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KONTAKTA EU
BESÖK

Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor: https://europa.eu/european-union/
contact_sv

TELEFON ELLER MEJL

Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

– Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).

– Ring telefonnumret +32 22999696.

– Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-INFORMATION
PÅ NÄTET

På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/
index_sv).

EU-PUBLIKATIONER

Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://publications.europa.eu/sv/
publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala 
informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-LAGSTIFTNING OCH ANDRA RÄTTSLIGA HANDLINGAR

Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu).

ÖPPNA DATA FRÅN EU

På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas 
ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.
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VANLIGA FEL 
 

 

Detta dokument har skapats på begäran av EU:s expertundergrupp för spårbarhet och 

säkerhetsmärkning. Det innehåller en förteckning över vanliga fel som noterats under de 

första månaderna sedan EU:s sekundära databas och router togs i drift. 
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Sammanfattning av ändringar 

Datum Version Utförd av Anmärkning 

2019-09-23 1.0 Dentsu Aegis Network   

2019-10-04 x EC SANTE B2 Verifiering 

2019-10-11 1.1 Dentsu Aegis Network   

2019-10-14 x EC SANTE B2 Verifiering 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 … INLEDNING 

2 … STAMDATA 

3 … DATA OM HÄNDELSER 

4 … ÖVERFÖRINGSDATA 
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1 Inledning 

 

I detta dokument beskrivs de vanligaste rapporteringsfel som noterats under de första 

månaderna sedan EU:s sekundära databas och router togs i drift. Dess främsta syfte är att 

fungera som underlag för ekonomiska aktörer i översynen av de praktiska aspekterna av 

deras interna förfaranden och rutiner för att se till att deras verksamhet helt följer de 

tillämpliga reglerna för spårbarhet av tobaksvaror. 

 

Ekonomiska aktörer bör se över de viktigaste rapporteringsfelen som tas upp i detta 

dokument.  

 

Fel i rapporteringen tyder på att ekonomiska aktörer kan riskera att inte fullgöra sina rättsliga 

skyldigheter enligt den tillämpliga lagstiftningen1, vilket kan påverka fullgörandestatusen hos 

de produkter som omsätts.  

 

Under systemets första månader identifierades följande problemkategorier vad gäller 

uppgifternas kvalitet: 

 Stamdata saknades eller var felaktiga. 

 Data om händelser saknades eller var felaktiga. 

 Fel vid användningen av händelser, inklusive sekvensering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter, EUT L 127, 
29.4.2014, s. 1. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för 
inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror, EUT L 96, 16.4.2018, s. 7. 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R0574
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2 Stamdata 

 

De register (stamdata) som sammanställs av id-utfärdare och skickas till den sekundära 

databasen innehåller information om ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner och bör 

vara aktuella och fullständiga. Informationen bör omfatta alla ekonomiska aktörer, 

anläggningar och maskiner inom EU:s spårningssystem för tobaksvaror samt relaterad 

obligatorisk information.  

Fall har noterats där data saknas eller är ofullständiga. 

 

Ekonomiska 

aktörer, 

anläggningar och 

maskiner saknas i 

registren 

 

 

 

 

 

Problem  

När EOID/FID/MID saknas till följd av att ekonomiska aktörer, 

anläggningar eller maskiner inte har registrerats hos id-

utfärdaren kommer distributionssystemet att försöka skicka 

meddelanden med “UNKNOWN” eller egengenererade 

EOID/FID/MID.  

Påverkan 

Dessa dataluckor ger upphov till inkonsekvent rapportering, 

vilket leder till att koder genereras som inte kan kopplas till 

registrerade data. 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera den information om EOID, FID, MID som 

rapporterats till id-utfärdaren. De bör se till att alla 

ekonomiska aktörer/anläggningar/maskiner registreras 

under översynen. 

 

Adressuppgifter 

saknas eller är 

ofullständiga 

Problem  

Ekonomiska aktörer anger ibland/regelbundet ofullständiga 

adressuppgifter (t.ex. ingen uppgift om staden) eller inga 

uppgifter alls (t.ex. ett tomt fält) i registret. 

