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Különleges RIN kérvények 

ECHA-17-B-07-HU

HÁTTÉR
Bizonyos esetekben az exportáló egyszerűsített 
eljárás keretében bejelentheti a PIC vegyi anyag 
exportját és megszerezheti az azonosító hivatkozási 
számot (RIN). Ez az eljárás Különleges RIN 
kérvényként ismert. Ellentétben azzal az export 
bejelentéssel, amely a tervezett export előtt 35 
nappal szükséges, a különleges RIN lehetővé teszi, 
hogy az export azonnal megtörténjen.

Különleges RIN kérvény az alábbi exportok esetén 
alkalmazható:

Röviden

a) az I. melléklet vagy V. melléklet szerinti vegyi 
anyag évente és importáló országonként 
legfeljebb 10 kg mennyiségben exportálható 
kutatási vagy elemzési célból; a 10 kg tiszta 
anyagra és a keverékben lévő 10 kg-nyi anyagra 
vonatkozik;

b) az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyag, 
amely a legutóbbi PIC körlevélben pozitív 
behozatali döntéssel szerepel;

c) ha az importáló ország lemondott a jogáról, hogy 
export bejelentést kapjon ezzel/az összes vegyi 
anyaggal kapcsolatosan.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS TÁMOGATÁS

ePIC ágazati felhasználói kézikönyv (9. rész):

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

PIC szabályzat (2. cikk (3) bekezdés):

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

PIC irányelv (4.2.9 rész):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
hu.pdf
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NE FELEJTSE EL!

A különleges RIN kérvény létrehozása során 
fontos, hogy a „Kutatás vagy elemzés”-t 
válassza ki a „Rendeltetésszerű használat” 
résznél.

Minden kivitel esetén külön-külön 
teljesülniük kell a különleges RIN kérvény 
feltételeinek.

Az I. és V. mellékletben szereplő vegyi 
anyagok együttes benyújtása nem 
lehetséges.

A kijelölt nemzeti hatóság (DNA) fenntartja 
a jogot, hogy visszautasítsa a tömeges 
különleges RIN kérvényt és arra kérheti az 
exportálót, hogy több egyedi különleges RIN 
kérvényt nyújtson be.

TÖMEGES KÜLÖNLEGES RIN KÉRVÉNY
Ha az export számos vegyi anyagot és/vagy számos 
országot érint, lehetséges tömeges különleges 
RIN kérvény benyújtása. Tömeges különleges RIN 
kérvény benyújtható, ha:

a) számos vegyi anyagot egy országba szeretne 
exportálni;

b) számos vegyi anyagot különböző országokba 
szeretne exportálni; vagy

c) egy vegyi anyagot számos országba szeretne 
exportálni.

INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

Különleges RIN kérvények (egyedi vagy tömeges) 
benyújtása a PIC IT rendszeren keresztül történik, 
ePIC. 

Különleges RIN kérvény bejelentés benyújtásához 
az ePIC-ben rendelkezésre kell bocsájtani a 
minimum információkat, például: importáló ország, 
az exportálandó vegyi anyag(ok), az export várható 
dátuma, rendeltetésszerű használat, várható éves 
mennyiség és az importáló elérhetőségei.

Tömeges különleges RIN kérvény esetén az 
exportálónak biztosítania kell az ePIC-ben az 
importáló országokat és az export évét, továbbá 
a fennmaradó információkat (összhangban az 
egyedi benyújtásnál biztosítottakkal) a DNA 
és a vámhatóság rendelkezésére bocsátott 
táblázat(ok)nak kell tartalmaznia. Például, az alábbi 
táblázat alkalmazható: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. Az exportáló egy beadványt nyújt 
be, ezt követően minden egyes ország kérvényét 
külön ügyként kezeli a DNA és létrehoz egy dedikált 
számot minden ügy részére.
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