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ES-TGD1 KODAVIMO DUOMENYS 

Informacija prekybai 
 
 
ES-TGD reglamente nustatyti gaminio kodavimo reikalavimai taikomi į ES rinką įvežamiems tabako gaminimas ir ES rinkoje 
pardavinėjamiems gaminiams, įskaitant ir eksportui iš ES skirtiems gaminiams.  
 
Šiuo dokumentu siekiama susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams paaiškinti apie DCTA narių2 nustatytą produkto 
kodavimą pagal ES-TGD, susijusį su įprastų pakuočių dalių kodo struktūra ir duomenų laikmena. Šitaip jie galės suprasti, kokį 
kodą turi nuskaityti ir užregistruoti, o taip pat, kokias patikras jie gali integruoti savo vietinėje atsekamumo sistemoje. 
 
 

 

1. Vienetinių pakelių unikalus identifikatorius (UI) (pakelis, maišiukas, 
skardinė, pastatomi maišiukai ir t. t.) 

 
 

 
Kodo struktūra  
Kodo struktūrą nustato ES-TGD įgyvendinimo aktai (IA)3 ir jį sugeneruoja jų atitinkamos šalies paskirti ID suteikėjai (pagal 
nutylėjimą, tai yra gamybos šalis arba nukrypstant, tai gali būti paskirties šalis). 
 
Atkreipkite dėmesį, kad toliau aprašyta vienetinių pakelių unikalaus identifikatoriaus (UI) struktūra yra sudaryta pagal ES-TGD 
IA pateiktus standartus.  
 

TGD ĮR 
straipsnio 
nuoroda 

Duomenų elementas 
Ilgis 

[simbolių 
sk.] 

Pavyzdys Pastaba 

8.1 a ID suteikėjo ID 3 „RIT“ Duomenų laikmena ir žmogaus 
skaitomas tekstas 

8.1 b Serijos numeris Kintantis „qW135tr8b“ Duomenų laikmena ir žmogaus 
skaitomas tekstas 

8.1 c Gaminio kodas (verslo 
informacija) 

Kintantis „x52Ab7“ Tik duomenų laikmena 

8.1 d Laiko žyma4 8 „19052111“ Tik duomenų laikmena 

 
 
Kodo pavyzdys: 

 Duomenų laikmena:  „RITqW135tr8bx52Ab719052111“ 

 Žmogaus skaitomas tektas:  „RITqW135tr8b“ 
 
 
Kodo išvaizda ir padėtis 
Duomenų laikmena yra „Dotcode“ arba „2D Datamatrix“, pateikta cigarečių pakelio apačioje (žr. toliau pateiktą iliustraciją) ir 
skirtingose padėtyse ant kitų rūšių tabako gaminių (KRTG), pavyzdžiui, maišelių, skardinių, pastatomų maišiukų ir t. t. 
 
 

                                                           
1  Direktyva 2014/40/ES arba Tabako gaminių Direktyva (TGD). 
2  DCTA reiškia Skaitmeninio kodavimo ir sekimo asociacija (angl. Digital Coding and Tracking Association). DCTA (www.dcta-

global.com) nariai yra: „British American Tobacco“ (BAT), „Imperial Tobacco Group“ (ITG), „Japan Tobacco International“ (JTI) ir „Philip 
Morris International „(PMI). 

3 Ypač Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių 
standartų 

4  TGD leidžia, kad laiko žyma būtų tik žmogaus skaitomas tekstas, nors TGD pranešime reikalaujama, kad jis būtų siunčiamame 
unikalaus identifikatoriaus pranešime, upUI(L). Todėl DCTA gamintojai įtrauks jį į mašinomis skaitomą kodą, kad būtų išvengta 
papildomo apsunkinimo prekybai. 
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Pavyzdžiai: 
 

 
 

EU-TPD UI Data Carrier DotCode or 2D Datamatrix ES-TGD UI duomenų laikmena „DotCode“ arba „2D 
Datamatrix“ 

EU-TPD UI Human Readable ES-TGD UI žmogaus skaitomas tekstas 

Market and/or Manuf. Reguirements Rinkos ir (arba) gamintojo reikalavimai 

 
 
Kodo apdorojimo galimybė 
Vienetinių pakelių UI sudaro su verslu susiję duomenys (pavyzdžiui, gaminio ir gamybos duomenys), kuriuos įterpia ID 
suteikėjas, sugeneravęs kodą suspaudimo būdu (3-ias kodo duomenų elementas). 
 
Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nori identifikuoti gaminį pagal kiekvieną nuskaitytą vienetinio pakelio UI, turėtų pagal 
savo nuskaitymo sistemos logiką integruoti ID suteikėjo specialų dekodavimo algoritmą, veikiantį pagal ID suteikėjų pateiktą 
„neintegruotų plokščiųjų failų“ rinkinį, kaip nurodyta ES-TGD IA 20 straipsnyje. 
 
Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nenori įdiegti šios logikos, taip pat gali atlikti dvigubą nuskaitymą, remdamiesi pradiniu 
esamo EAN/GTIN-8/13 nuskaitymu (pateikiamas ant kiekvieno parduodamo pakelio kaip linijinis brūkšninis kodas), skirtu 
gaminiui identifikuoti ir vienetinio pakelio UI, kurį reikėtų įrašyti ir persiųsti. 
 
 
 

 

2. Didmeninių pakuočių UI (išorinė pakuotė, dėžė, blokas)  
  

 
Kodo struktūra  
Gamintojai, kurie yra DCTA nariai, patys sugeneruos reikalingą ISO 15459 atitinkantį didmeninės pakuotės UI, kuris bus 
pritvirtintas prie kiekvienos išorinės pakuotės, pilnai kaip duomenų laikmena ir žmogaus skaitomas tekstas. 
 
Kodo struktūra yra GS1-SGTON (GTIN serijos numeris), įskaitant specialius simbolius (t. y. <FNC1>) ir tvirtinimo 
identifikatorius (TI), kaip nurodyta standarte ir, gamintojo nuožiūra, papildyta papildomais GS1 atitinkančiais duomenų 
elementais. 
 

Duomenų elementas Ilgis 
[simbolių 

sk.] 

Pavyzdys Pastaba 

<FNC1> nėra nėra Specialus GS1 nurodytas simbolis 

AI 01 2 „01“ AI naudojamas kaip GTIN priešdėlis 

GTIN-14 14 „04023500715224“ Išorinė pakuotė GS1 GTIN 
GTIN-14 arba EAN-13 su priešdėliu 
„0“ 

AI 21 2 „21“ AI naudojamas kaip SN priešdėlis 

Serijos numeris Kintantis 
(maks. 20) 

„KVVJB497KL07“ Serijos numeris iš GS1 82 simbolių 
rinkinio 
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<FNC1> nėra nėra Specialius GS1 nurodytas simbolis, 
jei AI 21 yra trumpesnis nei 20 
simbolių 

AI 240 3 „240“ AI naudojamas kaip gaminio kodo 
priešdėlis 

Gaminio kodas Kintantis 
(maks. 30) 

„PRD45678“, „FA060408.14“, 
„ManufProduct12“ ir t. t. 

Gaminio kodas kaip nustatyta 
gamintojo 

Pasirenkamas pavyzdys: 

<FNC1> nėra nėra Specialius GS1 nurodytas simbolis, 
jei įtraukti papildomi AI ir (240) yra 
trumpesnis nei 30 simbolių 

AI 10 2 „10“ AI naudojamas kaip gamybos 
partijos priešdėlis 

Gamybos partija Kintantis 
(maks. 20) 

„21ABCDEFG“ Gamybos partija kaip nustatyta 
gamintojo 

 
 
Atskirų gamintojų kodo ilgis: 
 
Dabartinė būsena,5 ateityje kiekvienas gamintojas gali pakeisti. 

