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EU-TPD1 PODROBNOSTI KODIRANJA 

Informacije za trgovino 
 
 
Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se nanaša na tobačne izdelke na trgu EU in na tobačne izdelke, 
izdelane v EU, vključno s tistimi za izvoz iz EU.  
 
Ta dokument razlaga v trgovino vključenim akterjem kodiranje ciljnega izdelka, privzeto s strani članov DCTA2 v okviru EU-
TPD z vidika strukture kode in podatkovnih nosilcev za običajne velikosti embalaže. To omogoča vsem razumeti, katero kodo 
morajo “skenirati” in registrirati, kot tudi vrsto nadzora, ki ga lahko vključijo v svoj lokalni sistem sledenja. 
 
 

 

1. Posebna identifikacijska oznaka (UI) na ravni zavojčka (zavojček, 
vrečka, škatlica, stoječa vrečka) 

 
 

 
Struktura kode:  
Struktura kode je naložena s strani izvedbenih aktov EU-TPD (IA)3 in je ustvarjena s strani izdajatelja ID, ki ga določi vsaka 
država članica (privzeto država proizvodnje ali z odstopanjem država namembnosti). 
 
Upoštevajte, da je spodaj opisana struktura identifikacijske oznake na ravni zavojčka (UI) osnovana na standardih s strani 
EU-TPD IA.  
 

Referenca 
na TPD IA 

Podatkovni element 
Dolžina [Št. 

znakov] 
Primer Komentar 

8.1 a ID izdajatelja ID 3 “RIT” Podatkovni nosilec in človeku berljiva 
koda 

8.1 b Serijska številka Spremenljivo “qW135tr8b” Podatkovni nosilec in človeku berljiva 
koda 

8.1 c Koda izdelka (poslovna 
informacija) 

Spremenljivo “x52Ab7” Le podatkovni nosilec 

8.1 d Časovni žig4 8 “19052111” Le podatkovni nosilec 

 
 
Primer kode: 

 Nosilec podatkov:   “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Človeku berljiva koda:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Izgled & položaj kode: 
Nosilec podatkov je Dotcode ali 2D Datamatrix, nameščen na spodnjo stran zavojčka cigaret (glejte sliko spodaj) in na različna 
mesta za druge tobačne izdelke (OTP), kot so vrečke, škatlice, stoječe vrečke itd. 
 
 

 

                                                           
1  Direktiva 2014/40/EU ali Direktiva o tobačnih izdelkih (TPD). 
2  Kratica DCTA se nanaša na Digital Coding and Tracking Association. Člani DCTA (www.dcta-global.com) so: British American 

Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) in Philip Morris International (PMI). 
3  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/574 o tehničnih standardih za vzpostavitev in upravljanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov. 
4  TPD omogoča le človeku berljivi časovni žig, čeprav vsako TPD sporočilo zahteva prenos tega znotraj posebne identifikacijske 

oznake, upUI(L).  Proizvajalci DCTA bodo torej to vključili v strojno berljivo kodo, da se izognejo dodatni kompleksnosti trgovanja. 
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Primeri: 

 
 
Zmožnost obdelave kode: 
Posebna identifikacijska oznaka na ravni zavojčka vsebuje določene poslovne podatke (kot so podrobnosti o izdelku in 
proizvodnji), ki so vključeni s strani izdajatelja identifikacijskih oznak; ta ustvari zgoščeno kodo (3. element kode). 
 
Akterji trgovine, ki želijo identificirati izdelek iz skeniranja vsake posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka, morajo biti 
sposobni integracije svoje lastne logike skenirnega sistema in specifičnega algoritma izdajatelja identifikacijskih oznak na 
osnovi nabora “nespletnih ploskih datotek” s strani izdajatelja identifikacijskih oznak, kot sledi iz EU-TPD IA, člen 20. 
 
Akterji trgovine, ki niso pripravljeni uporabiti te logike, morajo zagotoviti dvojno skeniranje ob zanašanju na začetno skeniranje 
obstoječe kode EAN/GTIN-8/13 (na voljo na vsaki enoti za prodajo v formatu linearne črtne kode) za identifikacijo izdelka ter 
zapisati in prenesti posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka. 
 