Påverkan  

De ekonomiska aktörerna, anläggningarna eller maskinerna kan 

inte tydligt identifieras. 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera adressuppgifterna.  

 

Obs.: En av de föreslagna ändringarna av datakatalogen och 

förteckningen över specifikationer 1.3 kommer att innebära att 

adressfältet delas upp i flera fält och en ytterligare validering 

kommer att införas. Denna uppgradering får till följd att id-
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utfärdare kan komma att be de ekonomiska aktörerna att 

bekräfta sina registrerade adresser. 

Icke-latinska 

tecken 

Problem  

Icke-latinska tecken används i obligatoriska textfält. Dessa fält 

bör överensstämma med teckenuppsättningen i ISO 8859-

15:1999, vilket innebär att endast latinska bokstäver får 

användas.  

Enligt genomförandeförordningen1 måste textfälten fyllas i med 

latinska bokstäver. 

Adress- och namnfälten är några av de fält som påverkas mest. 

 

Påverkan  

Ekonomiska aktörer fullgör inte sin skyldighet att ansöka om 

identifieringskoder i enlighet med de tillämpliga reglerna1.  

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera adressuppgifterna och texten i enlighet med 

förteckningen över specifikationer2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande 
och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror. 

[2] Datakatalog 1.2 Identifiering av datatyp, avsnitt 2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R0574
https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/eu-secondary-data-dictionary/
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3 Data om händelser 

 

Ekonomiska aktörer rapporterar händelser till routern och den sekundära databasen. Det 

förekommer ofta fel som rör informationen i händelserna. Nedan redogörs för de vanligaste 

felen. 

 

Felaktig angivelse av 

den unika 

identitetsmärkningen 

 

Problem  

Ekonomiska aktörer rapporterar meddelanden bestående 

av en förteckning över unika identitetsmärkningar som 

inte godtas av den sekundära databasen eftersom de 

unika identitetsmärkningarna i fråga översänds i fel format 

(t.ex. format/koder av typen SGTIN där datakvalificerare 

inte har tagits bort). 

 

Påverkan  

Meddelanden bestående av sådana koder godtas tillfälligt 

men utlöser en varning om övergångsperiod1.  

Unika identitetsmärkningar som rapporteras i fel format 

kan inte länkas till unika identitetsmärkningar som 

registrerats i den sekundära databasen, vilket leder till 

avbrott i spårbarhetskedjan. 

Den här typen av felrapportering gör att de berörda 

produkterna inte uppfyller kraven i tobaksdirektivet och att 

de därför skulle kunna beslagtas av de behöriga 

myndigheterna.  

 

Exempel 

En SSCC som felaktigt rapporterats som 

(00)740088XXXX365372 innehållande 

anbringandeidentifieraren (00) ska rapporteras som 

740088XXXX365372 

En GS1 SGTIN aUI 

01038XXXX587097214017XXXX170206324014382922 

innehållande anbringandeidentifierarna (01), (21) och 

(240) ska rapporteras som 

038XXXX5870974017XXXX1702063 

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera formatet för de unika identitetsmärkningar 

som anges och översänds till routern och den 

sekundära databasen i enlighet med förteckningen 

över specifikationer. De ekonomiska aktörerna 

måste bedöma om en unik identitetsmärkning 
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gynnas av övergångsperiodreglerna. 

 

[1] Övergångsperioden sträcker sig från den 20 maj 2019 till den 20 maj 2020. Under övergångsperioden kan de ekonomiska 
aktörerna rapportera unika identitetsmärkningar från tiden före tobaksdirektivet. Dessa unika identitetsmärkningar bör avlägsnas 
från händelserna och behandlas av spårbarhetssystemet.  

Matchningsfel 

beträffande unika 

identitetsmärkningar 

som kan läsas av 

människor  
 

Problem 

Ekonomiska aktörer rapporterar en unik 

identitetsmärkning som kan läsas av människor under 

anbringandehändelsen (meddelande EUA 3.1) som inte 

överensstämmer med informationen på förpackningen.  

 

Påverkan 

Felaktig information rapporteras. 

Inkonsekvent information i den sekundära databasen. 

Den här typen av felrapportering gör att de berörda 

produkterna inte uppfyller kraven i tobaksdirektivet och att 

de därför skulle kunna beslagtas av de behöriga 

myndigheterna.  

