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Vigtig information til eksportører af bejdsede frø, sædekorn og læggekartofler 
 
  
 
Frø, sædekorn og læggekartofler1, som er bejdsede med kemikalier opført i PIC-
forordningens bilag 1, er omfattet af forordningens krav ved eksport  
 
Miljøstyrelsen forklarer indledningsvist de generelle forhold for eksportanmeldelse i henhold til PIC-forordningen og 
dernæst de specifikke forhold vedr. frø, sædekorn og læggekartofler (herefter benævnt ’Frø’), som er bejdsede med 
midler indeholdende PIC-kemikalier 
 
 
Der gælder særlige regler for import og eksport af strengt regulerede og forbudte stoffer til og fra EU. Reglerne findes i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier - også 
kaldet ’PIC-forordningen’.2 
 
PIC-forordningen implementerer Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke ("PIC-
proceduren") for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel 3.  
 
PIC-forordningen ændres løbende i form af Kommissionens delegerede forordninger, som primært tilføjer flere kemikalier 
i Bilag I, som består af del 1, 2 og 34. Ved den seneste delegerede forordning, som ændrede PIC-forordningen5, blev der 
tilføjet en række kemikalier til Bilag 1, herunder flere tidligere godkendte aktivstoffer i bejdsemidler i Danmark til frø. 
 
Krav om anmeldelse før eksport  
 
Der er anmeldelsespligt forud for eksport for de kemikalier, der er opført i PIC-forordningens bilag I, del 1. Anmeldelsen 
skal foretages for hvert importland og for hvert kemikalie på bilaget, og skal fornys hvert år inden første eksport finder 
sted.  
 
Reglerne for anmeldelse gælder også for blandinger, indeholdende et PIC-kemikalie i en koncentration, som skal mærkes 
ifølge de almindelige klassificeringsregler og for artikler med PIC-kemikalier i ureageret form, som er opført i del 2 eller 
del 3 af bilag 1. 
 
Forudgående informeret samtykke  
 
For nogle kemikalier skal importlandet også give samtykke, inden eksport må finde sted, dette kaldes på engelsk Prior 
Informed Consent, deraf forkortelsen ’PIC’. Det drejer sig om de såkaldte PIC-kemikalier under Rotterdamkonventionen 
og de kemikalier, som EU mener bør optages som PIC-kemikalier i Rotterdamkonventionen. De findes i bilag I, 
henholdsvis del 3 og 2. Det er myndighederne i eksportlandet, der anmoder om samtykke hos importlandets myndigheder. 
 
Bejdsede frø og PIC-forordningen 
 
Frø (herunder sædekorn), som er bejdsede med midler, der indeholder PIC-kemikalier, er omfattet af PIC-forordningens 
regler. Som eksportør skal man derfor være opmærksom på, om de bejdsemidler, der er anvendt, indeholder PIC-
kemikalier.  

                                                             
1 ’Frø’ (’Seeds’) inkluderer i denne PIC-sammenhæng både frø, sædekorn og læggekartofler  
2 PIC-forordningen: https://echa.europa.eu/da/regulations/prior-informed-consent/legislation 
3 Rotterdamkonventionen:  http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en-

US/Default.aspx  
4 Listen over PIC kemikalier: : https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/pic/chemicals  
5 I form af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1068 af 15. maj 2020 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier 

https://echa.europa.eu/da/regulations/prior-informed-consent/legislation
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en-US/Default.aspx
https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/pic/chemicals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=EN
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Ved den seneste ændring af forordningen blev bl.a. pesticidaktivstofferne clothianidin, thiamethoxam, thiram tilføjet i 
bilag 1, del 1 og del 2 og imidacloprid og propiconazol blev tilføjet i bilag 1, kun del 1.  Disse aktivstoffer indgår i visse 
bejdsemidler til bl.a. frø.  
 
Det drøftes i øjeblikket på EU-plan, om bejdsede frø skal eksportanmeldes som en artikel eller som en blanding (mixture), 
med deraf følgende forskellige krav og procedurer ved eksport, jf. PIC-forordningen. Den tilgang der skal anvendes, ind til 
andet evt. meddeles af EU-kommissionen, er at; bejdsede frø betragtes som en blanding (af frø + bejdsemiddel) i PIC-
sammenhæng.  
 
Dermed skal procedurer og regler for eksportanmeldelse af blandinger følges ved eksport af bejdsede frø. Dog kun hvis 
PIC-kemikaliet indgår i bejdsemidlet i en koncentration, som udløser mærkningskrav ifølge de almindelige 
klassificeringsregler for kemiske stoffer6.  
 
I praksis kan man afklare, om der er anmeldelsespligt for bejdsede frø, ved at se i Sikkerhedsdatabladet for det anvendte 
bejdsemiddel. Hvis der fremgår PIC-kemikalier (kemikalier anført i PIC-forordningens bilag 1, del 1) i sektion 3 af 
sikkerhedsdatabladet, så betyder det, at koncentrationen er af en størrelse, der medfører krav om eksportanmeldelse iht. 
PIC-forordningen.  
 
