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E S - T I D 1 I N F O R M Ā C I J A  P A R  K O D Ē Š A N U  

I n f o r m ā c i j a  t i r d z n i e c ī b a i  
 
 
Prasības kodēšanai, ko nosaka ES-TID, tiek attiecinātas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek tirgoti ES, kā arī tabakas 
izstrādājumiem, kas tiek ražoti ES, tai skaitā eksportam ārpus ES paredzētie.  
 
Šī dokumenta mērķis ir skaidrot tirdzniecībā iesaistītajām pusēm Digitālās kodēšanas un izsekošanas organizācija (DCTA) 
dalībnieku2 pieņemtos kodēšanas noteikumus attiecībā uz koda struktūru un datu nesēju kopējā iepakojuma līmenī. 
Skaidrojums ļaus izprast iesaistītajām pusēm, kādi kodi ir "jāskenē" un jāreģistrē, kā arī kādi kontroles mehānismi ir 
jāiestrādā to lokālajā izsekošanas sistēmā. 
 
 

 

1. Vienības līmeņa unikālais identifikators (UI) (paciņa, iepakojums, 
kaste, maisiņš, utml.) 

 
 

 
Koda struktūra:  
Koda struktūru nosaka ES-TID īstenošanas akti (ĪA)3 un to ģenerē ID izdevēji katrā atsevišķā dalībvalstī (ražotājvalsts pēc 
noklusējuma vai mērķa valsts citos gadījumos). 
 
Ņemiet vērā, ka zemāk esošais vienības līmeņa unikālo identifikatoru (UI) struktūras apraksts ir balstīts uz ES-TID ĪA 
prasībām.  
 

Atsauce uz 
TID ĪA 
punktu 

Datu elements 
Garums 
[simbolu 
skaits] 

Piemērs Komentāri 

8.1 a ID izdevēja identifikācijas 
kods 

3 "RIT" Datu nesējs un cilvēklasāms 

8.1 b Sērijas Numurs Mainīgais “qW135tr8b” Datu nesējs un cilvēklasāms 

8.1 c Izstrādājuma kods 
(uzņēmējdarbības 
informācija) 

Mainīgais “x52Ab7” Tikai datu nesējs 

8.1 d Laika zīmogs4 8 “19052111” Tikai datu nesējs 

 
 
Koda paraugs: 

 Datu nesējs:  “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 
 Cilvēklasāms:  “RITqW135tr8b” 

 
 
Koda izskats un izvietojums: 
Datu nesējs ir punktu kods vai 2D datu matrica, kas atrodas cigarešu paciņas apakšā (sk. attēlu zemāk) un dažādās citās 
vietās uz citiem tabakas izstrādājumiem (CTI), piemēram, maisiņiem, kastēm, saiņiem, utml, kurš ir lasāms ar ierīces 
palīdzību. 
 
 

                                                           
1  Direktīva 2014/40/ES jeb Tabakas izstrādājumu direktīva (TID). 
2  Saīsinājuma DCTA atšifrējums ir Digitālās kodēšanas un izsekošanas asociācija. DCTA dalībnieki (www.dcta-global.com) ir: British 

American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) un Philip Morris International (PMI). 
3  Attiecināmā Komisijas Īstenošanas regula ir Regula (ES) 2018/574 par tehniskajiem standartiem attiecībā uz tabakas izstrādājumu 

izsekojamības sistēmas izveidi un darbību. 
4  TID nosaka, ka laika zīmogam ir jābūt tikai cilvēklasāmam, bet katrā TID ziņojuma tam ir jābūt iekļautam unikālajā identifikatorā, 

upUI(L).  DCTA ražotāji to plāno iekļaut mašīnlasāmajā kodā, lai izvairītos no liekiem sarežģījumiem. 
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Piemēri: 
 

 
 
Koda apstrādes spēja: 
Vienības līmeņa UI satur uzņēmējdarbības datus (piemēram, informācija par izstrādājumu un ražošanu), kurus saspiestā 
veidā iestrādā ID izdevējs, kas ģenerēja kodu (koda 3. datu elements). 
 
Ekonomikas dalībniekiem, kas vēlas identificēt izstrādājumu no katra skenētā vienības līmeņa UI, ir jābūt iespējai integrēt 
viņu skenēšanas sistēmā ID izdevējam specifisko atšifrēšanas algoritmu ar "bezsaistes izplāto datņu", kuras nodrošina ID 
izdevēji, palīdzību saskaņā ar ES-TID ĪA 20. pantu. 
 
