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Cererile de RIN special 

ECHA-17-B-07-RO 

CONTEXT
În anumite cazuri, exportatorii pot să urmeze o 
procedură simplificată de notificare a exportului unui 
produs chimic vizat de PIC și de obținere a unui 
număr de referință de identificare (RIN). Această 
procedură este cunoscută sub denumirea de cerere 
de RIN special. Spre deosebire de notificarea de 
export, care trebuie făcută cu 35 de zile înainte de 
data estimată a exportului, un RIN special permite 
ca exportul să aibă loc imediat.

Se poate depune o cerere de RIN special în cazul 
următoarelor exporturi:

Scurtă prezentare

a) un produs chimic din anexa I sau din anexa V 
exportat în scop de cercetare sau analiză în 
cantități de cel mult 10 kg pe an pentru fiecare 
țară importatoare; valoarea de 10 kg se referă la 
cantitatea de substanță pură și la cantitatea de 
substanță din amestecuri;

b) un produs chimic inclus în partea 3 din anexa 
I pentru care există o decizie pozitivă privind 
importul în ultima circulară PIC;

c) dacă țara importatoare a renunțat la dreptul său 
de a primi o notificare de export pentru produsul 
respectiv sau pentru toate produsele chimice.

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

Manualul de utilizare ePIC pentru industrie 
(secțiunea 9):

 » http://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_industry_
ro.pdf

Regulamentul PIC [articolul 2 alineatul (3)]:

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

Ghidul privind PIC (secțiunea 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_ro.pdf
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IMPORTANT DE REȚINUT

Când creați o cerere de RIN special, este 
important să selectați opțiunea „Research 
or Analysis” (Cercetare sau analiză) 
în secțiunea „Intended use” (Utilizare 
preconizată).

Fiecare export din grup trebuie să 
îndeplinească condițiile aplicabile pentru 
acordarea unui RIN special.

Nu se poate depune o cerere pentru produse 
chimice din anexa I și din anexa V împreună.

Autoritățile naționale desemnate (AND) 
au dreptul să respingă cererea de RIN 
special pentru exporturi în grup și să solicite 
exportatorului să transmită mai multe cereri 
de RIN special individuale.

CERERI DE RIN SPECIAL PENTRU EXPORTURI 
ÎN GRUP
Dacă exportul dumneavoastră vizează mai multe 
produse chimice și/sau mai multe țări, puteți să 
transmiteți o cerere de RIN special pentru exporturi 
în grup. Se poate transmite o astfel de cerere în 
următoarele situații:

a) mai multe produse chimice urmează să fie 
exportate într-o singură țară;

b) mai multe produse chimice urmează să fie 
exportate în țări diferite; sau

c) un produs chimic urmează să fie exportat în mai 
multe țări.

CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE

Cererile de RIN special (pentru exporturi individuale 
și în grup) se transmit prin sistemul informatic PIC, 
denumit ePIC. 

Pentru a transmite o notificare privind o cerere 
de RIN special, în sistemul ePIC trebuie furnizat 
un minimum de informații, de exemplu: țara 
importatoare, produsul sau produsele chimice care 
urmează să fie exportate, data estimată a exportului, 
utilizarea preconizată, cantitatea anuală estimată și 
datele de contact ale importatorului.

În cazul cererilor de RIN special pentru exporturi în 
grup, exportatorul trebuie să specifice în ePIC țările 
importatoare și anul exportului, iar restul informațiilor 
(corespunzătoare celor furnizate pentru cererile 
individuale) trebuie incluse în foaia sau foile de 
calcul transmise la AND și la vamă. De exemplu, se 
poate utiliza următoarea foaie de calcul: http://echa.
europa.eu/documents/10162/21731237/special_
rin_request_template_en.xlsx. Exportatorul creează 
și transmite o singură cerere, după care cererile 
referitoare la fiecare țară vor fi gestionate de AND ca 
și cum ar fi cazuri separate și se va genera un RIN 
individual pentru fiecare caz în parte.
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