Clothianidin, thiamethoxam, thiram befinder sig både på del 1 og del 2 i PIC-forordningens bilag 1. Det medfører, at 
eksport af frø bejdsede med midler indeholdende disse kemikalier, udover eksportanmeldelse, også er omfattet af kravet 
om forudgående informeret samtykke7.  
 
Anmeldelse af eksport i henhold til PIC-forordningen  
 
Eksportører skal anmelde eksport elektronisk i IT-systemet ’ePIC’, som varetages af Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA).  
 
For at få adgang til ePIC, som virksomhed, skal man følge de trin, som ECHA forklarer her, Link: 
https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml 
 
Eksportører skal ved oprettelse og indsendelse af eksportanmeldelser i ePIC følge ECHA’s  ’Manual for brugere i 
industrien’, som kan findes via dette link:  
https://echa.europa.eu/da/support/dossier-submission-tools/epic 
 

Generel information om eksportanmeldelse:  
 

• I anmeldelsen oplyses den forventede eksportmængde i det kommende kalenderår - èn anmeldelse for hvert 
kemikalie/blanding/artikel pr. land  
 

• Anmeldelse af eksport i et kommende kalenderår kan foretages fra 1.10 året før 
  

• Anmeldelsen skal foretages senest 35 dage før forventet første eksportdato, f.eks. skal frø, der forventes 
eksporteret i januar 2022, anmeldes i december 2021 
 

• Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag II til forordningen (indtastningen i IT 
systemet ePIC vil stille de relevante spørgsmål, når eksport-anmeldelsen påbegyndes)  

 
 
 

                                                             
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 

blandinger 
7 Dette gælder dog kun, hvis et bejdset frø kategoriseres som en blanding og ikke hvis det kategoriseres som en artikel  

https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml
https://echa.europa.eu/da/support/dossier-submission-tools/epic
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
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Særlige punkter for anmeldelse af frø, som er bejdsede med midler indeholdende PIC-kemikalier: 

 
• Frø, som er bejdsede med et middel indeholdende et (eller flere) kemikalie(r) nævnt i PIC-forordningens bilag 

1, del 1, skal eksportanmeldes som en blanding 
 

• Anmeldelsespligt gælder dog kun, hvis bejdsemidlet indeholder et PIC-kemikalie i en koncentration, som skal 
mærkes ifølge de almindelige klassificeringsregler for blandinger af kemiske stoffer (dvs. hvis PIC-kemikaliet 
fremgår af sektion 3 i sikkerhedsdatabladet for bejdsemidlet) 
 

• Eksportvirksomheden skal selv oprette de relevante blandinger i ePIC (følg manualen). For en blanding 
bestående af frø og bejdsemiddel, skal den navngives, så både frøtype + bejdsemiddel indgår i navnet på 
blandingen 
  

• I eksportanmeldelsen pkt. 3.3. og 4.4. skal det anføres klart og tydeligt, at der er tale om allerede bejdsede frø 
til direkte anvendelse  
 

• Det sikkerhedsdatablad, der vedhæftes eksportanmeldelsen, skal være for det bejdsemiddel, der er anvendt  
 

Proces efter at eksportøren har indsendt en eksportanmeldelse: 
 

• Når eksportanmeldelsen er indsendt i ePIC, kontrollerer Miljøstyrelsen om anmeldelsen opfylder kravene i PIC-
forordningen og sender anmeldelsen videre via ePIC til ECHA, senest 25 dage før forventet eksportdato eller 
tilbage til eksportøren mhp. rettelser 

 
• En eksportanmeldelse tildeles et såkaldt RIN (Reference Identification Number), som aktiveres for PIC-stoffer på 

Bilag 1, del 1, når ECHA har konstateret, at eksportanmeldelsen opfylder kravene i PIC-forordningen. Når RIN-
nummeret er aktiveret, må eksporten foretages. 

 
• PIC-forordningens art. 17 fastsætter krav til de oplysninger, der skal ledsage eksporterede PIC-kemikalier, -

blandinger og -artikler  
 

Yderligere information og kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen 
 

• ECHA’s hjemmesider med forklaring og vejledning på dansk om PIC:  
 

Link: https://echa.europa.eu/da/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic   
 

Link: https://echa.europa.eu/da/guidance-documents/guidance-on-PIC 
 
• Miljøstyrelsens hjemmeside om PIC:  

https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/eksport-og-import-af-
farlige-kemikalier-og-pesticider/ 
 

• Har du spørgsmål til PIC-regler kan du kontakte: 
 

Helle Simon Elbro E-mail: hesel@mst.dk Tlf. 20 53 36 29 
Bettina Gylden E-mail begyl@mst.dk Tlf. 30 71 61 56 
 
 
 

 
 
 

https://echa.europa.eu/da/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic
https://echa.europa.eu/da/guidance-documents/guidance-on-PIC
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/eksport-og-import-af-farlige-kemikalier-og-pesticider/
https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/eksport-og-import-af-farlige-kemikalier-og-pesticider/
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