
annankatu 18,  p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland  |   echa.europa.eu

Anmodninger om særligt 
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BAGGRUND

I visse tilfælde kan en eksportør følge en forenklet 
procedure til anmeldelse af en eksport af et PIC-
kemikalie og anmodning om et reference-ID-nummer 
(RIN). Denne procedure kaldes en anmodning om et 
særligt RIN. I modsætning til eksportanmeldelsen, 
der er krævet 35 dage før den forventede eksport, 
gør det særlige RIN det muligt at foretage eksporten 
med det samme.

Anmodningen om det særlige RIN kan anvendes på 
følgende eksporter:

Kort fortalt

a) Et bilag I- eller bilag V-kemikalie, der eksporteres 
med henblik på forskning eller analyse i mængder 
på 10 kg eller mindre pr. år og pr. importørland. 
10 kg henviser til det rene stof og til 10 kg af 
stoffet i en blanding.

b) Et kemikalie opført i bilag I, del 3, og for hvilket 
der er offentliggjort en positiv importafgørelse i 
det seneste PIC-cirkulære.

c) Når importlandet har givet afkald på sin ret til 
at modtage en eksportanmeldelse for dette/alle 
kemikalie(r).

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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YDERLIGERE OPLYSNINGER OG STØTTE

ePIC-manual for brugere i industrien (afsnit 9):

 » https://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_da.pdf

PIC-forordningen (artikel 2, stk. 3):

 » https://www.echa.europa.eu/da/regulations/
prior-informed-consent/legislation

Vejledning i PIC (afsnit 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
da.pdf
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VIGTIGT

Det er vigtigt at vælge "Forskning og 
analyse" i afsnittet "Tilsigtet anvendelse", 
når du opretter en anmodning om et særligt 
RIN.

Alle eksporterne skal hver især opfylde 
betingelserne for en anmodning om et 
særligt RIN.

Bilag I- og bilag V-kemikalier kan ikke 
indsendes sammen.

De udpegede nationale myndigheder 
(DNA'er) har ret til at afvise bulk-
anmodningen om et særligt RIN og kan bede 
eksportøren om at indsende individuelle 
anmodninger om et særligt RIN.

BULK-ANMODNINGER OM ET SÆRLIGT RIN

Hvis din eksport vedrører adskillige kemikalier 
og/eller adskillige lande, kan du indsende en bulk-
anmodning om et særligt RIN. Bulk-anmodningen om 
et særligt RIN kan indsendes, hvis:

a) adskillige kemikalier skal eksporteres til ét land

b) adskillige kemikalier skal eksporteres til 
forskellige lande eller

c) ét kemikalie skal eksporteres til flere lande.

OPLYSNINGSKRAV

Anmodninger om et særligt RIN (individuelle eller 
bulk) indsendes gennem ePIC, der er it-systemet for 
PCI. 

For at kunne indsende en anmodning om et 
særligt RIN skal en række minimumsoplysninger 
registreres i ePIC, f.eks.: importland, kemikalie(r) 
der skal eksporteres, forventet eksportdato, 
tilsigtet anvendelse, forventet årlig mængde og 
kontaktoplysninger på importøren.

Hvad angår en bulk-anmodning om et særligt 
RIN, skal eksportøren oplyse importlande og 
eksportåret i ePIC, og de øvrige oplysninger (i 
forhold til en individuel anmodning) skal fremgå 
af et regneark, der indsendes til den udpegede 
nationale myndighed (DNA) og toldmyndighederne. 
Følgende regneark kan f.eks. bruges: http://echa.
europa.eu/documents/10162/21731237/special_
rin_request_template_en.xlsx. Eksportøren opretter 
én indsendelse, hvorefter anmodningen for hvert 
land vil blive håndteret separat af den udpegede 
nationale myndighed, og et dedikeret RIN vil blive 
genereret for hver enkelt sag.
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