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Искания за специален RIN 
ECHA-17-B-07-BG 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
В някои случаи износителят може да следва 
опростена процедура за нотифициране на 
износа на химикал, за който се прилага PIC 
процедурата, и за получаване на референтен 
идентификационен номер (RIN). Тази процедура 
е известна като искане за специален RIN. За 
разлика от нотификацията за износ, за която 
е необходим срок от 35 дни преди очаквания 
износ, специалният RIN позволява износът да се 
осъществи незабавно.

Искането за специален RIN може да се приложи 
към следните случаи:

Накратко

а) химикал от приложение I или от 
приложение V, изнасян за изследователски 
или аналитични цели в количества от 10 kg 
или по-малко, на година и на страна вносител; 
10 kg обозначава чистото вещество и 10 kg от 
веществото в смес;

б) химикал, посочен в приложение I, част 3, 
за който е налице положително решение за 
внос в последния циркулярен документ по 
процедурата PIC;

в) ако държавата вносител се е отказала от 
правото си да получи нотификация за износ за 
този/всички химикал(и).

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И 
СЪДЕЙСТВИЕ

Ръководство за работа с ePIC за индустрията 
(раздел 9):

 » http://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_industry_
bg.pdf

Регламент PIC (член 2, параграф 3):

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

Ръководство за PIC (раздел 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
bg.pdf
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ВАЖНО Е ДА СЕ ПОМНИ

Когато съставяте искане за специален 
RIN, важно е да изберете „Изследване или 
анализ“ в раздела „Предвидена употреба“.

Всички видове износ трябва да отговарят 
индивидуално на условията за искане за 
специален RIN.

За химикали от приложения I и V не могат 
да се подават искания заедно.

Определените национални органи 
имат правото да отхвърлят искането 
за специален RIN за групов внос/износ 
и да поискат от износителя да подаде 
индивидуални искания за специален RIN.

ИСКАНИЯ ЗА СПЕЦИАЛЕН RIN ЗА ГРУПОВ 
ВНОС/ИЗНОС
Когато вашият износ засяга няколко химикала и/
или няколко държави, можете да подадете общо 
искане за специален RIN. Искането за специален 
RIN за групов внос/износ може да бъде подадено, 
ако:

а) няколко химикала предстои да бъдат изнесени 
в една страна;

б) няколко химикала предстои да бъдат изнесени 
в различни страни; или

в) един химикал предстои да бъде изнесен в 
няколко страни.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Искания за специален RIN (за индивидуален и 
групов внос/износ) се подават чрез електронната 
системата за изпълнение на изискванията по 
Регламента PIC — ePIC. 

За подаването на нотификация за искане 
за специален RIN в ePIC е необходима най-
малкото следната информация: страна вносител, 
химикал(и), който(които) трябва да бъде(ат) 
изнесен(и), очаквана дата на износа, предвидена 
употреба, очаквано годишно количество и данни 
за контакт на вносителя.

За искане за специален RIN за групов внос/
износ износителят трябва да предостави 
данни за страните вносители и годината на 
износ, а останалата информация (съгласно 
предвиденото за индивидуално подаване) 
трябва да бъде включена в електронната(ите) 
таблица(и), която(които) е(са) предоставена(и) 
на определения национален орган и митниците. 
Например може да се използва следната 
електронна таблица: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. Износителят прави едно 
подаване, след което искането за всяка страна се 
разглежда като отделен случай от определения 
национален орган, а за всеки отделен случай се 
създава специален RIN.
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