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Begäran om särskilt 
referensnummer 

ECHA-17-B-07-SV 

BAKGRUND
I vissa fall kan en exportör följa ett förenklat 
förfarande för att anmäla exporten av en PIC-
kemikalie och få ett referensnummer (RIN, 
”reference identification number”). Detta förfarande 
kallas för en begäran om särskilt referensnummer. 
Till skillnad från en exportanmälan, som måste 
lämnas 35 dagar före den förväntade exporten, 
kan en export utföras omedelbart med hjälp av det 
särskilda referensnumret.

Begäran om särskilt referensnummer kan tillämpas 
vid följande exporter:

I korthet

a) En bilaga I- eller bilaga V-kemikalie som 
exporteras för forskning eller för analys, 
i mängder på högst 10 kg per år och per 
importerande land; där 10 kg avser det rena 
ämnet och 10 kg av ämnet i en blandning.

b) En kemikalie som är förtecknad i bilaga I, del 3 
för vilken det finns ett positivt importbeslut i det 
senaste PIC-cirkuläret.

c) Om det importerande landet har avsagt sig 
rättigheten att ta emot en exportanmälan för 
denna/alla kemikalier.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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MER INFORMATION OCH HJÄLP

ePIC-handboken för industrianvändare (avsnitt 9):

 » http://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_sv.pdf

Förordning om förhandsgodkännande sedan 
information lämnats (artikel 2.3):

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

Vägledning om förhandsgodkännande sedan 
information lämnats (avsnitt 4.2.9):

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

ED-04-17-685-SV-N  -  ISBN: 978-92-9020-284-4 - DoI: 10.2823/674197 
© Europeiska kem

ikaliem
yndigheten – novem

ber 2017

KOM IHÅG

Det är viktigt att välja ”forskning eller 
analys” i avsnittet ”avsedd användning” när 
en begäran om särskilt referensnummer 
upprättas.

Samtliga exporter måste individuellt sett 
uppfylla villkoren för en begäran om särskilt 
referensnummer.

Bilaga I- och bilaga V-kemikalier kan inte 
lämnas tillsammans.

De utsedda nationella myndigheterna har 
rätt att avvisa massbegäran om särskilt 
referensnummer och be exportören att 
lämna flera enskilda begäranden om särskilt 
referensnummer.

MASSBEGÄRANDEN OM SÄRSKILT 
REFERENSNUMMER
Om din export avser ett flertal kemikalier och/
eller flera länder kan du lämna en massbegäran om 
särskilt referensnummer. Massbegäran om särskilt 
referensnummer kan lämnas om

a) flera kemikalier ska exporteras till ett land,
b) flera kemikalier ska exporteras till olika länder, 

eller
c) en kemikalie ska exporteras till ett flertal länder.

INFORMATIONSKRAV

Begäranden om särskilt referensnummer (enskilda 
och massbegäranden) ska lämnas genom PIC it-
systemet, ePIC. 

För att lämna en begäran om särskilt 
referensnummer ska en minsta nivå av information 
anges i ePIC, till exempel: importerande land, 
kemikalie(r) som ska exporteras, förväntat 
exportdatum, avsedd användning, förväntad årlig 
mängd och importörens kontaktuppgifter.

För en massbegäran om särskilt referensnummer 
måste exportören ange de importerande 
länderna och exportåret i ePIC, och återstående 
information (i linje med vad som anges för ett 
enskilt inlämnande) måste ingå i kalkylbladet eller 
-bladen som lämnas till den utsedda nationella 
myndigheten och tullen. Följande kalkylblad 
kan till exempel användas: http://echa.europa.
eu/documents/10162/21731237/special_rin_
request_template_en.xlsx. Exportören skapar ett 
inlämnande efter vilket begäran för varje enskilt 
land ska hanteras som ett separat fall av den 
utsedda nationella myndigheten och ett avsett 
referensnummer skapas för varje enskilt fall.
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