 

Exempel 

Information på förpackningen: 

                 

          XXXX5fSBFcW2F 

 

Information som tillverkaren rapporterar till den sekundära 

databasen: 

[ 
  { 
    "id": " XXXX5fSBFcW2FQdXX19061507", 
    "shortIdentifier": " XXXX5fSBFcW2FQdXX", 
    "humanReadableIdentifier": " XXXX5fSBFcW2FQdXX", 
    "clientId": "XXXX9a7epn5a2hn4tg5ai4rl", 
    "deploymentType": 2 
  } 
] 

Den mänskligt läsbara koden på förpackningen är 

XXXX5fSBFcW2F, medan den kod som angetts i 

anbringandemeddelandet (3.1) är XXXX5fSBFcW2FQdXX. 

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera den mänskligt läsbara informationen. 
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Felaktigt TP_ID  
 

Problem 

När ekonomiska aktörer ansöker om unika 

identitetsmärkningar för produkter avsedda för EU-

marknaden anger de ett felaktigt TP_ID, t.ex. ”00000-00-

00000” (i meddelandena IRU - 2.1). 

 

Påverkan 

Felaktig information rapporteras. 

Inkonsekvent information i den sekundära databasen. 

Den här typen av felrapportering gör att de berörda 

produkterna inte uppfyller kraven i tobaksdirektivet och att 

de därför skulle kunna beslagtas av de behöriga 

myndigheterna.  

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera informationen om TP_ID. 

 

Felaktig länk mellan 

aggregerade och 

underordnade unika 

identitetsmärkningar 
 

Problem 

Ekonomiska aktörer rapporterar länken mellan en 

aggregerad unik identitetsmärkning och de underordnade 

unika identitetsmärkningarna på ett felaktigt sätt genom 

att ange den aggregerade unika identitetsmärkningen i 

samma förteckning som de underordnade.  

 

Påverkan 

Den aggregerade informationen är felaktig eftersom 

åtminstone en av de underordnade unika 

identitetsmärkningarna inte kan registreras. 

Den här typen av felrapportering gör att de berörda 

produkterna inte uppfyller kraven i tobaksdirektivet och att 

de därför skulle kunna beslagtas av de behöriga 

myndigheterna.  

 

Exempel  

{"F_ID":"XXXU10s8KO", 
"aUI":"XXXX5684901748819", 
"Aggregation_Type":2, 
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"Aggregated_UIs1":null, 
"Aggregated_UIs2":["XXXX5684901748819, ….], 
"aUI_comment":null, 
"Event_Time":"19071612", 
"EO_ID":"XXXU1ZnFQk", 
"Code":"xxxxxxxx-00cf-5724-9a71-0dd19dc1fe50_xxxxt", 
"Message_Type":"EPA", 
"Signature":{"Origin":1,"Scopes":[2, …} 
} 

Vilka åtgärder krävs? 

Ekonomiska aktörer bör se över det system där 

aggregationshändelserna (3.2) rapporteras och 

korrigera informationen om de aggregerade och 

underordnade unika identitetsmärkningarna vid 

behov. 

Tiden för händelsen 

anges inte i formatet 

”ååMMddHH”  

 

Problem 

Tiden för en händelse som anges i meddelandena ska 

registreras i formatet ”ååMMddHH”. Vissa ekonomiska 

aktörer följer inte detta föreskrivna format.  

 

Påverkan 

Om inte det korrekta formatet används kommer den tid 

för händelsen som registrerats i den sekundära databasen 

inte att motsvara den faktiska tiden för händelsen i 

meddelandet. Detta leder till felrapportering. 

Den här typen av felrapportering gör att de berörda 

produkterna inte uppfyller kraven i tobaksdirektivet och att 

de därför skulle kunna beslagtas av de behöriga 

myndigheterna.  

 

Exempel 

{"Payment_Date":"2019-07-
24","Payment_Type":4,"Payment_Amount":281950.7, 
………, 
"Event_Time":"30011017", 
"EO_ID":"XXXXAA2ZMM61", 
"Code":"xxxxxxxx-4920-5cff-b3cc-
2e6c3783ecd6_6b2jpj9a7epn5a2hn4tg5ai4rl", 
"Message_Type":"EPR" 

Datumet för denna händelse är den 10 januari 1930.  