Ekonomikas dalībniekiem, kas nevēlas ieviest šo loģiku, ir jābūt iespējai veikt dubulto skenēšanu, veicot vispirms esošā 
EAN/GTIN-8/13 koda (pieejams uz katras pārdodamās vienības lineārā svītrkoda veidā) skenēšanu, lai identificētu produktu 
un pēc tam skenējot vienības līmeņa UI, kas tiek saglabāts un pārsūtīts. 
 
 
 

 

2. Kopējā līmeņa UI (iepakojuma ārpuse, bloks, sainis)  
  

 
Koda struktūra:  
Ražotāji, kas ir DCTA dalībnieki, ģenerē pieprasīto kopējā līmeņa UI, kas atbilst ISO 15495-4 prasībām, un izmanto to katrai 
iepakojuma vienībai gan datu nesēja, gan cilvēklasāmā formātā. 
 
Koda struktūra ir GS1-SGTIN (sērijveida), tai skaitā īpašie simboli (piem., <FNC1>) un Pielietojuma identifikatori (PI), kā to 
pieprasa standarts, un to noslēdz papildu GS1 atbilstoši datu elementi pēc ražotāja ieskatiem. 
 

Datu elements Garums 
[simbolu 
skaits] 

Piemērs Komentāri 

<FNC1> n/a n/a GS1 pieprasītais īpašais simbols 

AI 01 2 “01” AI tiek izmantots kā GTIN priedēklis 

GTIN-14 14 “04023500715224” Iepakojuma ārpuse GS1 GTIN 
GTIN-14 vai EAN-13 ar priedēkli “0” 

AI 21 2 “21” AI tiek izmantots kā SN priedēklis 

Sērijas Numurs Mainīgais 
(20 maks.) 

“KVVJB497KL07” Sērijas numurs no GS1 astoņdesmit 
divu simbolu komplekta 

<FNC1> n/a n/a Īpašais simbols, ko pieprasa GS1, ja 
AI 21 ir īsāks par 20 simboliem 

AI 240 3 “240” AI tiek izmantots kā izstrādājuma 
koda priedēklis 

Produkta kods Mainīgais 
(30 maks.) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, utml. 

Ražotāja definēts izstrādājuma kods 
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Paraugs: 

<FNC1> n/a n/a Īpašais simbols, ko pieprasa GS1, ja 
ir iekļauti AI un (240) ir īsāks par 30 
simboliem 

AI 10 2 “10” AI tiek izmantots kā ražošanas 
partijas priedēklis 

Ražošanas partija Mainīgais 
(20 maks.) 

“21ABCDEFG” Ražotāja definēta ražošanas partija 

 
 
Ražotāja noteikts koda garums: 
 
Pašreizējā versija,5 nākotnē var mainīt katrs atsevišķais ražotājs. 

Datu elements BAT 
 [simbolu skaits] 

ITG 
[simbolu skaits] 

JTI 
[simbolu skaits] 

PMI 
[simbolu skaits] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sērijas numurs 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Produkta kods 8 8 8 11 

 
Pēc izvēles: 

AI 10 2 2 2 2 

Ražošanas partija Mainīgais Mainīgais Mainīgais 9 

 
Koda paraugs: 

 Datu nesējs:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 
 Cilvēklasāms:  “(01) 04023500715224 

  (21) KVVJB497KL07 

  (240) PRD45678” 
 
Koda izskats un izvietojums: 
Datu nesējs ir 2D datu matrica, kas ir izvietota uz ārējā iepakojuma gala sienas vai uz uzlīmes, vai tiešā veidā uzdrukāts uz 
cigarešu bloka. 
 

Datu nesējs, kas atbilst ES-TID un kas ir jāizmanto ekonomikas dalībniekiem, ir izcelts ar īpašu marķējumu (“TTT”) virs vai 
pie tā, garantējot to, ka izstrādājuma kopumu ir reģistrējis kopuma veidotājs (ražotājs vai iepriekšējais ekonomikas 
dalībnieks).   
 
 

 
Piemērs: 

 
 
 

                                                           
5  Atbilstoši 2018. gada jūlijā pieņemtajam lēmumam 
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Koda apstrādes spēja: 
Kopējā līmeņa UI ārējā iepakojuma līmenī ir jābūt tīram GS1 SGTIN, kas atbilst standartam ISO 15495-4, lai ekonomikas 

dalībnieks spētu identificēt izstrādājumu pēc UI skenēšanas:  

 skenējot <GTIN-14> daļu (priedēklis AI “01”), 

 vai <Ražotāja izstrādājuma koda> daļu (priedēklis AI “240”), kas nodrošina padziļinātu informāciju par 

izstrādājumu,  

 vai skenējot abas daļas. 