 
 

 

2. Posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže (zunanja 
embalaža, karton, paket)  

 

 

 
Struktura kode:  
Proizvajalci, ki so člani DCTA, bodo sami ustvarili zahtevano posebno UI oznako agregirane ravni, skladno z ISO 15495-4, ki 
bo v polnosti nameščena na vsako zunanjo enoto tako v formatu nosilca, kot tudi v človeku berljivi kodi. 
 
Struktura kode je GS1-SGTIN (serializiran GTIN), vključno s posebnimi znaki (na primer <FNC1>) in identifikacijsko oznako 
aplikacije (AI) po zahtevi standarda, dopolnjena z dodatnim z GS1 skladnim podatkovnim elementom po izbiri proizvajalca. 
 

Podatkovni element Dolžina 
[št. znakov] 

Primer Komentar 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1 

AI 01 2 “01” AI, uporabljen kot predpona GTIN 

GTIN-14 14 “04023500715224” Zunanja embalaža GS1 GTIN 
GTIN-14 ali EAN-13 s predpono “0” 

AI 21 2 “21” AI, uporabljen kot predpona SN 

Serijska številka Spremenljivo 
(Maks. 20) 

“KVVJB497KL07” Serijska številka iz nabora znakov 
GS1 82 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1, če 
je AI 21 krajša od 20 znakov 

AI 240 3 “240” AI, uporabljen kot predpona kode 
izdelka 

Koda izdelka Spremenljivo 
(Maks. 30) 

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

Koda izdelka, kot jo definira 
proizvajalec 

Primer izbire: 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1, če 
so vključeni nadaljnji AI in je (240) 
krajši od 30 znakov 

AI 10 2 “10” AI, uporabljen kot predpona 
proizvodne serije 

Proizvodna serija Spremenljivo 
(Maks. 20) 

“21ABCDEFG” Proizvodna serija, kot jo definira 
proizvajalec 
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Dolžina kode glede na proizvajalca: 
 
Trenutni status,5 se lahko pri posameznem proizvajalcu v prihodnosti spremeni. 

Podatkovni element BAT 
 [št. znakov] 

ITG 
[št. znakov] 

JTI 
[št. znakov] 

PMI 
[št. znakov] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Serijska številka 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Koda izdelka 8 8 8 11 

 
Dopolnilno: 

AI 10 2 2 2 2 

Proizvodna serija Spremenljivo Spremenljivo Spremenljivo 9 

 
Primer kode: 

 Nosilec podatkov:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Človeku berljiva koda:  “(01) 04023500715224 
   (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678” 
 
Izgled in položaj kode: 
Podatkovni nosilec je 2D Datamatrix, nameščen na končno površino zunanje embalaže, preko nalepke ali neposredno na 
karton. 
 
Podatkovni nosilec za uporabo s strani akterjev trgovine, skladen z EU-TPD, je nad ali pod njim označen s posebno oznako 
“TTT”, kar zagotavlja, da je bila agregirana vsebina registrirana s strani ustvarjalca enote (proizvajalec ali predhodni akter 
trgovine).   
 
 

 
Primer: 

 
 
 
  

                                                           
5  Kot je določeno julija 2018. 
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Zmožnost obdelave kode: 
Posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže na zunanji ravni je čisti GS1 SGTIN glede na ISO 15495-4, ki 

omogoča vsakemu akterju trgovine identificirati izdelek iz skenirane identifikacijske oznake z uporabo: 

 dela <GTIN-14> (s predpono AI “01”), 

 dela kode proizvajalca <Manufacturer Product Code> (s predpono AI “240”), ki podaja bolj podrobne podatke o 

izdelku  

 ali obeh delov. 

