 

gagnaskiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) 

1 – númer í 

gagnaskiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) er fyrir 

hendi 

 EO_ExciseNum

ber2 

Vörugjaldsnúmer rekstraraðila 

sem lögbært yfirvald gefur út til 

að auðkenna einstaklinga/ 

athafnasvæði 

SEED S M, ef 

EO_ExciseN-

umber1 = 1 

 

 OtherEOID_R Tilgreint hvort annar útgefandi 

auðkenna hafi úthlutað auðkenni 

til rekstraraðila 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 OtherEOID_N Auðkenniskóðar rekstraraðila 

sem aðrir útgefendur auðkenna 

hafa úthlutað 

EOID M M, ef 

OtherEOID_ 

R = 1 

 

 Reg_3RD Tilgreint hvort skráningin sé 

gerð fyrir hönd stjórnanda 

smásölustaðar sem á að öðru 

leyti ekki aðild að tóbaksvið-

skiptum 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Reg_EOID Auðkenni rekstraraðila sem 

kemur fram fyrir hönd 

stjórnanda smásölustaðar sem á 

að öðru leyti ekki aðild að 

tóbaksviðskiptum 

EOID S M, ef Reg_ 

3RD = 1 
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1.2. Leiðrétting á upplýsingum varðandi auðkenniskóða rekstraraðila 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–2 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 EO_Name1 Skráð heiti rekstraraðila Text S M  

 EO_Name2 Annað heiti eða stytt heiti 

rekstraraðila 

Text S O  

 EO_Address Heimilisfang rekstraraðila – 

götuheiti, póstnúmer og borg 

Text S M  

 EO_CountryReg Skráningarland rekstraraðila Country S M  

 EO_Email Tölvupóstfang rekstraraðila, 

notað til að upplýsa um skrán-

ingarferlið, þ.m.t. síðari 

breytingar 

Text S M  

 VAT_R Upplýsingar um stöðu virðis-

aukaskattsskráningar 

Boolean S M 0 – Engin virðis-

aukaskattsskráning 

1 – Virðisaukaskattsnú-

mer er fyrir hendi 

 VAT_N Virðisaukaskattsnúmer 

rekstraraðila 

Text S M, ef VAT_R = 

1 

 

 TAX_N Skattskráningarnúmer 

rekstraraðila 

Text S M, ef VAT_R = 

0 

 

 EO_ExciseNumb

er1 

Tilgreint hvort rekstraraðilinn 

sé með vörugjaldsnúmer sem 

lögbært yfirvald gefur út til að 

auðkenna einstaklinga/athafn-

asvæði 

Boolean S M 0 – ekkert númer í 

gagnaskiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) 

1 – númer í gagna-

skiptakerfi fyrir vörugjöld 

(SEED) er fyrir hendi 

 EO_Excise 

Number2 

Vörugjaldsnúmer rekstraraðila 

sem lögbært yfirvald gefur út til 

að auðkenna einstaklinga/ 

athafnasvæði 

SEED S M, ef 

EO_ExciseN-

umber1 = 1 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 OtherEOID_R Tilgreint hvort annar útgefandi 

auðkenna hafi úthlutað auð-

kenni til rekstraraðila 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 OtherEOID_N Auðkenniskóðar rekstraraðila 

sem aðrir útgefendur auðkenna 

hafa úthlutað 

EOID M M, ef 

OtherEOID_ 

R = 1 

 

 Reg_3RD Tilgreint hvort skráningin sé 

gerð fyrir hönd stjórnanda 

smásölustaðar sem á að öðru 

leyti ekki aðild að tóbaksvið-

skiptum 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Reg_EOID Auðkenni rekstraraðila sem 

kemur fram fyrir hönd 

stjórnanda smásölustaðar sem á 

að öðru leyti ekki aðild að 

tóbaksviðskiptum 

EOID S M, ef Reg_ 

3RD = 1 

 

