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Erikois-RIN-pyyntö 
ECHA-17-B-07-FI 

TAUSTAA

Tietyissä tapauksissa vientiyritys voi noudattaa 
yksinkertaistettua menettelyä ilmoittaakseen 
PIC-kemikaalin viennistä ja saadakseen yksilöllisen 
viitenumeron (RIN). Tätä menettelyä kutsutaan 
nimellä erikois-RIN-pyyntö. Toisin kuin vienti-
ilmoituksen yhteydessä, joka vaaditaan 35 päivää 
ennen oletettua vientiä, erikois-RIN mahdollistaa 
sen, että vienti voi tapahtua heti.

Erikois-RIN-pyyntöä voidaan soveltaa seuraaviin 
vienteihin:

Lyhyesti

a) liitteen I tai liitteen V kemikaali, jota viedään 
tutkimus- tai analysointitarkoituksiin, enintään 
10 kg vuodessa ja tuojamaata kohti; 10 kg 
tarkoittaa puhdasta ainetta ja 10 kg:aa ainetta 
seoksessa

b) liitteen I osassa 3 mainittu kemikaali, jota 
koskeva myönteinen tuontipäätös on julkaistu 
uusimmassa PIC-kiertokirjeessä

c) maahantuova maa on luopunut oikeudestaan 
saada vienti-ilmoitus tästä kemikaalista / 
kaikista kemikaaleista.

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

ePIC-käyttöopas teollisuudelle (kohta 9):

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

PIC-asetus (2 artiklan 3 kohta):

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

PIC-asetusta koskeva ohje (kohta 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
fi.pdf
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TÄRKEÄÄ MUISTAA

Kohdassa ”Intended use” (käyttötarkoitus) 
on tärkeää valita ”Research or Analysis” 
(tutkimus tai analyysi) erikois-RIN-pyyntöä 
luotaessa.

Kaikkien vientitapahtumien täytyy yksittäin 
täyttää erikois-RIN-pyynnön ehdot.

Liitteen I ja liitteen V kemikaaleja koskevia 
pyyntöjä ei voida lähettää yhdessä.

Jäsenvaltion nimetyllä viranomaisella on 
oikeus hylätä useaa kemikaalia koskeva 
erikois-RIN-pyyntö ja pyytää vientiyritystä 
toimittamaan monta yksittäistä erikois-RIN-
pyyntöä.

ERIKOIS-RIN-PYYNTÖ USEALLE KEMIKAALILLE

Kun viennissäsi on kyse useista kemikaaleista ja/
tai useista maista, voit tehdä erikois-RIN-pyynnön 
usealle kemikaalille. Erikois-RIN-pyynnön usealle 
kemikaalille voi lähettää, jos

a) useita kemikaaleja on määrä viedä yhteen 
maahan

b) useita kemikaaleja on määrä viedä eri maihin

c yhtä kemikaalia on määrä viedä useaan maahan.

TIETOVAATIMUKSET

Erikois-RIN-pyynnöt (yksittäistä ja useaa kemikaalia 
koskevat) lähetetään PIC IT -järjestelmän eli ePICin 
kautta. 

Jotta voit lähettää erikois-RIN-pyyntöä koskevan 
ilmoituksen, ePICIssä on annettava vähimmäistiedot, 
joita ovat esimerkiksi nämä: tuojamaa, vietävä(t) 
kemikaali(t), oletettu vientipäivämäärä, 
käyttötarkoitus, oletettu vuotuinen määrä ja 
tuontiyrityksen yhteystiedot.

Useaa kemikaalia koskevan erikois-RIN-pyynnön 
osalta vientiyrityksen on ilmoitettava tuojamaat 
ja vientivuosi PICissä sekä muut tiedot (sen 
mukaisesti, mitä tietoja yksittäistä kemikaalia 
koskevassa pyynnössä annetaan) taulukoissa, jotka 
toimitetaan jäsenvaltion nimetylle viranomaiselle 
ja tulliviranomaiselle. Esimerkiksi seuraavia 
taulukoita voi käyttää: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. Vientiyritys luo yhden toimituksen, 
jonka jälkeen jäsenvaltion nimetty viranomainen 
käsittelee kutakin maata koskevan pyynnön 
erikseen, ja jokaiselle tapaukselle luodaan oma RIN-
numeronsa.
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