 

Koda za prenos: 
Medtem, ko sprejeti format posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže poleg obveznih delov SGTIN 
“(01)..(21)..” omogoča vključitev dodatnih informacij s primerno predpono oznake aplikacije GS1 (prim.: (240).. ali (10)..), je 
nejasno, katere dele posebne identifikacijske oznake bo treba prenašati na repozitorij EU-TPD (polna prebrana koda ali le 
(01)..(21)..).  
 
Zatorej je strogo priporočljivo, da lokalni sistem sledenja popolnoma ustreza pravilom GS1 pri zajemu in shranjevanju UI. 
 
 

 

3. Posebna identifikacijska oznaka na agregirani ravni (zaboj)  
 

 
 
Struktura kode:  
Proizvajalci, ki so člani DCTA, bodo sami ustvarili zahtevano posebno ID oznako agregirane ravni, skladno z ISO 15495-4, ki 
bo nameščena na vsak zaboj v celoti, tako v formatu nosilca, kot tudi v človeku berljivi kodi. 
 
Struktura kode je GS1-SGTIN (serializiran GTIN), vključno s posebnimi znaki (na primer <FNC1>) in identifikacijsko oznako 
aplikacije (AI) po zahtevi standarda, dopolnjena z dodatnim z GS1 skladnim podatkovnim elementom po izbiri proizvajalca. 
 

Podatkovni element Dolžina 
[znakov] 

Primer Komentar 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1 

AI 01 2 “01” AI, uporabljen kot predpona GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” Zaboji GS1 GTIN 
GTIN-14 ali EAN-13 s predpono “0” 

AI 21 2 “21” AI, uporabljen kot predpona SN 

Serijska številka Spremenljivo 
(Maks. 20) 

“041703200737144901” Serijska številka iz nabora znakov 
GS1 82 

Po izbiri: primer (lahko vsebuje dodatke skladno z zahtevami GS1) 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1, če 
je (21) krajša od 20 znakov 

AI 240 3 “240” AI, uporabljen kot predpona kode 
izdelka 

Koda izdelka Spremenljivo 
(Maks. 30) 

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

Koda izdelka, kot jo definira 
proizvajalec 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1, če 
so vključeni nadaljnji AI in je (240) 
krajši od 30 znakov 

AI 10 2 “10” AI, uporabljen kot predpona 
proizvodne serije 

Proizvodna serija Spremenljivo 
(Maks. 20) 

“21ABCDEFG” Proizvodna serija, kot jo definira 
proizvajalec 
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Dolžina kode glede na proizvajalca: 
 
Trenutni status,6 se lahko pri posameznem proizvajalcu v prihodnosti spremeni. 

Podatkovni element BAT 
 [št. znakov] 

ITG 
[št. znakov] 

JTI 
[št. znakov] 

PMI 
[št. znakov] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Serijska številka 19 16 7 18 

Dopolnilno: 

AI 240 3 3 3 3 

Koda izdelka 8 8 n/a 11 

AI 10 2 2 2 2 

Proizvodna serija Spremenljivo Spremenljivo 8 9 

 
 
Primer kode: 

 Nosilec podatkov:   “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Človeku berljiva koda:  “(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
  (240) PRD45678” 
 
 

Izgled in položaj kode: 
Podatkovni nosilec je linearna črtna koda, integrirana na obstoječo oznako, nameščeno na strani zaboja. 
Nekateri proizvajalci uporabljajo, dodatno k 2D Datamatrix, ekvivalentno kodo v linearnem formatu črtne kode (GTIN-128). 
 
Podatkovni nosilec za uporabo s strani akterjev trgovine, skladen z EU-TPD, je nad ali pod njim označen s posebno oznako 
“TTT”, kar zagotavlja, da je bila agregirana vsebina registrirana s strani ustvarjalca enote (proizvajalec ali predhodni akter 
trgovine).  
 
 

 
Primer: 

  
Zmožnost obdelave kode: 
Posebna identifikacijska oznaka na ravni agregirane embalaže na ravni zaboja je čisti GS1 SGTIN skladno z ISO 15495-4, 

ki omogoča vsakemu akterju trgovine identificirati izdelek iz skenirane identifikacijske oznake z uporabo: 

 dela <GTIN-14> (s predpono AI “01”), 

                                                           
6  Kot je določeno julija 2018. 
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 dela kode <Manufacturer Product Code> (s predpono AI “240”), ki podaja bolj podrobne podatke o izdelku, če so 

na voljo,  

 ali obeh delov. 

