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Information om ansökan om uppgiftslämnarens ID (EU-CEG) 
 
Från och med den 20 maj 2016 ska tillverkare och importörer av tobaksvaror och örtprodukter 
för rökning rapportera uppgifter om ingredienser i och utsläpp från dessa produkter till 
Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen ska ske elektroniskt via EU-CEG (EU Common Entry 
Gate). 
 
Nu är det möjligt att ansöka om identifieringsnummer för uppgiftslämnare (uppgiftslämnarens 
ID), som är ett krav för att använda sig av EU-CEG. Information om hur ansökan går till finns på 
kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/health/euceg/ 
 
Förutom information om hur man ansöker om uppgiftslämnarens ID finns även: 

 information för tillverkare/importörer av tobaksvaror om EU-CEG 

 information för tillverkare/importörer av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare om EU-CEG 

 frågor och svar om EU-CEG 

Det finns även möjlighet att hjälpa till med att testa EU-CEG, mer information om detta finns 
på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/health/euceg/ 
 
 

Information on how to apply for a Submitter ID (EU-CEG) 
 
Manufacturers and importers of tobacco products, novel tobacco products and herbal 
products for smoking shall, as of 20 May 2016, report information regarding ingredients and 
emissions of these products to the Public Health Agency of Sweden. The submitting of the 
report shall be made electronically via the EU-CEG (EU Common Entry Gate). 
 
It is now possible to apply for an identification number of the data submitter (Submitter ID), 
which is a requirement for the use of EU-CEG. You will find information about how to apply on 
the following website: http://ec.europa.eu/health/euceg/ 
 
In addition to information on how to apply for a Submitter ID, there is also information 
available about: 

 information for manufacturers/importers of tobacco products 

 information for manufacturers/importers of electronic cigarettes and/or refill containers 

 frequently asked questions 

It is also possible to help the commission test the EU-CEG, more information regarding this is 
mentioned on their website http://ec.europa.eu/health/euceg/ 
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