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Žiadosť o osobitný identifikátor RIN 

ECHA-17-B-07-SK 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
V určitých prípadoch môže vývozca postupovať 
podľa zjednodušeného postupu pri oznamovaní 
vývozu chemickej látky na základe predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) a získať 
referenčné identifikačné číslo (RIN). Tento postup 
je známy ako žiadosť o osobitný identifikátor RIN. 
Na rozdiel od oznámenia o vývoze, ktoré sa musí 
podať 35 dní pred očakávaným vývozom, osobitný 
identifikátor RIN umožňuje, aby sa vývoz uskutočnil 
okamžite.

Žiadosť o osobitný identifikátor RIN sa môže 
uplatňovať na tieto vývozy:

V skratke

a) chemickej látky uvedenej v prílohe I alebo 
prílohe V vyvážanej na účely výskumu alebo 
analýzy, v množstve do 10 kg za rok a za 
dovážajúcu krajinu; 10 kg zodpovedá hmotnosti 
čistej látky a 10 kg látky v zmesi;

b) chemickej látky uvedenej v prílohe I k časti 3, pre 
ktorú je kladné rozhodnutie o dovoze uverejnené 
v najnovšom obežníku PIC;

c) ak dovážajúca krajina upustila od svojho práva na 
doručenie oznámenia o vývoze pre túto chemickú 
látku, resp. pre všetky chemické látky.

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

Používateľská príručka aplikácie ePIC pre priemysel 
(oddiel 9):

 » https://www.echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_sk.pdf

Nariadenie o PIC (článok 2 ods. 3):

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

Usmernenia k PIC (oddiel 4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
sk.pdf ED-04-17-685-SK-N  -  ISBN: 978-92-9020-279-0 - DoI: 10.2823/823828 
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DÔLEŽITÉ

Pri zadávaní žiadosti o osobitný identifikátor 
RIN je dôležité, aby ste v časti „Plánované 
použitie“ vybrali možnosť „Výskum alebo 
analýza“.

Všetky vývozy musia jednotlivo spĺňať 
podmienky pre žiadosť o osobitný 
identifikátor RIN.

Žiadosti týkajúce sa chemických látok 
uvedených v prílohe I a V sa nemôžu podávať 
spolu.

Poverené vnútroštátne orgány (DNA) 
majú právo zamietnuť hromadnú žiadosť 
o osobitný identifikátor RIN a požiadať 
vývozcu, aby predložil viacnásobné 
samostatné žiadosti o osobitný identifikátor 
RIN.

HROMADNÁ ŽIADOSŤ O OSOBITNÝ 
IDENTIFIKÁTOR RIN
Ak sa váš vývoz týka viacerých chemických látok 
a/alebo viacerých krajín, môžete podať hromadnú 
žiadosť o osobitný identifikátor RIN. Hromadná 
žiadosť o osobitný identifikátor RIN môže byť 
podaná, ak sa má:

a) viacero chemických látok vyviezť do jednej 
krajiny;

b) viacero chemických látok vyviezť do rôznych 
krajín alebo

c) jedna chemická látka vyviezť do viacerých krajín.

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE

Žiadosť o osobitný identifikátor RIN (samostatná 
a hromadná) sa podáva prostredníctvom IT systému 
PIC, ePIC. 

S cieľom podať oznámenie o žiadosti o osobitný 
identifikátor RIN musia byť v aplikácii ePIC 
poskytnuté aspoň tieto informácie: dovážajúca 
krajina, chemická látka (chemické látky), ktoré sú 
určené na vývoz, očakávaný dátum vývozu, plánované 
použitie, očakávané množstvo za rok a kontaktné 
údaje dovozcu.

V prípade hromadnej žiadosti o osobitný 
identifikátor RIN musí vývozca v aplikácii ePIC 
uviesť dovážajúce krajiny, rok vývozu a ostatné 
informácie (v súlade s informáciami poskytnutými 
v samostatnom podaní) musí zahrnúť do tabuľky 
(tabuliek) predkladanej (predkladaných) poverenému 
vnútroštátnemu orgánu (DNA) a colnému úradu. 
Môžete použiť, napríklad, túto tabuľku: http://echa.
europa.eu/documents/10162/21731237/special_
rin_request_template_en.xlsx. Vývozca vytvorí jedno 
podanie, po ktorom bude DNA posudzovať žiadosť 
za každú krajinu ako samostatný prípad a pre každý 
takýto prípad bude vytvorený osobitný identifikátor 
RIN.
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