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ePIC lietotāja ceļvedis muitai
Kas ir RIN
RIN ir unikāls identifikators, kas saistīts ar visiem eksporta apjomiem, kurus pārvalda ePIC
sistēmā. RIN ir burtciparu identifikators ar desmit cipariem. RIN derīguma termiņš var būt līdz
vienam kalendārajam gadam, un visi RIN zaudē spēku eksportēšanas gada 31. decembrī. Ja
eksportētājs vēlas eksportēt to pašu vielu uz to pašu importētāju valsti arī nākamajā gadā,
nepieciešams jauns RIN.
RIN derīguma periodā eksportētājs var eksportēt attiecīgo vielu/maisījumu/izstrādājumu uz
noteiktu importētāju valsti vairākas reizes (t. i., RIN attiecas ne tikai uz vienu konkrētu
sūtījumu, bet uz laikposmu), ciktāl tiek ievērotas visas tiesību aktu prasības.
Muitas aspektā RIN var būt divi dažādi statusi: "Eksports atļauts" vai "Eksports nav atļauts".
Paziņojuma veids
Ir nepieciešams aktivizēts RIN, lai varētu notikt ķīmiskas vielas/maisījuma/izstrādājuma
eksports, ko regulē šie noteikumi. Eksportētāji var pieprasīt RIN divās dažādās situācijās, kas
būs norādītas rezultātu lapas informācijā "Paziņojuma veids":
•
•

Visbiežāk tas būs "Eksporta paziņojums". Apjomi, ko atļauts nosūtīt ar šāda veida RIN,
no ES viedokļa nav ierobežoti. RIN, kas paredzēts eksporta paziņojumam, vienmēr
sākas ar "1".
"Īpašs RIN" apzīmē PIC ķimikāliju eksporta apjomus, kuriem (vairāku iemeslu dēļ) nav
nepieciešams eksporta paziņojums, tomēr tāpat ir vajadzīgs RIN, lai atvieglotu muitas
procesus. Īpašais RIN vienmēr sākas ar "0".

Piekļuve ePIC un eksporta datu atgūšana
Kad lietotājs atver muitas saskarni, kas paredzēta ePIC, viņam parādās pieteikšanās
sākumlapa (1. attēls.). Tā sastāv no divām pamatdaļām — no kreisās puses izvēlnes un no
lauka ar eksportu saistīto datu atgūšanai un parādīšanai.
1. attēls. Galvenā ePIC lapa muitai
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Kreisās puses izvēlnē ir iekļautas saites, kas var noderēt muitas darbiniekiem:
•
•
•

ķimikāliju saraksts, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 649/2012 (PIC regula);
kontaktpersonu saraksts ES Izraudzītajās valsts iestādēs (DNA) — gadījumam, ja
nepieciešami papildu paskaidrojumi par eksportēšanu;
saite, kurā sazināties ar ECHA Palīdzības dienestu — gadījumam, ja piesakoties rodas
kāda tehniska problēma.

Lai atgūtu datus par to, vai eksports var notikt, muitas darbiniekam jāieraksta RIN (kam ir
jābūt pieejamam SAD — Vienotā administratīvā dokumenta — 44. lodziņā) un jāatlasa
nolaižamajā sarakstā galīgā sūtījuma galamērķa valsts (2. attēls.).
2. attēls. Datu ieraksts

Kad abi lauki ir aizpildīti, lietotājam jāklikšķina "Pārbaudīt" poga, lai varētu atgūt datus.
Meklēšanas rezultāts būs viens no šādiem:
1. RIN ir aktīvs, un eksports var notikt. Ziņojums "Eksports atļauts" parādīsies ekrānā
kopā ar turpmāk minētajiem datiem:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Paziņojuma veids
Eksporta derīguma termiņš
Ķimikālijas nosaukums
Ķimikālijas skaitliskie identifikatori (EK/CAS/CUS/KN kodi) — ja būs pieejami
Eksportētāja kontaktinformācija
Plānotais eksporta datums
Importētāja valsts
Eksportētāja ES dalībvalsts
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3. attēls. Eksports atļauts

2. RIN ir neaktīvs, un eksports nevar notikt. Ziņojums "Eksports nav atļauts"
parādīsies ekrānā kopā ar turpmāk minētajiem datiem:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Eksporta veids
Ķimikālijas nosaukums
Ķimikālijas skaitliskie identifikatori (EK/CAS/CUS/KN kodi) — ja būs pieejami
Eksportētāja kontaktinformācija
Plānotais eksporta datums
Importētāja valsts
Eksportētāja ES dalībvalsts
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4. attēls. Eksports nav atļauts

3. Ierakstītā datu kombinācija ir nepareiza. Ja ierakstītā datu kombinācija
neattieksies ne uz vienu esošu kombināciju, kas sastāvēs no RIN un importētājas
valsts, ekrānā parādīsies šāds kļūmes ziņojums: "RIN un/vai importētāja valsts nav
atrasta".
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