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ePIC felhasználói útmutató vámügyintézéshez
Mi az a RIN?
A RIN egyedi azonosító, amely az ePIC rendszerben felügyelt kivitelekhez kapcsolódik. A RIN
egy 10 jegyű alfanumerikus azonosító. A RIN érvényességi időszaka legfeljebb egy naptári év
lehet, és a kivitel évének december 31-én minden RIN érvényessége lejár. Amennyiben az
exportőr ugyanazt az anyagot, ugyanabba az importáló országba kívánja szállítani, a
következő évben új RIN-re lesz szükség.
A RIN érvényességi ideje alatt az exportőr többször szállíthatja az érintett
anyagot/keveréket/árucikket a meghatározott importáló országba (t.i. a RIN nem egy adott
szállítmányra, hanem egy időszakra vonatkozik), amennyiben minden jogszabályi előírást
teljesít.
A vámügyintézés szempontjából a RIN két különböző státuszú lehet: „Engedélyezett kivitel”
vagy „Nem engedélyezett kivitel”.
Bejelentés típusa
A szabályozás végrehajtásához a vegyi anyagok/keverékek/árucikkek kiviteléhez aktív RIN
szükséges. Az exportőrök két különálló esetben kérvényezhetnek RIN-t, ami a „Bejelentés
típusa” rovatban található majd az eredmények oldalán:
•
•

A leggyakrabban előforduló indok az „Export bejelentés”. Ilyen típusú RIN esetén – az
EU szempontjából – nincs korlátozva a szállítható mennyiség Az export bejelentések
RIN azonosítójának első jegye mindig „1”.
A „Különleges RIN” a PIC vegyi anyagok kivitelére vonatkozik, amelyek esetén
(különböző okok miatt) nincs szükség export bejelentésre, azonban a vámügyintézés
megkönnyítése érdekében mégis előírás a RIN. A Különleges RIN első jegye mindig „0”.

ePIC hozzáférés és export adatok lehívása
Miután a felhasználó eljutott az ePIC vámügyintézési interfészére, megjelenik előtte az
alkalmazás főoldala (1. ábra). Ez két fő blokkból áll: a bal oldali menüből és a kivitelhez
kapcsolódó anyagok lehívására és megjelenítésére szolgáló mezőből.
1. ábra: ePIC vámügyintézési főoldal
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A bal oldali menüben linkek találhatók, amelyek hasznosak lehetnek a vámtisztek számára:
•
•
•

A 649/2012/EU rendelet (PIC rendelet) hatálya alá tartozó vegyi anyagok listája
Az EU Kijelölt Nemzeti Hatóságai (DNA) kapcsolattartóinak listája – ha a kivitellel
kapcsolatosan bármilyen további felvilágosításra lenne szükség
Az ECHA Helpdesk kapcsolat linkje – ha bármilyen technikai probléma adódna az
alkalmazással

Ahhoz, hogy a vámtisztek adatokat tudjanak lekérni, hogy a kivitel végrehajtható-e vagy sem,
meg kell adniuk a RIN azonosítót (mely a SAD – Egységes Adminisztratív Dokumentum 44.
mezőjében található), és ki kell választania a legördülő menüből a szállítmány végcéljának
országát (2. ábra).
2. ábra: Adatbevitel

A két mező kitöltését követően a felhasználónak az „Ellenőrzés” gombra kell kattintania az
adatok lekéréséhez. A keresés eredménye az alábbiak valamelyike lesz:
1. Aktív RIN, a kivitel végrehajtható. Ekkor az „Engedélyezett kivitel” üzenet jelenik
meg az alábbi adatokkal együtt:
a.
b.
c.
d.

Bejelentés típusa
Kivitel érvényességi időszaka
Kémiai név
Az anyag numerikus azonosítói
rendelkezésre áll
e. Az exportőr kapcsolattartási adatai
f. Kivitel várható dátuma
g. Importáló ország
h. Exportáló EU tagállam

(EC/CAS/CUS/CN

kódok)

–

amelyik
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3. ábra: Engedélyezett kivitel

2. Inaktív RIN, a kivitel nem hajtható végre. Ekkor az „Nem engedélyezett kivitel”
üzenet jelenik meg az alábbi adatokkal együtt:
a. Kivitel típusa
b. Kémiai név
c. Az anyag numerikus azonosítói
rendelkezésre áll
d. Az exportőr kapcsolattartási adatai
e. Kivitel várható dátuma
f. Importáló ország
g. Exportáló EU tagállam

(EC/CAS/CUS/CN

kódok)

–

amelyik

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

ePIC felhasználói útmutató
(vámügyintézés)
Nyilvános dokumentum

4 (4)
2015. szeptember

4. ábra: Nem engedélyezett kivitel

3. A megadott adatok kombinációja helytelen. Ha a megadott adatok kombinációja
nem felel meg egyik meglévő RIN + importáló ország kombinációnak, az alábbi
hibaüzenet jelenik meg: „RIN és/vagy importáló ország nem található”.
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