Duomenų elementas BAT 
 [simbolių sk.] 

ITG 
[simbolių sk.] 

JTI 
[simbolių sk.] 

PMI 
[simbolių sk.] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Serijos numeris 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Gaminio kodas 8 8 8 11 

 
Pasirenkama: 

AI 10 2 2 2 2 

Gamybos partija Kintantis Kintantis Kintantis 9 

 
Kodo pavyzdys: 

 Duomenų laikmena:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Žmogaus skaitomas tektas  „(01) 04023500715224 
   (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678“ 
 
Kodo išvaizda ir padėtis 
Duomenų laikmena yra „2D Datamatrix“, esanti išorinės pakuotės galiniame skydelyje, etiketėje arba pritvirtinta tiesiai prie 
kartoninės dėžės. 
 
ES-TGD atitinkanti duomenų laikmena, kurią turi naudoti ekonominės veiklos vykdytojai, yra paryškinta specialia žyma „TTT“ 
virš jos arba šalia jos, suteikiančia garantiją, kad didmeninis turinys buvo užregistruotas didmeninės pakuotės rengėjo 
(gamintojo arba ankstesnio ekonominės veiklos vykdytojo).   
 
 
 
 
 

 

                                                           
5  Kaip nuspręsta 2018 liepos mėn. 
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Pavyzdys: 

 
 
 
Kodo apdorojimo galimybė 
Didmeninės pakuotės UI išorėje yra grynai ISO 15459-4 atitinkantis GS1 SGTIN, kad bet kuris ekonominės veiklos 

vykdytojas galėtų identifikuoti gaminį pagal nuskaitytą UI naudodamas: 

 dalį <GTIN-14> (su priešdėliu AI „01“), 

 dalį <Gamintojo gaminio kodas> (su priešdėliu AI „240“), nurodančiu didesnį gaminio grūdėtumą,  

 arba abi dalis. 

 

Persiunčiamas kodas 
Kadangi priimtiną didmeninės pakuotės UI formatą be privalomų SGTIN („(01)..(21)..“ dalių gali sudaryti ir papildoma 
informacija, prieš kurią seka atitinkami GS1 naudojimo identifikatoriai (pvz.: (240).. arba (10)..), nėra aišku, kuri (-ios) UI dalis 
(-ys) bus reikalingos persiųsti į ES-TGD duomenų saugyklą (visas matomas kodas arba tik (01)..(21)..).  
 
Todėl labai rekomenduojama, kad fiksuojant ir išsaugant UI, vietinė atsekamumo sistema visiškai atitiktų GS1 taisykles. 
 
 

 

3. Didmeninės pakuotės unikalus ID (blokų dėžės)  
 

 
 
Kodo struktūra  
Gamintojai, kurie yra DCTA nariai, patys sugeneruos reikalingą ISO 15459-4 atitinkantį didmeninės pakuotės unikalų ID, kuris 
bus pritvirtintas prie kiekvienos išorinės pakuotės, pilnai kaip duomenų laikmena ir žmogaus skaitomas tekstas. 
 
Kodo struktūra yra GS1-SGTON (GTIN serijos numeris), įskaitant specialius simbolius (t. y. <FNC1>) ir tvirtinimo 
identifikatorius (TI), kaip nurodyta standarte ir, gamintojo nuožiūra, papildyta papildomais GS1 atitinkančiais duomenų 
elementais. 
 

