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Ghid de utilizare ePIC pentru autoritățile vamale
Ce este RIN?
RIN este un identificator unic asociat fiecărui export administrat în cadrul sistemului ePIC.
Acest identificator alfanumeric este format din 10 caractere. Perioada de valabilitate a unui RIN
este de maximum un an calendaristic; toate RIN expiră la data de 31 decembrie a anului în
care se face exportul. În cazul în care exportatorul dorește să exporte aceeași substanță în
aceeași țară importatoare și în anul următor, este necesar un nou RIN.
În timpul perioadei de valabilitate a RIN, un exportator poate exporta de mai multe ori
substanța/amestecul/articolul în cauză în țara importatoare pe care a definit-o (cu alte cuvinte,
RIN se alocă nu numai pentru o anumită expediere, ci și pentru un interval de timp), cu
condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legale.
Din punctul de vedere al autorităților vamale, RIN poate avea două stări diferite: „Export
permis” sau „Export nepermis”.
Tipul notificării
Pentru efectuarea exportului unei substanțe chimice, al unui amestec sau al unui articol vizat
de Regulamentul PIC, trebuie să existe un RIN activ. Exportatorii pot să solicite un RIN în două
împrejurări diferite, care vor fi identificate în pagina cu rezultate prin informația din rubrica
„Tipul notificării”):
•
•

Cazul cel mai uzual este „Notificare de export”). Din punctul de vedere al UE, cantitățile
permise pentru expediere în cadrul acestui tip de RIN nu sunt limitate. Un RIN destinat
unei notificări de export începe întotdeauna cu cifra „1”.
Mențiunea „RIN special” identifică exporturile de produse chimice vizate de PIC care
(din diverse motive) nu fac obiectul unei notificări de export, însă necesită un RIN
pentru înlesnirea proceselor vamale. Un RIN special începe întotdeauna cu cifra „0”.

Accesarea ePIC și extragerea datelor privind exporturile
După ce utilizatorul accesează interfața ePIC destinată autorităților vamale, se deschide pagina
principală a aplicației (Figura 1). Aceasta este formată din două blocuri principale: meniul din
partea stângă și zona în care se extrag și se afișează datele legate de export.
Figura 1: Pagina principală ePIC pentru autoritățile vamale
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Meniul din partea stângă conține linkuri care ar putea fi utile lucrătorilor vamali:
•
•
•

lista produselor chimice care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012
(Regulamentul PIC);
lista datelor de contact ale autorităților naționale desemnate (AND) din UE – pentru
cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare privind exportul;
un link către pagina de contact a biroului de asistență tehnică al ECHA – pentru cazul în
care apar probleme tehnice legate de aplicație.

Pentru a extrage date referitoare la oportunitatea efectuării exportului, lucrătorul vamal
trebuie să introducă RIN [care poate fi găsit în caseta 44 din SAD (Single Administrative
Document – documentul administrativ unic)] și să selecteze țara de destinație finală a
expedierii din lista verticală (Figura 2).
Figura 2: Introducerea datelor

După completarea ambelor câmpuri, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul „Verificare”
pentru a extrage datele. Rezultatul căutării va fi unul dintre cele prezentate mai jos.
1. RIN este activ și exportul poate să aibă loc. Se va afișa mesajul „Export permis”,
împreună cu următoarele date:
a.
b.
c.
d.

tipul notificării;
perioada de valabilitate a exportului;
denumirea chimică;
identificatorii numerici ai produsului chimic (codurile CE/CAS/CUS/CN) – în
funcție de disponibilitate;
e. datele de contact ale exportatorului;
f. data estimată a exportului;
g. țara importatoare;
h. statul membru al UE exportator.
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Figura 3: Export permis

2. RIN este inactiv și exportul nu poate avea loc. Se va afișa mesajul „Export
nepermis”, împreună cu următoarele date:
a. tipul exportului;
b. denumirea chimică;
c. identificatorii numerici ai produsului chimic (codurile CE/CAS/CUS/CN) – în
funcție de disponibilitate;
d. datele de contact ale exportatorului;
e. data estimată a exportului;
f. țara importatoare;
g. statul membru al UE exportator.
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Figura 4: Export nepermis

3. Combinația de date introdusă este incorectă. În cazul în care combinația de date
introdusă nu se potrivește cu niciuna dintre combinațiile existente de RIN + țară
importatoare, se va afișa următorul mesaj: „Nu s-a(u) găsit RIN și/sau țara
importatoare.”
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