1.3. Afskráning auðkenniskóða rekstraraðila 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–3 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 Reg_3RD Tilgreint hvort skráningin sé 

gerð fyrir hönd stjórnanda smá-

sölustaðar sem á að öðru leyti 

ekki aðild að tóbaksviðskiptum 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Reg_EOID Auðkenni rekstraraðila sem 

kemur fram fyrir hönd 

stjórnanda smásölustaðar sem á 

að öðru leyti ekki aðild að 

tóbaksviðskiptum 

EOID S M, ef Reg_3RD 

= 1 
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1.4. Beiðni um auðkenniskóða aðstöðu 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–4 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 F_Address Heimilisfang aðstöðu – 

götuheiti, húsnúmer, póstnúmer 

og borg 

Text S M  

 F_Country Land aðstöðu Country S M  

 F_Type Tegund aðstöðu Integer S M 1 –framleiðslustaður með 

vörugeymslu 

2 – sjálfstæð 

vörugeymsla 

3 – smásölustaður 

4 – annað 

 F_Type_Other Lýsing á annarri aðstöðu Text S M, ef F_Type = 

4 

 

 F_Status Tilgreint hvort hluti af 

aðstöðunni sé með stöðu 

skatt(vörugjalda)vörugeymslu 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 F_ExciseNumbe

r1 

Tilgreint hvort aðstaðan sé með 

vörugjaldsnúmer sem lögbært 

yfirvald gefur út til að auðkenna 

einstaklinga/athafnasvæði 

Boolean S M 0 – ekkert númer í 

gagnaskiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) 

1 – númer í gagna-

skiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) er fyrir 

hendi 

 F_ExciseNumbe

r2 

Vörugjaldsnúmer aðstöðu sem 

lögbært yfirvald gefur út til að 

auðkenna einstaklinga/athafn-

asvæði 

SEED S M, ef 

F_ExciseN-

umber1 = 1 

 

 OtherFID_R Tilgreint hvort annar útgefandi 

auðkenna hafi úthlutað auð-

kenni til aðstöðunnar 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já (e.t.v. einungis 

fyrir aðstöðu utan ESB) 

 OtherFID_N Auðkenniskóðar aðstöðu sem 

aðrir útgefendur auðkenna 

úthluta 

FID M M, ef OtherFID_ 

R = 1 

 

 Reg_3RD Tilgreint hvort skráningin sé 

gerð fyrir hönd stjórnanda smá-

sölustaðar sem á að öðru leyti 

ekki aðild að tóbaksviðskiptum 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já (e.t.v. einungis ef 

F_Type = 3) 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Reg_EOID Auðkenni rekstraraðila sem 

kemur fram fyrir hönd 

stjórnanda smásölustaðar sem á 

að öðru leyti ekki aðild að 

tóbaksviðskiptum 

EOID S M, ef Reg_3RD 

= 1 

 

1.5. Leiðrétting á upplýsingum varðandi auðkenniskóða aðstöðu 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–5 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 F_Address Heimilisfang aðstöðu – 

götuheiti, póstnúmer og borg 

Text S M  

 F_Country Land aðstöðu Country S M  

 F_Type Tegund aðstöðu Integer S M 1 –framleiðslustaður með 

vörugeymslu 

2 – sjálfstæð 

vörugeymsla 

3 – smásölustaður 

4 – annað 

 F_Type_Other Lýsing á annarri aðstöðu Text S M, ef F_Type = 

4 

 

 F_Status Tilgreint hvort hluti af 

aðstöðunni sé með stöðu 

skatt(vörugjalda)vörugeymslu 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 F_Excise 

Number1 

Tilgreint hvort aðstaðan sé með 

vörugjaldsnúmer sem lögbært 

yfirvald gefur út til að auðkenna 

einstaklinga/athafnasvæði 

Boolean S M 0 – ekkert númer í 

gagnaskiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) 

1 – númer í 

gagnaskiptakerfi fyrir 

vörugjöld (SEED) er 

fyrir hendi 

 F_Excise 

Number2 

Vörugjaldsnúmer aðstöðu sem 

lögbært yfirvald gefur út til að 

auðkenna einstaklinga/athafn-

asvæði 

SEED S M, ef F_Excise 

Number1 = 1 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 OtherFID_R Tilgreint hvort annar útgefandi 

auðkenna hafi úthlutað auð-

kenni til aðstöðunnar 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já (e.t.v. einungis 

fyrir aðstöðu utan ESB) 

 OtherFID_N Auðkenniskóðar aðstöðu sem 

aðrir útgefendur auðkenna 

úthluta 

FID M M, ef 

OtherFID_R = 1 

 

