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Spetsiaalse viitenumbri taotlused 
ECHA-17-B-07-ET 

TAUST

Teatud juhtudel saab eksportija teatada PIC-
kemikaali ekspordist ja taotleda viitenumbrit 
(RIN) lihtmenetlusega – spetsiaalse viitenumbri 
taotlusega. Erinevalt eksporditeatisest, 
mis tuleb esitada 35 päeva enne eeldatavat 
ekspordikuupäeva, võimaldab spetsiaalne 
viitenumber eksportida kemikaali kohe.

Spetsiaalset viitenumbrit on võimalik taotleda 
järgmistel juhtudel:

Teabeleht

a) sellise I või V lisasse kantud kemikaali 
ekspordiks, mida eksporditakse teadusuuringute 
või analüüsi jaoks kuni 10 kg aastas importiva 
riigi kohta (10 kg tähendab puhta aine või segus 
sisalduva aine kogust);

b) sellise I lisa 3. osas loetletud kemikaali 
ekspordiks, mille kohta on viimases PIC-ringkirjas 
avaldatud positiivne impordiotsus;

c) kui importiv riik on loobunud õigusest saada 
selle kemikaali / kõigi kemikaalide kohta 
eksporditeatisi.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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LISATEAVE JA ABI

ePICi tööstuskasutaja käsiraamat (ptk 9):

 » https://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_et.pdf

PIC-määrus (artikli 2 lõige 3):

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

PIC-määruse rakendamise juhend (punkt 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
et.pdf
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NB!

Spetsiaalse viitenumbri taotluse 
koostamisel on oluline valida jaotises 
Intended use (kavandatav kasutus) kirje 
Research or Analysis (teadusuuringud või 
analüüs).

Kõik ekspordid peavad vastama spetsiaalse 
viitenumbri taotlemise nõuetele.

I ja V lisa kemikaalide kohta ei saa esitada 
ühistaotlust.

Määratud riigiasutustel on õigus lükata 
spetsiaalse viitenumbri hulgitaotlus tagasi 
ja nõuda eksportijalt spetsiaalse viitenumbri 
üksiktaotluste esitamist.

SPETSIAALSE VIITENUMBRI HULGITAOTLUSED

Kui ekspordite mitut kemikaali ja/või mitmesse riiki, 
võite esitada spetsiaalse viitenumbri hulgitaotluse. 
Selle saab esitada, kui:

a) mitut kemikaali eksporditakse ühte riiki;

b) mitut kemikaali eksporditakse mitmesse riiki või

c) üht kemikaali eksporditakse mitmesse riiki.

NÕUTAV TEAVE

Spetsiaalse viitenumbri taotlused (üksik- ja 
hulgitaotlused) esitatakse eelnevalt teatatud 
nõusoleku IT-süsteemi ePIC kaudu. 

Spetsiaalse viitenumbri taotluse teatise esitamiseks 
tuleb ePICis esitada miinimumteave, näiteks 
importiv riik, eksporditav(ad) kemikaal(id), eeldatav 
ekspordikuupäev, kavandatav kasutus, eeldatav 
kogus aastas ja importija kontaktandmed.

Spetsiaalse viitenumbri hulgitaotluse korral 
peab eksportija ePICis märkima importivad 
riigid ja ekspordiaasta ning ülejäänud teave 
(teave, mida nõutakse üksiktaotluse korral) tuleb 
lisada määratud riigiasutusele ja tolliasutusele 
esitatava(te)sse tabeli(te)sse. Kasutada võib 
näiteks järgmist tabelit: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. Eksportija koostab ühe taotluse, 
misjärel käsitletakse igale riigile suunatud taotlust 
määratud riigiasutuses eraldi menetlusena ning iga 
menetluse jaoks genereeritakse eraldi spetsiaalne 
viitenumber.
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