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Žádosti o zvláštní RIN 
ECHA-17-B-07-CS 

SOUVISLOSTI

V určitých případech může vývozce postupovat 
podle zjednodušeného postupu pro oznámení vývozu 
chemické látky, na kterou se vztahuje postup PIC, 
a získání referenčního identifikačního čísla (RIN). 
Tento postup je označován jako žádost o zvláštní 
RIN. Na rozdíl od oznámení o vývozu, které je nutno 
provést 35 dní před předpokládaným vývozem, 
zvláštní RIN umožňuje, aby k vývozu došlo ihned.

Žádost o zvláštní RIN lze použít u těchto vývozů:

Stručný přehled

a) chemická látka uvedená v příloze I nebo příloze V 
a vyvážená pro účely výzkumu nebo analýzy 
v množství maximálně 10 kg za rok na každou 
dovážející zemi; 10 kg platí pro čistou látku 
a 10 kg látky ve směsi,

b) chemická látka uvedená v části 3 přílohy I, pro 
kterou je v posledním oběžníku PIC dostupné 
kladné rozhodnutí o dovozu,

c) pokud se dovážející země vzdala svého práva 
obdržet pro tuto chemickou látku / všechny 
chemické látky oznámení o vývozu.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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DALŠÍ INFORMACE A PODPORA

Uživatelská příručka k systému ePIC pro průmysl 
(oddíl 9):

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

Nařízení PIC (čl. 2 odst. 3):

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

Pokyny k provádění nařízení PIC (oddíl 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
cs.pdf
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při vytváření žádosti o zvláštní RIN je 
důležité zvolit „Research or Analysis“ 
(Výzkum nebo analýza) v oddílu „Intended 
use“ (Zamýšlené použití).

Všechny vývozy musí individuálně splňovat 
podmínky pro žádost o zvláštní RIN.

Nelze podávat žádost týkající se zároveň 
chemických látek uvedených v příloze I a V.

Určené vnitrostátní orgány mají právo 
hromadnou žádost o zvláštní RIN zamítnout 
a požádat vývozce o podání několika 
jednotlivých žádostí o zvláštní RIN.

HROMADNÉ ŽÁDOSTI O ZVLÁŠTNÍ RIN

Jestliže se vývoz týká několika chemických látek 
a/nebo několika zemí, můžete podat hromadnou 
žádost o zvláštní RIN. Hromadnou žádost o zvláštní 
RIN lze podat, jestliže:

a) několik chemických látek má být vyvezeno do 
jedné země,

b) několik chemických látek má být vyvezeno do 
různých zemí nebo

c) jedna chemická látka má být vyvezena do 
několika zemí.

POŽADAVKY NA INFORMACE

Žádosti o zvláštní RIN (jednotlivé a hromadné) se 
podávají prostřednictvím IT systému PIC – ePIC. 

Při podávání oznámení žádosti o zvláštní RIN 
by v systému ePIC měly být uvedeny minimální 
informace, například: dovážející země, vyvážené 
chemické látky, předpokládané datum vývozu, 
zamýšlené použití, předpokládané množství za rok 
a kontaktní údaje dovozce.

V případě hromadné žádosti o zvláštní RIN musí 
vývozce uvést dovážející země a rok vývozu 
v systému ePIC a zbývající informace (odpovídající 
těm poskytovaným v případě jednotlivých podání) 
musí být uvedeny v tabulkách poskytovaných 
určenému vnitrostátnímu orgánu a celnímu orgánu. 
Lze například používat tuto tabulku: http://
echa.europa.eu/documents/10162/21731237/
special_rin_request_template_en.xlsx. Vývozce 
vytvoří jedno podání a následně je žádost pro každou 
zemi vyřizována určeným vnitrostátním orgánem 
jako samostatný případ a pro každý případ bude 
vygenerováno zvláštní číslo RIN.

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/21731237/epic_usm_industry_cs.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/21731237/epic_usm_industry_cs.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/21731237/epic_usm_industry_cs.pdf
https://www.echa.europa.eu/cs/regulations/prior-informed-consent/legislation
https://www.echa.europa.eu/cs/regulations/prior-informed-consent/legislation
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/guidance_pic_cs.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/guidance_pic_cs.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/guidance_pic_cs.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/21731237/special_rin_request_template_en.xlsx
http://echa.europa.eu/documents/10162/21731237/special_rin_request_template_en.xlsx
http://echa.europa.eu/documents/10162/21731237/special_rin_request_template_en.xlsx