Duomenų elementas Ilgis [simb] Pavyzdys Pastaba 

<FNC1> nėra nėra Specialus GS1 nurodytas simbolis 

AI 01 2 „01“ AI naudojamas kaip GTIN priešdėlis 

GTIN-14 14 „05410706718553“ Pagrindinė dėžė GS1 GTIN 
GTIN-14 arba EAN-13 su priešdėliu 
„0“ 

AI 21 2 „21“ AI naudojamas kaip SN priešdėlis 

Serijos numeris Kintantis 
(maks. 20) 

„041703200737144901“ Serijos numeris iš GS1 82 simbolių 
rinkinio 

Pasirenkama: pavyzdys (pagal GS1 taisykles, gali būti papildomų) 

<FNC1> nėra nėra Specialus GS1 nurodytas simbolis, 
jei (21) yra trumpesnis nei 20 
simbolių 

AI 240 3 „240“ AI naudojamas kaip gaminio kodo 
priešdėlis 

Produkto kodas Kintantis 
(maks. 30) 

„PRD45678“, „FA060408.14“, 
„ManufProduct12“ ir t. t. 

Gaminio kodas kaip nustatyta 
gamintojo 

<FNC1> nėra nėra Specialus GS1 nurodytas simbolis, 
jei įtraukti papildomi AI ir (240) yra 
trumpesnis nei 30 simbolių 

AI 10 2 „10“ AI naudojamas kaip gamybos 
partijos priešdėlis 
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Gamybos partija Kintantis 
(maks. 20) 

„21ABCDEFG“ Gamybos partija kaip nustatyta 
gamintojo 

 
 
Atskirų gamintojų kodo ilgis: 
 
Dabartinė būsena,6 ateityje kiekvienas gamintojas gali pakeisti. 

Duomenų elementas BAT 
 [simbolių sk.] 

ITG 
[simbolių sk.] 

JTI 
[simbolių sk.] 

PMI 
[simbolių sk.] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Serijos numeris 19 16 7 18 

Pasirenkama: 

AI 240 3 3 3 3 

Gaminio kodas 8 8 nėra 11 

AI 10 2 2 2 2 

Gamybos partija Kintantis Kintantis 8 9 

 
 
Kodo pavyzdys: 

 Duomenų laikmena:  „<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678“ 

 Žmogaus skaitomas tektas:  „(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
   (240) PRD45678“ 
 
 

Kodo išvaizda ir padėtis 
Duomenų laikmena yra „2D Datamatrix“, įterpta esamoje dėžės etiketėje, pritvirtintoje prie vienos arba dviejų dėžės pusių. 
Be „2D Datamatrix“, kai kurie gamintojai tvirtina lygiavertį kodą brūkšninio kodo (GTIN-128) formatu. 
 
ES-TGD atitinkanti duomenų laikmena, kurią turi naudoti ekonominės veiklos vykdytojai, yra paryškinta specialia žyma „TTT“ 
virš jos arba šalia jos, suteikiančia garantiją, kad didmeninis turinys buvo užregistruotas didmeninės pakuotės rengėjo 
(gamintojo arba ankstesnio ekonominės veiklos vykdytojo).  
 

 
Pavyzdys: 

  
 

Kodo apdorojimo galimybė 

                                                           
6  Kaip nuspręsta 2018 liepos mėn. 
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Didmeninės pakuotės UI pagrindinėje dėžėje yra grynai ISO 15459-4 atitinkantis GS1 SGTIN, kad bet kuris ekonominės 

veiklos vykdytojas galėtų identifikuoti gaminį pagal nuskaitytą UI naudodamas: 

 dalį <GTIN-14> (su priešdėliu AI „01“), 

 dalį <Gamintojo gaminio kodas> (su priešdėliu AI „240“), nurodančiu didesnį gaminio grūdėtumą (jei yra).  

 arba abi dalis. 

 

Persiunčiamas kodas 
Kadangi priimtiną didmeninės pakuotės UI formatą be privalomų SGTIN („(01)..(21)..“ dalių gali sudaryti ir papildoma 
informacija, prieš kurią seka atitinkami GS1 naudojimo identifikatoriai (pvz.: (240).. arba (10)..), nėra aišku, kuri (-ios) UI dalis 
(-ys) bus reikalingos persiųsti į ES-TGD duomenų saugyklą (visas matomas kodas arba tik (01)..(21)..).  
 
