EU:S SPÅRBARHETSSYSTEM FÖR TOBAKSVAROR INFORMATIONSBLAD
RAPPORTERING OM FÖRFLYTTNING AV VAROR INOM DISTRIBUTIONSKEDJAN

AGGREGATION

AVSÄNDANDE

OMLASTNING

ANKOMST

UPPDELNING

Meddelande 3.2 (EPA) relaterar
en aUI till underordnade aUI:er
eller till upUI:er en nivå under.

Meddelande 3.3 (EDP) krävs för
att försändelsen lagligen ska
kunna lämna anläggningen.

Meddelande 3.5 (ETL) krävs
för att försändelsen lagligen ska
kunna flyttas mellan avsändande
och ankomst, t.ex. från lastbil A
till lastbil B .

Meddelande
3.4
(ERP)
krävs för att försändelsen
lagligen ska kunna tas in på
destinationsanläggningen (utom
på försäljningsställen).

Meddelande 3.6 (EUD) krävs
varje gång en egengenererad
aUI kan återanvändas för annan
aggregation.

STOP

STOP

KOM IHÅG!

Skicka meddelandet senast 24
timmar efter aggregationen.
Skicka separata meddelanden för
varje aggregation.
Återanvänd inte aUI:er för vilka ett
meddelande om uppdelning inte
har skickats till systemet.
Rapportera en ny aggregation
först när underordnade UI:er har
rapporterats korrekt till systemet.

KOM IHÅG!

Skicka meddelandet senast vid
avsändandet men tidigast 24
timmar före det.
Rapportera avsändandet på högsta
tillgängliga aggregationsnivå.
Rapportera avsändandena separat
för varje destination även om
försändelserna lastas tillsammans.

KOM IHÅG!

Skicka meddelandet senast vid
omlastningen men tidigast 24
timmar före den.
Rapportera omlastningen på högsta
tillgängliga
aggregationsnivå
(men ändra inte innehållet i den
ursprungliga försändelsen enligt
meddelandet om avsändande).
Dela
inte
upp
befintliga
aggregationer.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Överföringen av information om förflyttningar av varor måste ske kronologiskt. En aggregation som sker före avsändandet måste ha överförts korrekt innan meddelandet
om avsändande skickas.
2. Information om en viss händelse anses vara korrekt överförd så snart databassystemet ger en positiv bekräftelse. Rapporteringsskyldigheten anses vara fullgjord först efter
en positiv bekräftelse.
3. UI:er måste anges på högsta nivån av tillgänglig aggregation under avsändande, omlastning och ankomst.

KOM IHÅG!

Skicka meddelandet senast 24
timmar efter ankomsten.
Rapportera ankomsten på högsta
tillgängliga
aggregationsnivå
(samma som i meddelandet om
avsändande).
Dela
inte
upp
befintliga
aggregationer under ankomsten.

KOM IHÅG!

Skicka
meddelandet
senast
24 timmar efter uppdelningen,
utom om aUI:n inte kommer att
återanvändas.
Om ett eller flera föremål
avlägsnas från en viss aggregerad
förpackning anses den vara helt
och hållet uppdelad.

ORDLISTA

upUI – unik identitetsmärkning för styckförpackningar. Måste utfärdas av en behörig id-utfärdare. aUI – aggregerad
unik identitetsmärkning som är egengenererad i enlighet med tillämpliga ISO-standarder eller utfärdad av en
behörig id-utfärdare. EPA, EDP, ETL, ERP, EUD – meddelandeförkortningar som används i de tekniska specifikationer
som operatören av den sekundära databasen offentliggör. EOID – den ekonomiska aktörens identifieringskod.
FID – identifieringskod för ankomstanläggningen.

4. Vid registrering av en aggregerad förpackning måste förpackningen vara fysiskt märkt med en aUI. Reglerna tillåter inte ”virtuell” märkning.
5. För varje meddelande om aggregation och uppdelning krävs en EOID och en FID. Därför måste aggregations- och uppdelningsåtgärder ske på en anläggning.

Läs mer: https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
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