 Reg_3RD Tilgreint hvort skráningin sé 

gerð fyrir hönd stjórnanda 

smásölustaðar sem á að öðru 

leyti ekki aðild að tóbaksvið-

skiptum 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já (e.t.v. einungis ef 

F_ 

Type = 3) 

 Reg_EOID Auðkenni rekstraraðila sem 

kemur fram fyrir hönd 

stjórnanda smásölustaðar sem á 

að öðru leyti ekki aðild að 

tóbaksviðskiptum 

EOID S M, ef Reg_ 

3RD = 1 

 

1.6. Afskráning auðkenniskóða aðstöðu 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–6 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 Reg_3RD Tilgreint hvort afskráningin sé 

gerð fyrir hönd stjórnanda smá-

sölustaðar sem á að öðru leyti 

ekki aðild að tóbaksviðskiptum 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Reg_EOID Auðkenni rekstraraðila sem 

kemur fram fyrir hönd 

stjórnanda smásölustaðar sem á 

að öðru leyti ekki aðild að 

tóbaksviðskiptum 

EOID S M, ef Reg_ 

3RD = 1 
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1.7. Beiðni um auðkenniskóða vélar 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–7 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 M_Producer Framleiðandi vélar Text S M  

 M_Model Tegund vélar Text S M  

 M_Number Raðnúmer vélar Text S M  

 M_Capacity Hámarksgeta í 24 klukkustunda 

framleiðsluferli, gefin upp sem 

einingarpakkar 

Integer S M  

1.8. Leiðrétting á upplýsingum varðandi auðkenniskóða vélar 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–8 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 M_ID Auðkenniskóði vélar MID S M  

 M_Producer Framleiðandi vélar Text S M  

 M_Model Tegund vélar Text S M  

 M_Number Raðnúmer vélar Text S M  

 M_Capacity Hámarksgeta í 24 klukkustunda 

framleiðsluferli, gefin upp sem 

einingarpakkar 

Integer S M  
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1.9. Afskráning auðkenniskóða vélar 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 1–9 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila EOID S M  

 EO_CODE Staðfestingarkóði rekstraraðila 

sem látinn er í té sem svar við 

skráningu rekstraraðila 

Text S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 M_ID Auðkenniskóði vélar MID S M  

2. HLUTI 

Einkvæm auðkenni (UI) 

2.1. Beiðnir um einkvæmt auðkenni á einingu 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 2–1 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila 

aðilans sem leggur beiðnina fram 

(annaðhvort ESB-framleiðandi 

eða ESB-innflytjandi) 

EOID S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 Process_Type Tilgreint hvort framleiðsluferlið 

taki til vélbúnaðar 

Boolean S M 0 – Nei (einungis fyrir 

vörur sem eru að öllu 

leyti handgerðar) 

1 – Já 

 M_ID Auðkenniskóði vélar MID S M, ef Process_ 

Type = 1 

 

 P_Type Tegund tóbaksvöru Integer S M 1 — Sígaretta 

2 — Vindill 

3 — Smávindill 

4 — Vafningstóbak 

5 — Píputóbak 

6 — Vatnspíputóbak 

7 — Munntóbak 

8 — Neftóbak 

9 — Tuggutóbak 

10 — Nýjar 

tóbaksvörur 

11 — Annað (vara 

sem sett er á markað 

fyrir 19. maí 2014, 

sem fellur ekki undir 

flokka 1–9) 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 P_OtherType Lýsing á annarri tegund 

tóbaksvöru 

Text S M, ef P_Type = 

11 

 

 P_CN Kóði sameinaðar nafnaskrár (SN) Text S O  

 P_Brand Vöruheiti tóbaksvöru Text S M  

 P_weight Meðaltal heildarþyngdar ein-

ingarpakka, þ.m.t. umbúðir, í 

grömmum með nákvæmni upp á 

0,1 gramm 

Decimal S M  

 TP_ID Tóbaksvöruauðkenni sem er notað 

í kerfi sameiginlegrar 

aðgangsgáttar ESB 

TPID S M, ef 

Intended_Market 

er ESB-land 

 