Todėl labai rekomenduojama, kad fiksuojant ir išsaugant UI, vietinė atsekamumo sistema visiškai atitiktų GS1 taisykles. 
 

 

 
4. Didmeninės pakuotės unikalus ID (Padėklas, mišri dėžė, logistinis 

vienetas ir t. t.)  
  

 

 
Kodo struktūra  
Gamintojai, kurie yra DCTA nariai, patys sugeneruos reikalingą ISO 15495-1 atitinkantį didmeninės pakuotės unikalų ID, kuris 
bus pritvirtintas prie kiekvieno padėklo, mišrių dėžių ir (arba) bet kokių logistinių vienetų pagal ES-TGD pilnai kaip duomenų 
laikmena ir žmogaus skaitomas tekstas. 
 
Kodo struktūra yra GS1-SSCC (siuntimo konteinerio serijos kodas), įskaitant specialius simbolius (t. y. <FNC1>) ir tvirtinimo 
identifikatorius (TI), kaip nurodyta standarte ir, gamintojo nuožiūra, gali būti papildyta papildomais GS1 atitinkančiais duomenų 
elementais. 
 

Duomenų elementas Ilgis [simb] Pavyzdys Pastaba 

<FNC1> nėra nėra Specialus GS1 nurodytas simbolis 

AI 00 2 „00“ AI naudojamas kaip SSCC 
priešdėlis 

SSCC 18 „034023500070013765“ Padėklas arba logistinis vienetas 
GS1 SSCC 

Pasirenkama: 

AI 10 2 „10“ AI naudojamas kaip gamybos 
partijos priešdėlis 

Gamybos partija Kintantis 
(maks. 20) 

„21ABCDEFG“ Gamybos partija kaip nustatyta 
gamintojo 

 

Kodo pavyzdys: 

 Duomenų laikmena:  “<FNC1>00034023500070013765” 

 Žmogaus skaitomas tektas:  „(00) 0 34023500 07001376 5“ 

 Persiunčiamas kodas:   00034023500070013765  
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Kodo išvaizda ir padėtis 
Duomenų laikmena yra linijinis brūkšninis kodas, įterptas esamoje padėklo etiketėje, pritvirtintoje vienoje padėklo pusėje. Jei 
gamintojas urmu siunčia visą siuntą, linijinis brūkšninis kodas taip pat/vietoj to gali būti nurodytas fiziniame važtaraščio 
dokumente. Kaip papildomą alternatyvą, kai kurie gamintojai gali papildomai pateikti elektroninę prieigą prie turinio sąrašo. 
 
Vietoj to, mišrioms dėžėms arba mažesniems logistiniams vienetams tai gali būti naudojama „2D Datamatrix“. 
 
ES-TGD atitinkanti duomenų laikmena, kurią turi naudoti ekonominės veiklos vykdytojai, yra paryškinta specialia žyma „TTT“ 
virš jos arba šalia jos, suteikiančia garantiją, kad didmeninis turinys buvo užregistruotas didmeninės pakuotės rengėjo 
(gamintojo arba ankstesnio ekonominės veiklos vykdytojo).  
 

 
Atkreipkite dėmesį, kad ši didmeninė pakuotė (padėklas, mišri dėžė, logistinis vienetas) platinant gali pasikeisti. 
DCTA gamintojai gali ją tvarkyti skirtingais būdais, kai nebūtinai nurodoma žyma „TTT“ (patvirtinanti didmeninės 

pakuotės turinio registraciją), kurią prireikus gali pritvirtinti atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai. 
 

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose iliustruojamos kai kurios galimybės, bet kiekvieno DCTA gamintojo sprendimas gali 
skirtis. 

 

 
 

 

 

 
 

Example of: Pavyzdys 

or arba 

SSCC on a Pallet SSCC ant padėklo 

SSCC on a Delivery Note SSCC važtaraštyje 

 
Pavyzdys: 

 
 

 


