Nye valideringsregler i GS1Trade Sync
Den 13. december 2016 trådte sidste led i EU Regulativ 1169 I kraft. Dermed er
bestemmelsen om angivelse af næringsdeklaration nu gældende, hvilket betyder, at man
for en lang række fødevareprodukter er forpligtet til at deklarere relevante
næringsoplysninger.
For at sikre, at disse oplysninger også bliver angivet på dine produkter, vil vi derfor indføre
nye valideringsregler i GS1Trade Sync, sådan at det bliver et krav at oplyse om eks.
indholdet af fedt, kulhydrater og salt.
Sideløbende med de nye regler vil vi også implementere nogle tekniske løsninger, som gør
det nemmere for dig at oplyse om næringsværdierne, hvis netop dit produkt er underlagt
bestemmelsen om angivelse af næringsdeklaration.
De nye valideringsregler vil træde i kraft i starten af februar måned 2017 (d. 1. februar).
Reglerne er i første omgang tilsigtet især nye produkter, hvilket vil sige, at man ikke kan
oprette eks. en flaske ketchup, uden at man oplyser hvor mange kalorier denne indeholder.
Men reglerne vil også skulle overholdes, hvis du forsøger at opdatere et eksisterende
produkt i GS1Trade Sync, som er underlagt bestemmelsen, og hvor der ikke allerede er
oplyst næringsdeklaration. Derfor gælder valideringsreglen også, når du retter i dine
eksisterende produkter.
Der er i alt tale om tre nye valideringsregler, der har til hensigt at sikre tre ting:
·
·
·

Der skal angives ingrediensliste
Der skal angives næringsværdier
For fødevareprodukter må man ikke benytte værdien ”Præcis” som måleenhed for
næringsværdier.

Hertil kommer, at vi vil ændre på 16 eksisterende valideringsregler så disse ikke længere
er krævet ud fra den pågældende GPC kode, men gælder for alle regler.
Det er følgende 16 valideringsregler, der er tale om:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DK16 (Lev. varenummer)
DK17 (Farlige substanser)
DK21 (Returnerbar emballage)
DK22 Emballagetype)
DK24 (Varens navn)
DK29 (Toldposition)
DK33 (Stregkodetype)
DK34 (Oprindelsesland)
DK27, 28, 36, 29, 40, 41, 42, 43 (Palleoplysninger)

Hvis du har nogle spørgsmål til de nye valideringsregler, er du meget velkommen til at
kontakte Servicecenteret. Tlf.: +45 39 27 85 27 eller E-mail: gs1tradesync@gs1.dk

