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Zahtevki za pridobitev posebne 
referenčne identifikacijske 
številke (RIN) 

ECHA-17-B-07-SL 

OZADJE
V nekaterih primerih lahko izvoznik uporabi 
poenostavljeni postopek za priglasitev izvoza 
kemikalije, za katero se uporablja postopek soglasja 
po predhodnem obveščanju (PIC), in pridobitev 
referenčne identifikacijske številke (RIN). Ta 
postopek je poznan kot zahtevek za posebni 
identifikator RIN. Posebni identifikator RIN za 
razliko od obvestila o izvozu, ki se zahteva 35 dni 
pred predvidenim izvozom, omogoča, da se izvoz 
opravi takoj.

Na kratko

Zahtevek za posebni identifikator RIN se lahko 
uporablja za naslednje vrste izvoza:

(a) kemikalij iz Priloge I ali V, ki se izvozijo zaradi 
raziskav ali analiz, v količini 10 kg ali manj na leto 
in na državo uvoznico; 10 kg se nanaša na čisto 
snov in 10 kg snovi v zmesi;

(b) kemikalij iz dela 3 Priloge I, za katero je v 
najnovejši okrožnici PIC objavljena pozitivna 
odločitev glede uvoza;

(c) v primeru, če se je država uvoznica odpovedala 
pravici do prejemanja obvestil o izvozu za to 
kemikalijo ali vse kemikalije.

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

Priročnik ePIC za uporabnike iz industrije 
(poglavje 9):

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

Uredba PIC (člen 2(3)):

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

Smernice o uredbi PIC (oddelek 4.2.9):

 » https://www.echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
sl.pdf ED-04-17-685-SL-N – ISBN: 978-92-9020-281-3 – DOI: 10.2823/488185 
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NE POZABITE

Pri ustvarjanju zahtevka za posebni 
identifikator RIN je treba v oddelku 
„Predvidena uporaba“ izbrati „Raziskava ali 
analiza“.

Vsak posamezni izvoz mora izpolnjevati 
pogoje za zahtevek za posebni 
identifikator RIN.

Za kemikalije iz prilog I in V ni mogoče 
predložiti skupnega zahtevka.

Imenovani nacionalni organi imajo pravico, 
da zavrnejo zahtevek za posebni skupinski 
identifikator RIN in izvoznika pozovejo, 
naj predloži več posameznih zahtevkov za 
posebni identifikator RIN.

ZAHTEVKI ZA POSEBNO SKUPINSKO 
REFERENČNO IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO (RIN)
Kadar vaš izvoz zadeva več kemikalij in/ali več držav, 
lahko predložite zahtevek za posebni skupinski 
identifikator RIN. Zahtevek za posebni skupinski 
identifikator RIN je mogoče predložiti, če:

(a) se bo več kemikalij izvozilo v eno državo;
(b) se bo več kemikalij izvozilo v različne države ali
(c) se bo ena kemikalija izvozila v več držav.

ZAHTEVE PO INFORMACIJAH

Zahtevki za posebni identifikator RIN (posamezen 
ali skupinski) se predložijo prek informacijskega 
sistema PIC, imenovanega ePIC. 

Za predložitev obvestila o posebnem 
identifikatorju RIN je treba v sistem ePIC vnesti 
osnovne informacije, na primer: državo uvoznico, 
kemikalije za izvoz, pričakovani datum izvoza, 
predvideno uporabo, pričakovano letno količino in 
kontaktne podatke uvoznika.

Pri zahtevku za posebni skupinski identifikator RIN 
mora izvoznik v sistem ePIC vnesti države uvoznice 
in leto izvoza, preostale informacije (v skladu s 
tem, kar se navede za posamezno predložitev) 
pa morajo biti vključene v preglednice, ki se 
predložijo imenovanemu nacionalnemu organu in 
carinskim organom. Uporabi se lahko na primer 
naslednja preglednica: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. Izvoznik pripravi eno vlogo, po 
predložitvi katere bo imenovani nacionalni organ 
zahtevek za vsako posamezno državo obravnaval 
ločeno in za vsak primer posebej bo ustvarjen tudi 
ustrezen identifikator RIN.
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