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se över och vid behov 

korrigera informationen om Event_Time. 
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4 Överföring av händelser 

Ekonomiska aktörer rapporterar händelser till routern och den sekundära databasen. Flera 

vanliga fel under denna rapportering har noterats och beskrivs nedan. 

 

Händelser rapporteras 

inte 
 

Problem  

Den ekonomiska aktören rapporterar inte 

anbringandehändelsen (meddelande EUA – 3.1) före 

aggregationshändelsen (meddelande EPA – 3.2). 

Den ekonomiska aktören rapporterar inte en 

avsändandehändelse (meddelande EUA – 3.3) före 

ankomsthändelsen (meddelande EPA – 3.4). 

 

Påverkan  

 Om anbringandet av en unik identitetsmärkning 

inte registreras i den sekundära databasen kommer 

händelser i leveranskedjan som rapporteras 

därefter att utlösa övergångsvarning 299. Denna 

varning innebär att den unika identitetsmärkningen 

har uteslutits från huvudrapporterna.  

 Sekvensen av rapporteringen av meddelanden är 

inte förenlig med lagstiftningen, vilket gör att 

produkten inte uppfyller kraven och att de behöriga 

myndigheterna kan beslagta den. 

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se till att alla 

händelser rapporteras i den ordning de inträffar. De 

bör se över och vid behov korrigera rapporteringen 

av händelsemekanismen för att se till att alla 

händelser överförs till routern och den sekundära 

databasen i god tid utan buffring.  

 

Flera 

aggregationshändelser 

med samma unika 

identitetsmärkning 
 

Problem  

Ekonomiska aktörer rapporterar flera 

aggregationshändelser (meddelande EPA – 3.2) med 

samma överordnade unika identitetsmärkning utan att 

rapportera några uppdelningshändelser (meddelande 3.6). 

 

Påverkan  

 För att återanvända en egengenererad unik 

identitetsmärkning på aggregerad nivå krävs att 

den efterföljande aggregationshändelsen föregås av 

en uppdelningshändelse.  

 Den här typen av felrapportering gör att de berörda 

produkterna inte uppfyller kraven i tobaksdirektivet 

och att de därför skulle kunna beslagtas av de 

behöriga myndigheterna. 

 

Vilka åtgärder krävs? 
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Ekonomiska aktörer måste rapportera en 

uppdelningshändelse när de använder en 

egengenererad unik identitetsmärkning på 

aggregerad nivå. Det är inte tillåtet att återanvända 

aggregerade unika identitetsmärkningar som 

levererats av en nationell id-utfärdare. 

 

Felaktig överföring av 

händelsesekvenser 
 

Problem  

Ekonomiska aktörer rapporterar förflyttningar av varor i fel 

ordning. Det kan till exempel röra sig om att 

ankomsthändelser (meddelande ERP – 3.4 eller 

meddelande EVR – 3.7) rapporteras före de relaterade 

avsändandehändelserna (meddelande EDP – 3.3). 

 

Påverkan  

De ekonomiska aktörerna fullgör inte sin skyldighet att 
överföra händelserna i den ordning de inträffar enligt artikel 

34.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2018/574 av den 15 december 2017.  

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör se till att alla 

händelser rapporteras i den ordning de inträffar. De 

bör även bekräfta att deras system behandlar och 

överför händelserna i behandlingssekvensen.  

 

 

Felaktiga tidpunkter 

för överföring av 

meddelanden 
 

Problem  

Ekonomiska aktörer rapporterar händelser utanför den 

tidsfrist som fastställs i lagstiftningen. 

 

Påverkan  

De ekonomiska aktörerna fullgör inte sin skyldighet att 
överföra händelserna i den ordning de inträffar enligt vad som 

fastställs i lagstiftningen.  

 

Vilka åtgärder krävs? 

De ekonomiska aktörerna bör bekräfta att deras 

system behandlar och överför händelserna inom den 

tidsfrist som fastställts i lagstiftningen.  
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