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ePIC — ръководство за потребители за митниците
Какво представлява RIN
RIN е уникален идентификатор, свързан с всички видове износ, които се управляват в
системата ePIC. RIN е 10-цифрен буквено-цифров идентификатор. Периодът на валидност
на RIN може да е до една календарна година, като всички RIN изтичат на 31 декември от
годината, през която се извършва износът. Ако през следващата година износителят иска
да изнася същото вещество за същата държава вносител е необходим нов RIN.
По време на периода на валидност на RIN износителят може да изнася многократно
съответното вещество/смес/изделие в определената държава вносител (т.e. RIN не се
отнася за конкретна доставка, а за период от време), докато се спазват всички законови
изисквания.
От гледна точка на митниците RIN може да има две различни състояния: „Износът се
разрешава“ или „Износът не се разрешава“.
Вид на нотификацията
За да се извърши износ на вещество/смес/изделие, за което е валидна тази разпоредба, е
необходимо да има активен RIN. Износителите могат да кандидатстват за RIN при две
специални обстоятелства, които ще бъдат определени на страницата с резултатите чрез
информацията „Вид на нотификацията“:
•
•

Най-често срещаният случай е „Нотификация за износ“. От гледна точка на ЕС
разрешените за доставяне с този тип RIN количества са неограничени. При
нотификация за износ RIN започва винаги с „1“.
„Специалният RIN“ обозначава износ на химикали по регламента за PIC, които (по
няколко причини) не са обект на нотификация за износ, но все пак трябва да имат
RIN за улесняване на митническите процедури. Специалният RIN започва винаги с
„0“.

Достъп до ePIC и извличане на данни за износа
След като потребителят стигне до митническия интерфейс за ePIC, се показва началната
страница на приложението (Фигура 1). Тя съдържа два основни блока: менюто вляво и
зоната за извличане и показване на данни, свързани с износа.
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Фигура 1: Главна страница на ePIC за митниците

Менюто вляво съдържа връзки, които може да са полезни за митническите служители:
•
•
•

Списък с химикалите, за които е валиден Регламент (ЕС) № 649/2012 (Регламент за
PIC)
Списък с контакти с определените от ЕС национални органи (DNA) — в случай че е
необходимо допълнително изясняване на износа
Връзка за контакт със звеното за компютърна поддръжка на ECHA — в случай на
технически проблем с приложението

За да се извлекат данни за това, дали износът може да се осъществи или не,
митническият служител трябва да въведе RIN (който трябва да се намира в поле 44 на
SAD — Единичен административен документ) и да избере от падащия списък държавата
на крайната дестинация на доставката (Figure 2).
Фигура 2: Въвеждане на данни

Когато попълни и двете полета, потребителят трябва да кликне върху бутона „Проверка“,
за да извлече данните. Резултатът от търсенето е един от следните:
1. RIN е активен и износът може да се осъществи. Ще се покаже съобщението
„Износът се разрешава“ заедно със следните данни:
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Вид на нотификацията
Период на валидност на износа
Химично наименование
Числени идентификатори за химикала (EC/CAS/CUS/CN кодове) — на база на
наличността им
Данни за контакт с износителя
Очаквана дата на износ
Държава вносител
Държава членка на ЕС износител

Фигура 3: Износът се разрешава

2. RIN е неактивен и износът не може да се осъществи. Ще се покаже
съобщението „Износът не се разрешава“ заедно със следните данни:
а. Вид износ
б. Химично наименование
в. Числени идентификатори за химикала (EC/CAS/CUS/CN кодове) — на база на
наличността им
г. Данни за контакт с износителя
д. Очаквана дата на износ
е. Държава вносител
ж. Държава членка на ЕС износител
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Фигура 4: Износът не се разрешава

3. Въведената комбинация от данни е грешна. Ако въведената комбинация от
данни не съответства на нито една съществуваща комбинация от RIN + държава
вносител, ще се покаже следното съобщение за грешка: „RIN и/или държавата
вносител не са намерени“.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Хелзинки, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

