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Αιτήσεις για ειδικό RIN 

ECHA-17-B-07-EL 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εξαγωγείς μπορούν 
να ακολουθούν απλουστευμένη διαδικασία για τη 
γνωστοποίηση της εξαγωγής χημικού προϊόντος 
που υπόκειται στη διαδικασία συναίνεσης μετά από 
ενημέρωση (ΣΜΕ) και να λαμβάνουν σχετικό αριθμό 
αναφοράς (reference identification number, RIN). Η 
διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως αίτηση για ειδικό 
RIN. Σε αντίθεση με τη γνωστοποίηση εξαγωγής, 
η οποία απαιτείται να πραγματοποιείται 35 ημέρες 
πριν από την προβλεπόμενη εξαγωγή, ο ειδικός 
RIN παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης της 
εξαγωγής.

Η διαδικασία αίτησης για ειδικό RIN μπορεί να 
εφαρμόζεται στις ακόλουθες εξαγωγές:

Εν συντομία

α) χημικό προϊόν του παραρτήματος I ή του 
παραρτήματος V που εξάγεται για σκοπούς 
έρευνας ή ανάλυσης σε ποσότητες που δεν 
υπερβαίνουν τα 10 kg ανά έτος και ανά χώρα 
εισαγωγής· η ποσότητα των 10 kg αναφέρεται 
στην καθαρή ουσία και σε 10 kg της ουσίας σε 
μείγμα·

β) χημικό προϊόν που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I μέρος 3 και για το οποίο υπάρχει 
θετική απόφαση εισαγωγής στην τελευταία 
εγκύκλιο ΣΜΕ·

γ) εάν η χώρα εισαγωγής έχει παραιτηθεί από 
το δικαίωμά της να λαμβάνει γνωστοποίηση 
εξαγωγής του συγκεκριμένου χημικού προϊόντος/
όλων των χημικών προϊόντων.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγχειρίδιο χρήστη ePIC για τον κλάδο (ενότητα 9):

 » https://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_industry_
el.pdf

Άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΣΜΕ:

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

Έγγραφο καθοδήγησης για τη διαδικασία ΣΜΕ 
(ενότητα 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_el.pdf
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Κατά τη δημιουργία αίτησης για ειδικό 
RIN, είναι σημαντικό να επιλέγεται η 
ένδειξη «Research or Analysis» (Έρευνα ή 
ανάλυση) από την ενότητα «Intended use» 
(Προβλεπόμενη χρήση).

Καθεμία από τις εξαγωγές πρέπει να πληροί 
τις προϋποθέσεις σχετικά με την υποβολή 
αίτησης για ειδικό RIN.

Δεν επιτρέπεται η κοινή υποβολή για χημικά 
προϊόντα των παραρτημάτων I και V.

Οι ορισθείσες εθνικές αρχές (ΟΕΑ) έχουν 
το δικαίωμα να απορρίψουν την αίτηση 
για μαζικό ειδικό RIN και να ζητήσουν από 
τον εξαγωγέα να υποβάλει πολλαπλές 
μεμονωμένες αιτήσεις για ειδικό RIN.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ RIN
Σε περίπτωση που η εξαγωγή σας αφορά διάφορα 
χημικά προϊόντα και/ή διάφορες χώρες, μπορείτε να 
υποβάλετε αίτηση για μαζικό ειδικό RIN. Η αίτηση 
για μαζικό ειδικό RIN μπορεί να υποβληθεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εξαγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων σε μία 
χώρα·

β) εξαγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων σε 
διαφορετικές χώρες·

γ) εξαγωγή ενός χημικού προϊόντος σε διάφορες 
χώρες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις για ειδικό RIN (μεμονωμένο και μαζικό) 
υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής ΤΠ ePIC για τη 
διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση. 

Η υποβολή γνωστοποίησης αίτησης για ειδικό 
RIN προϋποθέτει την καταχώριση ελάχιστων 
απαιτούμενων πληροφοριών στην εφαρμογή ePIC, 
όπως για παράδειγμα τη χώρα εισαγωγής, το ή 
τα χημικά προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν, 
την προβλεπόμενη ημερομηνία εξαγωγής, την 
προβλεπόμενη χρήση, την προβλεπόμενη 
ετήσια ποσότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
εισαγωγέα.

Όσον αφορά την υποβολή αίτησης για μαζικό 
ειδικό RIN, ο εξαγωγέας πρέπει να καταχωρίσει 
στην εφαρμογή ePIC τις χώρες εισαγωγής 
και το έτος εξαγωγής, ενώ οι υπόλοιπες 
πληροφορίες (σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
απαιτήσεις μεμονωμένης υποβολής) πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο ή στα λογιστικά φύλλα 
που παρέχονται στις ορισθείσες εθνικές αρχές 
(ΟΕΑ) και στα τελωνεία. Για παράδειγμα, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο λογιστικό φύλο: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/21731237/
special_rin_request_template_en.xlsx. Ο εξαγωγέας 
δημιουργεί μία υποβολή, μετά την οποία η ΟΕΑ 
επεξεργάζεται την αίτηση για κάθε χώρα ως χωριστή 
περίπτωση και δημιουργείται για κάθε περίπτωση 
ειδικός προς τον σκοπό αυτό αριθμός αναφοράς 
(RIN).
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