 

Pārsūtāmais kods: 
Pieņemtais Kopējā līmeņa UI formāts ļauj iekļaut vairāk informācijas kā papildinājumu obligātajām SGTIN daļām 

“(01)..(21)..”, ar atbilstošu GS1 priedēkļu identifikatoru izmantošanu (piem.,: (240).. vai (10)..), pašreiz nav skaidrs, kura(s) 
UI daļa tiks pārsūtīta uz ES-TID repozitoriju (pilns nolasītais kods vai tikai (01)..(21)..).  
 
Tāpēc ir ieteicams veidot lokālo izsekošanas sistēmu, kas pilnībā atbilst GS1 noteikumiem attiecībā uz UI nolasīšanu un 
uzglabāšanu. 
 
 

 

3. Kopējā līmeņa unikālais ID (kaste)  
 

 
 
Koda struktūra:  
Ražotāji, kas ir DCTA dalībnieki, ģenerē pieprasīto kopējā līmeņa unikālo ID, kas atbilst ISO 15459-4 prasībām, un izmanto 
to katrai kastei gan datu nesēja, gan cilvēklasāmā formātā. 
 
Koda struktūra ir GS1-SGTIN (sērijveida), tai skaitā īpašie simboli (piem., <FNC1>) un Pielietojuma identifikatori (PI), kā to 
pieprasa standarts, un to noslēdz papildu GS1 atbilstoši datu elementi pēc ražotāja ieskatiem. 
 

Datu elements Garums 
[simboli] 

Piemērs Komentāri 

<FNC1> n/a n/a GS1 pieprasītais īpašais simbols 

AI 01 2 “01” AI tiek izmantots kā GTIN priedēklis 

GTIN-14 14 “05410706718553” Kaste GS1 GTIN 
GTIN-14 vai EAN-13 ar priedēkli “0” 

AI 21 2 “21” AI tiek izmantots kā SN priedēklis 

Sērijas numurs Mainīgais 
(20 maks.) 

“041703200737144901” Sērijas numurs no GS1 astoņdesmit 
divu simbolu komplekta 

Pēc izvēles: piemērs (var saturēt papildu simbolus saskaņā ar GS1 noteikumiem) 

<FNC1> n/a n/a Īpašais simbols, ko pieprasa GS1, ja 
(21) ir īsāks par 20 simboliem 

AI 240 3 “240” AI tiek izmantots kā izstrādājuma 
koda priedēklis 

Produkta kods Mainīgais 
(30 maks.) 

“PRD45678” “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, utml. 

Ražotāja definēts izstrādājuma kods 

<FNC1> n/a n/a Īpašais simbols, ko pieprasa GS1, ja 
ir iekļauti AI un (240) ir īsāks par 30 
simboliem 

AI 10 2 “10” AI tiek izmantots kā ražošanas 
partijas priedēklis 

Ražošanas partija Mainīgais 
(20 maks.) 

“21ABCDEFG” Ražotāja definēta ražošanas partija 
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Ražotāja noteikts koda garums: 
 
Pašreizējā versija,6 nākotnē var mainīt katrs atsevišķais ražotājs. 

Datu elements BAT 
 [simbolu skaits] 

ITG 
[simbolu skaits] 

JTI 
[simbolu skaits] 

PMI 
[simbolu skaits] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sērijas numurs 19 16 7 18 

Pēc izvēles: 

AI 240 3 3 3 3 

Produkta kods 8 8 n/a 11 

AI 10 2 2 2 2 

Ražošanas partija Mainīgais Mainīgais 8 9 

 
 
Koda paraugs: 

 Datu nesējs:  “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 
 Cilvēklasāms:  “(01) 05410706718553 

  (21) 041703200737144901 

  (240) PRD45678” 
 
 

Koda izskats un izvietojums: 
Datu nesējs ir 2D datu matrica, kas ir integrēts uzlīmē, kas ir uzlīmēta uz vienas vai divām kastes pusēm. 
Atsevišķi ražotāji kā papildinājumu 2D datu matricai izmanto ekvivalentu kodu lineārā svītrkoda (GTIN-128) formātā. 
 

Datu nesējs, kas atbilst ES-TID un kas ir jāizmanto ekonomikas dalībniekiem, ir izcelts ar īpašu marķējumu (“TTT”) virs vai 
pie tā, garantējot to, ka izstrādājuma kopumu ir reģistrējis kopuma veidotājs (ražotājs vai iepriekšējais ekonomikas 
dalībnieks).  
 