 TP_PN Tóbaksvörunúmer sem er notað í 

kerfi sameiginlegrar 

aðgangsgáttar ESB 

PN S M, ef 

Intended_Market 

er ESB-land 

 

 Intended_Mark

et 

Fyrirhugað smásöluland Country S M  

 Intended_Route

1 

Tilgreint hvort fyrirhugað sé að 

flytja vöruna yfir landamæri með 

flutningi á landi/á sjó/vatni/í lofti 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Intended_Route

2 

Fyrsta land flutnings á landi/á 

sjó/vatni/í lofti eftir að varan fer 

frá framleiðsluaðildarríkinu eða 

innflutningsaðildarríkinu, ákvarð-

að á grundvelli eftirlitsstöðvar á 

næstu landamærum á landi, næstu 

höfn við sjó eða næsta flugvelli, 

eftir því sem við á 

Country S M, ef 

Intended_Route1 

= 1 

 

 Import Tilgreint hvort varan sé flutt inn 

til ESB 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Req_Quantity Umbeðinn fjöldi einkvæmra auð-

kenna á einingarpakka 

Integer S M  

2.2. Beiðni um einkvæmt auðkenni á heildarumbúðir 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 2–2 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila 

aðilans sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 Req_Quantity Umbeðið magn einkvæmra auð-

kenna á heildarumbúðir 

Integer S M  
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2.3. Beiðni um óvirkjun einkvæmra auðkenna 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 2–3 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila 

aðilans sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 Deact_Type Óvirkjun einkvæms auðkennis á 

einingarpakka eða einkvæms auð-

kennis á heildarumbúðir 

Integer S M 1 – Einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – Einkvæmt 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

 Deact_Reason1 Tilgreining á ástæðu fyrir óvirkjun Integer S M 1 – Vara eyðilögð 

2 – Vöru stolið 

3 – Einkvæmt 

auðkenni eyðilagt 

4 – Einkvæmu 

auðkenni stolið 

5 – Einkvæmt 

auðkenni ónotað 

6 – Annað 

 Deact_Reason2 Lýsing á annarri ástæðu Text S M, ef 

Deact_Reason1 

= 6 

 

 Deact_Reason3 Viðbótarlýsing á ástæðu Text S O  

 Deact_upUI Skrá yfir einkvæm auðkenni á ein-

ingarpökkum sem á að óvirkja 

upUI(s) M M, ef 

Deact_Type = 1 

 

 Deact_aUI Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem á að óvirkja 

aUI M M, ef 

Deact_Type = 2 

 

3. HLUTI 

Skráning og sending upplýsinga um flutning á vörum 

3.1. Ásetning einkvæms auðkennis á einingu á einingarpakka 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–1 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila 

aðilans sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 upUI_1 Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem á að skrá 

(full lengd) 

upUI(L) M M  

 upUI_2 Skrá yfir samsvarandi einkvæm 

auðkenni á einingarpökkum sem á 

að skrá (sem sýnileg, á sniði sem 

fólk getur lesið), tilgreind í sömu 

röð og upUI_1 

upUI(s) M M  

 upUI_comment Athugasemdir frá aðila sem 

tilkynnir 

Text S O  

3.2. Ásetning einkvæms auðkennis á heildarumbúðir á heildarpakkningar 

Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 
Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–2 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu FID S M  

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  

 aUI Einkvæmt auðkenni á heildar-

umbúðir 

aUI S M  

 Aggregation_T

ype 

Auðkenning á tegund samsöfnunar Integer S M 1 – samsöfnun, 

einungis einkvæm 

auðkenni á 

einingarpakka 

2 – samsöfnun, 

einungis einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

3 – samsöfnun, 

bæði einkvæm 

auðkenni á 

einingarpakka og 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

 Aggregated_UI

s1 

Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem á að safna 

saman 

upUI(L) M M, ef 

Aggregation_ 

Type = 1 eða 3 

 

 Aggregated_UI

s2 

Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem á að safna enn 

frekar saman 

aUI M M, ef 

Aggregation_ 

Type = 2 eða 3 

 

 aUI_comment Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  
  



17.3.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 18/329 

 

 

3.3. Sending tóbaksvara frá aðstöðu 

Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 
Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–3 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 Event_Time Fyrirhugaður tímapunktur þegar 

atburður á að eiga sér stað 

Time(s) S M  

 F_ID Auðkenniskóði sendingaraðstöðu FID S M  

 Destination_ 

ID1 

Upplýsingar um tegund ákvörðun-

arstaðar: ef viðtökuaðstaðan er 

staðsett á yfirráðasvæði ESB og ef 

um er að ræða afhendingu í sjálfsala 

eða með sölubifreið sem afhendir til 

margra smásölustaða í magni sem er 

ekki ákvarðað fyrir fram fyrir 

afhendinguna. 

