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Specialūs RIN prašymai 

ECHA-17-B-07-LT 

BENDRA INFORMACIJA
Tam tikrais atvejais eksportuotojas gali vadovautis 
supaprastinta pranešimo apie IPS cheminę medžiagą 
ir nuorodos identifikacinio numerio (angl. RIN) 
gavimo procedūra. Ši procedūra vadinama specialiu 
RIN prašymu. Kitaip nei pranešimas apie eksportą, 
kurį reikia pateikti likus 35 dienoms iki tikėtino 
eksporto, specialus RIN leidžia eksportuoti iš karto.

Specialus RIN prašymas gali būti taikomas šioms 
eksportuojamoms cheminėms medžiagoms:

Trumpai

a) I arba V priede nurodytai cheminei medžiagai, 
kuri eksportuojama mokslinių tyrimų ar analizės 
tikslais ir kurios kiekis per metus kiekvienai 
importuojančiai šaliai sudaro 10 kg arba mažiau; 
10 kg reiškia gryną cheminę medžiagą ir 10 kg 
cheminės medžiagos, esančios mišinyje;

b) I priedo 3 dalyje nurodytai cheminei medžiagai, 
jeigu teigiamas sprendimas dėl importo 
skelbiamas naujausiame IPS aplinkraštyje;

c) jeigu importuojanti šalis atsisakė savo 
teisės gauti su šia (visomis) chemine (-ėmis) 
medžiaga (-omis) susijusį pranešimą apie 
eksportą;

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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PAPILDOMA INFORMACIJA IR PAGALBA

„ePIC“ naudotojo vadovas pramonei (9 skirsnis):

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

IPS reglamentas (2 straipsnio 3 dalis):

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

IPS rekomendacijos (4.2.9 skirsnis):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
lt.pdf
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SVARBU!

Kuriant specialų RIN prašymą skirsnyje 
„Numatomas naudojimas“ būtina pasirinkti 
„Moksliniai tyrimai ir analizė“.

Kiekvieno eksporto atveju turi būti 
vykdomos specialaus prašymo dėl RIN 
sąlygos.

Dokumentacija dėl I ir V priedo cheminių 
medžiagų negali būti teikiama kartu.

Deleguotosios nacionalinės institucijos 
(DNI) turi teisę atmesti specialų RIN 
prašymą, kuris teikiamas eksportuojant 
didelį cheminių medžiagų kiekį, ir paprašyti, 
kad eksportuotojas pateiktų keletą atskirų 
specialių RIN prašymų.

SPECIALŪS RIN PRAŠYMAI EKSPORTUOJANT 
DIDELĮ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKĮ 
Jeigu jūsų eksportas yra susijęs su keliomis 
cheminėmis medžiagomis ir (arba) keliomis šalimis, 
galite pateikti specialų RIN prašymą eksportuojant 
didelį cheminių medžiagų kiekį. Specialus RIN 
prašymas eksportuojant didelį cheminių medžiagų 
kiekį gali būti pateikiamas, jeigu:

a) keletas cheminių medžiagų turi būti 
eksportuojama į vieną šalį;

b) keletas cheminių medžiagų turi būti 
eksportuojama į skirtingas šalis arba

c) viena cheminė medžiaga turi būti eksportuojama į 
kelias šalis.

INFORMACIJAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Specialūs RIN prašymai (individualūs arba dėl didelio 
eksportuojamo cheminių medžiagų kiekio) teikiami 
per IPS IT sistemą „ePIC“. 

Norint pateikti pranešimą apie specialų RIN 
prašymą, „ePIC“ reikėtų pateikti būtinąją informaciją, 
pavyzdžiui: importuojanti šalis, cheminė (-es) 
medžiaga (-os), kuri (-ios) turi būti eksportuojamos, 
tikėtina eksporto diena, numatomas naudojimas, 
tikėtinas metinis kiekis ir importuotojo kontaktiniai 
duomenys.

Jei teikiamas specialus RIN prašymas eksportuojant 
didelį cheminių medžiagų kiekį, eksportuotojas 
privalo „ePIC“ sistemoje nurodyti importuojančias 
šalis ir eksporto metus, o likusi informacija 
(atsižvelgiant į tai, kokie duomenys pateikti 
individualioje dokumentacijoje) turi būti įtraukta į 
skaičiuoklę (-es), kuri (-ios) teikiamos deleguotajai 
nacionalinei institucijai ir muitinei. Pavyzdžiui, 
galima naudoti šias skaičiuokles: http://echa.
europa.eu/documents/10162/21731237/special_
rin_request_template_en.xlsx. Eksportuotojas 
sukuria vieną dokumentaciją ir paskui prašymą dėl 
kiekvienos šalies deleguotoji nacionalinė institucija 
nagrinės kaip atskirą atvejį ir kiekvienam atvejui bus 
sukurtas specialus RIN.
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