 

Koda za prenos: 
Medtem, ko sprejeti format posebne identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže poleg obveznih delov SGTIN 
“(01)..(21)..” omogoča vključitev dodatnih informacij s primerno predpono oznake aplikacije GS1 (prim.: (240).. ali (10)..), je 
nejasno, katere dele posebne identifikacijske oznake bo treba prenašati na repozitorij EU-TPD (polna prebrana koda ali le 
(01)..(21)..).  
 
Zatorej je strogo priporočljivo, da lokalni sistem sledenja popolnoma ustreza pravilom GS1 pri zajemu in shranjevanju UI. 
 

 

 
4. Posebna ID oznaka agregirane ravni (paleta, mešana embalaža, 

logistična enota itd.)  
  

 

 
Struktura kode:  
Proizvajalci, ki so člani DCTA, bodo sami ustvarili zahtevano posebno ID oznako agregirane ravni, skladno z ISO 15495-1, ki 
bo nameščena na paleto, mešano embalažo in/ali morebitno logistično enoto, ki vstopa v področje EU-TPD, tako v formatu 
nosilca, kot tudi v človeku berljivi kodi. 
 
Struktura kode je GS1-SSCC (serializirana koda SCC), vključno s posebnimi znaki (na primer <FNC1>) in identifikacijskimi 
oznakami aplikacije (AI) po zahtevi standarda, dopolnjena z dodatnim z GS1 skladnim podatkovnim elementom po izbiri 
proizvajalca. 
 

Podatkovni element Dolžina 
[znakov] 

Primer Komentar 

<FNC1> n/a n/a Poseben znak, zahtevan z GS1 

AI 00 2 “00” AI, uporabljen kot predpona SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” Paleta ali logistična enota GS1 
SSCC 

Dopolnilno: 

AI 10 2 “10” AI, uporabljen kot predpona 
proizvodne serije 

Proizvodna serija Spremenljivo 
(Maks. 20) 

“21ABCDEFG” Proizvodna serija, kot jo definira 
proizvajalec 

Primer kode: 

 Nosilec podatkov:   “<FNC1>00034023500070013765” 

 Človeku berljiva koda:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Koda za prenos:    00034023500070013765 
 
 

Izgled in položaj kode: 

Podatkovni nosilec je linearna črtna koda, integrirana na obstoječo oznako, nameščeno na strani palete. Pri proizvajalcih, ki 
zagotavljajo agregacijo za celotno dobavo, je linearna črtna koda lahko tudi/namesto tega na voljo na fizičnem dokumentu 
odpremnice. Kot dodatno alternativo lahko nekateri proizvajalci dodatno zagotavljajo elektronski dostop do vsebin. 
 
Alternativno je to lahko oznaka 2D Datamatrix za mešano embalažo ali manjše logistične enote. 
 
Podatkovni nosilec za uporabo s strani akterjev trgovine, skladen z EU-TPD, je nad ali pod njim označen s posebno oznako 
“TTT”, kar zagotavlja, da je bila agregirana vsebina registrirana s strani ustvarjalca enote (proizvajalec ali predhodni akter 
trgovine).  
 

 
Upoštevajte, da se ta raven agregirane embalaže (paleta, mešana embalaža, logistična enota) v distribuciji lahko 

spremeni. 
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Proizvajalci DCTA to obravnavajo na različne načine, zato morda ne morejo vsi zagotoviti prisotnosti “TTT” (potrditev 
registracije agregatne vsebine), ki bi lahko bila delegirana akterjem trgovine, kadar je to potrebno. 

 
Spodaj prikazani primer kaže nekaj možnosti, vendar je lahko rešitev vsakega proizvajalca DCTA različna. 

 

 
 

 

 

 
 
Primer: 

 
 

 