Integer S M 1 – Ákvörðun-

arstaður utan ESB 

2 – Ákvörðun-

arstaður í ESB, 

annar en sjálfsali – 

umsamið magn 

afhent 

3 – Sjálfsali eða -

salar í ESB 

4 – Ákvörðun-

arstaður í ESB, 

annar en sjálfsali – 

afhending með 

sölubifreið 

 Destination_ 

ID2 

Auðkenniskóði viðtökuaðstöðu FID S M, ef 

Destination_ID1 

= 2 

 

 Destination_ 

ID3 

Auðkenniskóði eða -kóðar viðtöku-

aðstöðu – hugsanlega margir 

sjálfsalar 

FID M M, ef 

Destination_ID1 

= 3 

 

 Destination_ 

ID4 

Auðkenniskóði eða -kóðar viðtöku-

aðstöðu 

FID M M, ef 

Destination_ID1 

= 4 

 

 Destination_ 

ID5 

Fullt heimilisfang viðtökuaðstöðu – 

götuheiti, húsnúmer, póstnúmer, 

borg 

Text S M, ef 

Destination_ID1 

= 1 

 

 Transport_ 

mode 

Flutningsmáti, sem varan fer með úr 

aðstöðunni, sjá: kóðaskrá 7 í II. 

viðauka við reglugerð framkvæm-

dastjórnarinnar (EB) nr. 684/2009. 

Integer S M 0 – Annað 

1 – Sjóflutningar 

2 – Járnbrautar-

flutningar 

3 – Flutningar á 

vegum 

4 – Flutningar í 

lofti 

5 – Póstsending 

6 – Föst flutninga-

mannvirki 

7 – Flutningar á 

skipgengum 

vatnaleiðum 
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Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 
Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Transport_ 

vehicle 

Auðkenning á ökutæki (þ.e. núme-

raplata, númer lestar, númer flugvé-

lar/flugs, heiti skips eða annað 

auðkenni) 

Text S M „n/a“ er leyft gildi 

ef Transport_mode 

= 0 og varan er 

flutt milli 

samliggjandi 

aðstöðu og afhent 

handvirkt 

 Transport_ 

cont1 

Tilgreint hvort flutningurinn sé 

gámaflutningur þar sem notaður er 

einkvæmur flutningseiningarkóði 

(t.d. SSCC) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Transport_ 

cont2 

Einkvæmur flutningseiningarkóði 

gámsins 

ITU S M, ef 

Transport_cont1 

= 1 

 

 Transport_s1 Tilgreint hvort sendingin fari fram 

hjá birgðastjóra/póstrekanda sem 

starfrækir sitt eigið ferilrakn-

ingarkerfi sem aðildarríki sendin-

garaðstöðunnar samþykkir. Einungis 

fyrir lítið magn af tóbaksvörum 

(eigin þyngd sendra vara undir 10 

kg) sem eru ætlaðar til útflutnings til 

þriðju landa. 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Transport_s2 Rakningarnúmer birgðastjóra Text S M, ef 

Transport_s1 = 1 

 

 EMCS Sending samkvæmt eftirlitskerfi 

vegna flutnings vörugjaldskyldra 

vara (EMCS) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 EMCS_ARC Tilvísunarkóði stjórnsýslu (ARC) ARC S M, ef EMCS = 1  

 SAAD Sending með einfölduðu fylgiskjali, 

sjá: reglugerð framkvæm-

dastjórnarinnar (EBE) nr. 3649/92 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 SAAD_number Tilvísunarnúmer yfirlýsingar og/eða 

heimildar sem lögbært yfirvald í 

viðtökuaðildarríkinu verður að veita 

áður en flutningurinn hefst 

Text S M, ef SAAD = 1  

 Exp_Declarati-

on 

Tilgreint hvort tollstöðin hafi gefið 

út tilvísunarnúmer flutnings (MRN) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 
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Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 
Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Exp_ 