 

 
Piemērs: 

  
 

                                                           
6  Atbilstoši 2018. gada jūlijā pieņemtajam lēmumam 
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Koda apstrādes spēja: 
Kopējā līmeņa UI kastes līmenī ir jābūt tīram GS1 SGTIN, kas atbilst standartam ISO 15495-4, lai ekonomikas dalībnieks 

spētu identificēt izstrādājumu pēc UI skenēšanas: 

 skenējot <GTIN-14> daļu (priedēklis AI “01”), 

 vai <Ražotāja izstrādājuma koda> daļu (priedēklis AI “240”), kas nodrošina padziļinātu informāciju par 

izstrādājumu, ja pieejams,  

 vai skenējot abas daļas. 

Pārsūtāmais kods: 
Pieņemtais Kopējā līmeņa UI formāts ļauj iekļaut vairāk informācijas kā papildinājumu obligātajām SGTIN daļām 

“(01)..(21)..”, ar atbilstošu GS1 priedēkļu identifikatoru izmantošanu (piem.,: (240).. vai (10)..), pašreiz nav skaidrs, kura(s) 
UI daļa tiks pārsūtīta uz ES-TID repozitoriju (pilns nolasītais kods vai tikai (01)..(21)..).  
 
Tāpēc ir ieteicams veidot lokālo izsekošanas sistēmu, kas pilnībā atbilst GS1 noteikumiem attiecībā uz UI nolasīšanu un 
uzglabāšanu. 
 

 

 
4. Kopējā līmeņa unikālais ID (palete, jaukta satura kaste, loģistikas 

vienība, utml.)  
  

 

 
Koda struktūra:  
Ražotāji, kas ir DCTA dalībnieki, ģenerē pieprasīto kopējā līmeņa unikālo ID, kas atbilst ISO 15495-1 prasībām, un izmanto 
to katrai paletei, jauktajai kastei un/vai loģistikas vienībām, kurām ir attiecināmas ES-TID prasības, gan datu nesēja, gan 
cilvēklasāmā formātā. 
 
Koda struktūra ir GS1-SSCC (kravas konteinera sērijveida kods), tai skaitā īpašie simboli (piem., <FNC1>) un Pielietojuma 
identifikatori (PI), kā to pieprasa standarts, un to noslēdz papildu GS1 atbilstoši datu elementi pēc ražotāja ieskatiem. 
 

Datu elements Garums 
[simboli] 

Piemērs Komentāri 

<FNC1> n/a n/a GS1 pieprasītais īpašais simbols 

AI 00 2 “00” AI tiek izmantots kā SSCC priedēklis 

SSCC 18 “034023500070013765” Palete vai loģistikas vienība GS1 
SSCC 

Pēc izvēles: 

AI 10 2 “10” AI tiek izmantots kā ražošanas 
partijas priedēklis 

Ražošanas partija Mainīgais 
(20 maks.) 

“21ABCDEFG” Ražotāja definēta ražošanas partija 

 

Koda paraugs: 

 Datu nesējs:  “<FNC1>00034023500070013765” 
 Cilvēklasāms:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 
 Pārsūtāmais kods:  00034023500070013765  
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Koda izskats un izvietojums: 
Datu nesējs ir lineārs svītrkods, kas ir integrēts uzlīmē, kas ir uzlīmēta uz vienas paletes puses. Ražotāji, kas apkopo visu 
kravas sūtījumu, tā vietā/papildus tam lineāro svītrkodu var norādīt piegādes dokumentā. Daži ražotāji kā alternatīvu 
piedāvā iespēju apskatīt sūtījuma satura uzskaitījumu elektroniski. 
 
Jauktām kastēm vai mazākām loģistikas vienībām ir iespējams izmantot arī 2D datu matricu. 
 

Datu nesējs, kas atbilst ES-TID un kas ir jāizmanto ekonomikas dalībniekiem, ir izcelts ar īpašu marķējumu (“TTT”) virs vai 
pie tā, garantējot to, ka izstrādājuma kopumu ir reģistrējis kopuma veidotājs (ražotājs vai iepriekšējais ekonomikas 
dalībnieks).  
 

 
Ņemiet vērā, ka šis kopējais līmenis (paletes, jauktās kastes, loģistikas vienības) ir pakļauts izmaiņām izplatīšanas 

posmā. 

DCTA ražotāji šajā situācijā rīkojas atšķirīgi, tāpēc ir iespējams, ka “TTT” marķējums (apstiprina satura apkopojuma 
reģistrāciju) var arī nebūt, jo tas var tikt deleģēts atbilstošiem ekonomikas dalībniekiem pēc nepieciešamības. 

 
Piemēros zemāk ir parādīti daži no variantiem, bet katra DCTA ražotāja risinājums var atšķirties. 

 

 
 
 

 

 
 
Piemērs: 

 
 

 


