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Īpašā RIN pieprasījumi 
ECHA-17-B-07-LV 

PAMATINFORMĀCIJA

Dažos gadījumos eksportētāji var izmantot 
vienkāršotu procedūru, lai paziņotu par PIC ķīmiskās 
vielas eksportu un iegūtu atsauces identifikācijas 
numuru (RIN). Šī procedūra ir pazīstama kā īpašā RIN 
pieprasījums. Atšķirībā no eksporta paziņojuma, kas 
jāiesniedz 35 dienas pirms plānotā eksporta, īpašais 
RIN ļauj eksportēt vielu uzreiz.

Īpašā RIN pieprasījumu var iesniegt šādos gadījumos:

Īsumā

a) ja eksportē I vai V pielikuma ķīmisko vielu 
pētniecības vai analīzes vajadzībām daudzumā, 
kas nepārsniedz 10 kg gadā uz vienu 
importētājvalsti (10 kg attiecas uz tīru vielu un uz 
10 kg vielas maisījumā);

b) ja eksportē I pielikuma 3. daļā iekļautu ķīmisko 
vielu un pozitīvs lēmums par importu ir publicēts 
jaunākajā PIC apkārtrakstā;

c) ja importētājvalsts ir atteikusies no tiesībām 
saņemt eksporta paziņojumu par šo/visām 
ķīmiskajām vielām.

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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PAPILDU INFORMĀCIJA UN ATBALSTS

ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei (9. nodaļa):

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

PIC regula (2. panta 3. punkts):

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

PIC vadlīnijas (4.2.9. iedaļa):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
lv.pdf
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SVARĪGI ATCERĒTIES

Veidojot īpašā RIN pieprasījumu, iedaļā 
"Paredzamais lietošanas veids" jāizvēlas 
"Pētniecība un analīze".

Katrai atsevišķajai eksporta operācijai 
jāatbilst īpašā RIN pieprasījuma 
nosacījumiem.

I un V pielikuma ķīmiskās vielas nevar 
iesniegt kopā.

Izraudzītajām valsts iestādēm (DNA) ir 
tiesības noraidīt apvienoto īpašā RIN 
pieprasījumu un lūgt, lai eksportētājs 
iesniedz vairākus individuālus īpašā RIN 
pieprasījumus.

APVIENOTIE ĪPAŠĀ RIN PIEPRASĪJUMI

Ja eksports attiecas uz vairākām ķīmiskajām vielām 
un/vai vairākām valstīm, eksportētājs var iesniegt 
apvienoto īpašā RIN pieprasījumu. Apvienoto īpašā 
RIN pieprasījumu var iesniegt šādos gadījumos:

a) ja vairākas ķīmiskās vielas eksportē uz vienu 
valsti;

b) ja vairākas ķīmiskās vielas eksportē uz dažādām 
valstīm;

c) ja vienu ķīmisko vielu eksportē uz vairākām 
valstīm.

INFORMĀCIJAS PRASĪBAS

Īpašā RIN pieprasījumus (individuālos un apvienotos) 
iesniedz, izmantojot PIC IT sistēmu ePIC. 

Lai iesniegtu īpašā RIN pieprasījuma paziņojumu, 
ePIC jānorāda obligātā informācija, piemēram, 
importētājvalsts, eksportējamā ķīmiskā viela(-s), 
plānotais eksporta datums, paredzamais lietošanas 
veids, plānotais daudzums gadā un importētāja 
kontaktinformācija.

Apvienotā īpašā RIN pieprasījuma gadījumā 
eksportētājam ePIC jānorāda importētājvalstis un 
eksporta gads, bet pārējā informācija (atbilstoši 
tai, ko sniedz individuālu iesniegumu gadījumā) 
jāiekļauj izklājlapā(-s), ko iesniedz DNA un muitai. 
Var izmantot, piemēram, šo izklājlapu: http://
echa.europa.eu/documents/10162/21731237/
special_rin_request_template_en.xlsx. Eksportētājs 
izveido vienu iesniegumu, pēc kura saņemšanas DNA 
pieprasījumu par katru valsti izskata kā atsevišķu 
gadījumu un katram gadījumam tiek ģenerēts 
atsevišķs RIN.
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