DeclarationNu

mber 

Tilvísunarnúmer flutnings (MRN) MRN S M, ef 

Exp_Declaration 

= 1 

 

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna í sendingunni (skráð á 

hæsta stigi tiltækrar samsöfnunar) 

Integer S M 1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem á að senda 

upUI(L) M M, ef UI_Type = 

1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem á að senda 

aUI M M, ef UI_Type = 

2 eða 3 

 

 Dispatch_comm

ent 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

3.4. Koma tóbaksvara til aðstöðu 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–4 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 F_ID Auðkenniskóði komuaðstöðu FID S M  

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  

 Product_Return Tilgreint hvort vörur sem koma séu 

endursending eftir að vörur hafa 

ekki komist til skila, að hluta eða í 

heild. 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna sem veitt er viðtaka (skráð 

á hæsta stigi tiltækrar samsöfnunar) 

Integer S M 1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem veitt er viðtaka 

upUI(L) M M, ef UI_Type = 

1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem veitt er 

viðtaka 

aUI M M, ef UI_Type = 

2 eða 3 

 

 Arrival_comme

nt 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

3.5. Umferming 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–5 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 Event_Time Fyrirhugaður tímapunktur þegar 

atburður á að eiga sér stað 

Time(s) S M  

 Destination_ 

ID1 

Tilgreint hvort viðtökuaðstaðan er 

staðsett á yfirráðasvæði ESB 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Destination_ 

ID2 

Auðkenniskóði viðtökuaðstöðu FID S M, ef 

Destination_ 

ID1 = 1 

 

 Destination_ 

ID3 

Fullt heimilisfang viðtökuaðstöðu Text S M, ef 

Destination_ 

ID1 = 0 

 

 Transport_mode Flutningsmáti sem varan er umfermd 

yfir í, sjá: kóðaskrá 7 í II. viðauka 

við reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 684/2009. 

Integer S M 0 – Annað 

1 – Sjóflutningar 

2 – Járnbrautar-

flutningar 

3 – Flutningar á 

vegum 

4 – Flutningar í 

lofti 

5 – Póstsending 

6 – Föst flutninga-

mannvirki 

7 – Flutningar á 

skipgengum 

vatnaleiðum 

 Transport_vehic

le 

Auðkenning á ökutæki (þ.e. 

númeraplata, númer lestar, númer 

flugvélar/flugs, heiti skips eða annað 

auðkenni) 

Text S M  



17.3.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 18/333 

 

 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Transport_cont1 Tilgreint hvort flutningurinn sé 

gámaflutningur þar sem notaður er 

einkvæmur flutningseiningarkóði 

(t.d. SSCC) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Transport_cont2 Einkvæmur flutningseiningarkóði 

gámsins 

ITU S M, ef 

Transport_cont1 

= 1 

 

 EMCS Sending samkvæmt eftirlitskerfi 

vegna flutnings vörugjaldskyldra 

vara (EMCS) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 EMCS_ARC Tilvísunarkóði stjórnsýslu (ARC) ARC S M, ef EMCS = 1  

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna sem á að umferma (skráð 

á hæsta stigi tiltækrar samsöfnunar) 

Integer S M 1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem á að umferma 

upUI(L) M M, ef UI_Type = 

1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem á að umferma 

aUI M M, ef UI_Type = 

2 eða 3 

 

 Transloading_ 

comment 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

3.6. Sundurtekning einkvæmra auðkenna á heildarumbúðir 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–6 

 EO_ID Auðkenni rekstraraðila EOID S M  

 F_ID Auðkenni aðstöðu FID S M  

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 aUI Einkvæm auðkenni á heildarumbúðir 

sem á að taka sundur 

aUI S M  

 disaUI_ 

comment 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

3.7. Tilkynning um afhendingu með sölubifreið til smásölustaðar (krafist fyrir boð af tegundinni 3-3 ef reitur 

Destination_ID1 = 4) 

