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Wnioski o specjalny 
identyfikacyjny numer 
referencyjny (RIN) 

ECHA-17-B-07-PL 

KONTEKST
W niektórych przypadkach eksporter może 
zastosować uproszczoną procedurę powiadamiania 
o wywozie substancji chemicznej podlegającej 
procedurze PIC oraz uzyskiwania identyfikacyjnego 
numeru referencyjnego (RIN). Ta procedura 
znana jest pod nazwą wniosek o specjalny RIN. 
W przeciwieństwie do powiadomienia o wywozie, 
które jest wymagane 35 dni przed przewidywaną 
datą wywozu, specjalny RIN pozwala, by wywóz miał 
miejsce od razu.

Wniosek o specjalny RIN może mieć zastosowanie, 
jeżeli:

Informacje w skrócie

a) substancja chemiczna, o której mowa w 
załączniku I lub załączniku V, wywożona jest do 
celów badawczych lub analitycznych w ilościach 
nieprzekraczających 10 kg rocznie na każde 
państwo przywozu; 10 kg odnosi się do czystej 
substancji oraz do 10 kg danej substancji 
w mieszaninie;

b) wywożona jest substancja chemiczna, o której 
mowa w części 3 załącznika I i dla której 
pozytywną decyzję o przywozie opublikowano w 
ostatnim okólniku PIC;

c) państwo przywozu zrzekło się swojego prawa 
do otrzymania powiadomienia o wywozie danej 
substancji chemicznej bądź wszystkich substancji 
chemicznych.

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


annankatu 18,  p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland  |   echa.europa.eu

INFORMACJE DODATKOWE I WSPARCIE

Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników 
przemysłowych (rozdział 9):

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

Rozporządzenie PIC (art. 2 ust. 3):

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

Poradnik dotyczący rozporządzenia PIC (rozdział 
4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
pl.pdf ED-04-17-685-PL-N  -  ISBN: 978-92-9020-272-1 - DoI: 10.2823/369268 
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Tworząc wniosek o specjalny RIN, istotne 
jest, aby w sekcji „Intended use” [Zamierzone 
zastosowanie] wybrać opcję „Research or 
Analysis” [Badania lub analizy].

Wszystkie przypadki wywozu muszą 
indywidualnie spełniać warunki wniosku o 
specjalny RIN.

Chemikalia, o których mowa w załącznikach 
I i V, nie mogą być przesyłane wspólnie w 
ramach jednego wniosku.

Wyznaczone organy krajowe mają prawo 
odrzucić hurtowy wniosek o specjalny RIN i 
zwrócić się do eksportera w celu przesłania 
kilku pojedynczych wniosków o specjalny 
RIN.

HURTOWE WNIOSKI O SPECJALNY RIN
Jeżeli wywóz dotyczy kilku chemikaliów lub kilku 
państw, możliwe jest przedłożenie hurtowego 
wniosku o specjalny RIN. Hurtowy wniosek o 
specjalny RIN można przedłożyć, jeżeli:

a) kilka chemikaliów ma podlegać wywozowi do 
jednego państwa;

b) kilka chemikaliów ma podlegać wywozowi do 
różnych państw lub

c) jedna substancja chemiczna ma podlegać 
wywozowi do kilku państw.

WYMAGANIA W ZAKRESIE INFORMACJI

Wnioski o specjalny RIN (pojedyncze i hurtowe) 
składa się za pośrednictwem systemu 
informatycznego PIC: ePIC. 

Aby przesłać zgłoszenie dotyczące wniosku o 
specjalny RIN, w systemie ePIC należy podać 
minimum informacji, takich jak przykładowo: 
państwo przywozu, wywożona(-e) substancja(-e) 
chemiczna(-e), przewidywana data wywozu, 
zamierzone zastosowanie, przewidywana roczna 
ilość oraz dane kontaktowe importera.

W przypadku hurtowego wniosku o specjalny 
RIN eksporter musi podać w ePIC państwa 
przywozu oraz rok wywozu, natomiast pozostałe 
informacje (zgodne z danymi podanymi dla celów 
pojedynczego wniosku) należy uwzględnić w 
arkuszu kalkulacyjnym (lub kilku takich arkuszach) 
przekazywanym wyznaczonemu organowi krajowemu 
i służbom celnym. Przykładowo można skorzystać 
z następującego arkusza: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. Eksporter dokonuje jednego 
przesłania, po czym wniosek dotyczący każdego 
państwa będzie traktowany przez wyznaczony organ 
krajowy jako oddzielny przypadek i dla każdego 
przypadku generowany będzie jego własny RIN.
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