Atriði # Reitur Athugasemdir 
Gagnategun

d 
Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 3–7 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 F_ID Auðkenniskóði aðstöðu smá-

sölustaðar 

FID S M  

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna sem eru afhent (skráð á 

hæsta stigi tiltækrar samsöfnunar) 

Integer S M 1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem eru afhent 

upUI(L) M M, ef UI_Type = 

1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðir sem eru afhent 

aUI M M, ef UI_Type = 

2 eða 3 

 

 Delivery_ 

comment 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

4. HLUTI 

Viðskiptaviðburðir 

4.1. Útgáfa reiknings 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 4–1 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  

 Invoice_Type1 Tegund reiknings Integer S M 1 – Frumrit 

2 – Leiðrétting 

3 – Annað 

 Invoice_Type2 Lýsing á annarri tegund reiknings Text S M, ef Invoice_ 

Type1 = 3 

 

 Invoice_ 

Number 

Númer reiknings Text S M  

 Invoice_Date Dagsetning reiknings Date S M  

 Invoice_Seller Auðkenni seljanda EOID S M  

 Invoice_ 

Buyer1 

Tilgreint hvort kaupandi er staðsettur 

í ESB 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Invoice_ 

Buyer2 

Auðkenni kaupanda EOID S M, ef Invoice_ 

Buyer1 = 1 

 

 Buyer_Name Skráð lögheiti kaupanda Text S M, ef Invoice_ 

Buyer1 = 0 

 

 Buyer_Address Heimilisfang kaupanda – götuheiti, 

húsnúmer, póstnúmer, borg 

Text S M, ef Invoice_ 

Buyer1 = 0 

 

 Buyer_Country

Reg 

Skráningarland kaupanda Country S M, ef Invoice_ 

Buyer1 = 0 

 

 Buyer_TAX_N Skattskráningarnúmer kaupanda Text S M, ef Invoice_ 

Buyer1 = 0 

 

 First_Seller_ 

EU 

Tilgreint hvort reikningur sé gefinn 

út af fyrsta seljanda í ESB, þ.e.a.s. 

ESB-framleiðanda eða -innflytjanda, 

og varan ætluð á markað í ESB 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Product_ 

Items_1 

Skrá yfir tóbaksvöruauðkenni 

(TPID) sem svara til varanna sem 

eru taldar upp á reikningnum 

TPID M M, ef 

First_Seller_ 

EU = 1 

 

 Product_ 

Items_2 

Skrá yfir vörunúmer sem svara til 

varanna sem eru taldar upp á 

reikningnum (í sömu röð og 

Product_Items_1) 

PN M M, ef 

First_Seller_ 

EU = 1 

 

 Product_Price Nettóverð einingarpakka á hvert par 

af tóbaksvöruauðkenni (TPID) ásamt 

vörunúmeri  

(í sömu röð og Product_Items_1) 

Decimal M M, ef 

First_Seller_ 

EU = 1 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Invoice_Net Hrein heildarfjárhæð á reikningnum Decimal S M  

 Invoice_ 

Currency 

Gjaldmiðill reiknings Currency S M  

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna sem falla undir reikning 

(skráð á hæsta stigi tiltækrar 

samsöfnunar) 

Integer S M 1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem falla undir 

reikning 

upUI(L) M M, ef UI_Type = 

1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem falla undir 

reikning 

aUI M M, ef UI_Type = 

2 eða 3 

 

 Invoice_ 

comment 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

4.2. Útgáfa pöntunarnúmers 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 4–2 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  

 Order_Number Númer innkaupapöntunar Text S M  

 Order_Date Dagsetning innkaupapöntunar Date S M  

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna sem falla undir 

innkaupapöntunina (skráð á hæsta 

stigi tiltækrar samsöfnunar) 

Integer S M 1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem falla undir 

innkaupapöntunina 

upUI(L) M M, ef UI_Type = 

1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem falla undir 

innkaupapöntunina 

aUI M M, ef UI_Type = 

2 eða 3 

 

 Order_ 

comment 

Lýsing á ástæðu fyrir frestun 

skráningar á innkaupapöntuninni 

Text S O  

4.3. Móttaka greiðslu 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 4–3 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 Event_Time Tímapunktur þegar atburður á sér 

stað 

Time(s) S M  

 Payment_Date Dagsetning viðtöku greiðslu Date S M  

 Payment_Type Tegund greiðslu Integer S M 1 – bankayfirfærsla 

2 – bankakort 

3 – reiðufé 

4 – annað 

 Payment_ 

Amount 

Upphæð greiðslu Decimal S M  

 Payment_ 

Currency 

Gjaldmiðill greiðslu Currency S M  

 Payment_ 

Payer1 

Tilgreint hvort greiðandi er 

staðsettur í ESB 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Payment_ 

Payer2 

Auðkenni greiðanda EOID S M, ef 

Payment_Payer1 

= 1 

 

 Payer_Name Skráð lögheiti greiðanda Text S M, ef 

Payment_Payer1 

= 0 

 

 Payer_Address Heimilisfang greiðanda – götuheiti, 

húsnúmer, póstnúmer og borg 

Text S M, ef 

Payment_Payer1 

= 0 

 

 Payer_Country

Reg 

Skráningarland greiðanda Country S M, ef 

Payment_Payer1 

= 0 

 

 Payer_TAX_N Skattskráningarnúmer greiðanda Text S M, ef 

Payment_Payer1 

= 0 
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Payment_ 

Recipient 

Auðkenni viðtakanda EOID S M  

 Payment_ 

Invoice 

Tilgreint hvort greiðslan samsvari 

fyrirliggjandi reikningi 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Já 

 Invoice_Paid Númer reiknings sem er greiddur 

með greiðslunni 

Text S M, ef 

Payment_Invoice 

= 1 

 

 UI_Type Auðkenning á tegundum einkvæmra 

auðkenna sem falla undir greiðsluna 

(skráð á hæsta stigi tiltækrar 

samsöfnunar) 

Integer S M, ef Payment_ 

Invoice = 0 

1 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á einingarpakka 

2 – einungis 

einkvæm auðkenni 

á heildarumbúðir 

3 – bæði einkvæm 

auðkenni á einingu 

og einkvæm 

auðkenni á 

heildarumbúðir 

 upUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

einingarpökkum sem falla undir 

greiðslu 

upUI(L) M M, ef 

Payment_Invoice 

= 0 og UI_Type 

= 1 eða 3 

 

 aUIs Skrá yfir einkvæm auðkenni á 

heildarumbúðum sem falla undir 

greiðslu 

aUI M M, ef 

Payment_Invoice 

= 0 og UI_Type 

= 2 eða 3 

 

 Payment_ 

comment 

Athugasemdir frá aðila sem tilkynnir Text S O  

5. HLUTI 

Innkallanir 

5. Innkallanir á beiðnum, rekstrarlegum boðum og viðskiptaboðum (mögulegar fyrir boð af tegundunum 2-1, 2-2, 3-1 

til 3-7, 4-1, 4-2 og 4-3) 

Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Message_Type Auðkenning á tegund boða Text S M 5 

 EO_ID Auðkenniskóði rekstraraðila aðilans 

sem leggur beiðnina fram 

EOID S M  

 Recall_CODE Kóði innköllunarboða sem látinn er 

sendanda boðanna í té til að staðfesta 

að það eigi að innkalla upphaflegu 

boðin 

Text S M  
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Atriði # Reitur Athugasemdir Gagnategund Stakafjöldi Forgangur Gildi 

 Recall_ 

Reason1 

Ástæða til að innkalla upphafleg boð Integer S M 1 – atburður sem 

tilkynnt var um 

gerðist ekki 

(einungis fyrir boð 

af tegundunum 3–3 

og 3–5) 

2 – boð innihéldu 

rangar upplýsingar 

3 – annað 

 Recall_ 

Reason2 

Lýsing á ástæðu fyrir innköllun 

upphaflegra boða 

Text S M, ef Recall_ 

Reason1 = 3 

 

 Recall_ 

Reason3 

Allar viðbótarskýringar varðandi 

ástæðu fyrir innköllun upphaflegra 

boða 

Text S O  

Tilkynning: Innköllun, að því er varðar rekstrar- og birgðastjórnunaratburði, leiðir til þess að innkölluðu boðin eru merkt sem 

felld úr gildi en leiðir ekki til þess að fyrirliggjandi gagnagrunnsskrá sé eytt. 

 __________  


