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Priročnik za uporabnike ePIC za carinske organe
Kaj je RIN?
RIN je enkraten identifikator, povezan z vsemi izvozi, ki se upravljajo v sistemu ePIC. RIN je
desetmestni alfanumerični identifikator. Obdobje veljavnosti identifikatorja RIN je lahko največ
eno koledarsko leto, vsi identifikatorji RIN pa potečejo 31. decembra leta izvoza. Če želi
izvoznik naslednje leto izvoziti isto snov v isto državo uvoznico, je potreben nov identifikator
RIN.
Izvoznik lahko v obdobju veljavnosti identifikatorja RIN večkrat izvozi zadevno
snov/zmes/izdelek v opredeljeno državo uvoznico (tj. RIN ne velja samo za eno določeno
pošiljko, ampak za časovno obdobje), če so izpolnjene vse pravne zahteve.
S carinskega vidika lahko ima identifikator RIN dva različna statusa: „Izvoz dovoljen“ ali „Izvoz
ni dovoljen“.
Vrsta obvestila
Za izvoz kemikalije/zmesi/izdelka, ki je predmet te uredbe, je potreben aktiven identifikator
RIN. Izvozniki lahko zaprosijo za RIN v dveh različnih primerih, ki bosta na strani z rezultati
opredeljena v rubriki „Vrsta obvestila“:
•
•

„Obvestilo o izvozu“ je najobičajnejše. Količine, ki se lahko odpremijo na podlagi te
vrste identifikatorja RIN – z vidika EU – niso omejene. Identifikator RIN za obvestilo o
izvozu se vedno začne z „1“.
„Poseben identifikator RIN“ opredeljuje izvoze kemikalij PIC, za katere (iz več razlogov)
ni potrebno obvestilo o izvozu, vendar še vedno potrebujejo identifikator RIN za
poenostavitev carinskih postopkov. Poseben identifikator RIN se vedno začne z „0“.

Dostop do sistema ePIC in pridobitev podatkov o izvozih
Ko se uporabnik poveže z vmesnikom za sistem ePIC za carinske uradnike, se mu prikaže
domača stran aplikacije (Slika 1). Ta je sestavljena iz dveh glavnih delov: menija na levi strani
ter območja za pridobitev in prikaz podatkov o izvozu.
Slika 1: Glavna stran sistema ePIC za carinske organe
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Meni na levi strani vključuje povezave, ki so lahko koristne za carinske uradnike:
•
•
•

seznam kemikalij, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 (uredba PIC);
seznam kontaktov za imenovane nacionalne organe EU (DNA) – če bi bila potrebna
kakršna koli dodatna pojasnila o izvozu;
povezavo do službe agencije ECHA za pomoč uporabnikom – v primeru tehničnih težav
z aplikacijo.

Da bi carinski uradnik pridobil podatke o tem, ali se lahko izvoz opravi ali ne, mora vnesti
identifikator RIN (ki mora biti naveden v okencu 44 enotne carinske listine) in s spustnega
seznama izbrati končno namembno državo pošiljke (Slika 2).
Slika 2: Vnos podatkov

Ko sta obe polji izpolnjeni, mora uporabnik klikniti gumb „Preveri“, da pridobi podatke.
Rezultati iskanja bodo naslednji:
1. Identifikator RIN je aktiven in izvoz se lahko opravi. Prikazalo se bo sporočilo
„Izvoz dovoljen“ in naslednji podatki:
a.
b.
c.
d.

Vrsta obvestila
Obdobje veljavnosti izvoza
Kemijsko ime
Numerični identifikatorji za kemikalijo (oznake EC/CAS/CUS/CN) – glede na
njihovo razpoložljivost
e. Kontaktni podatki izvoznika
f. Pričakovani datum izvoza
g. Država uvoznica
h. Država članica EU izvoznica
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Slika 3: Izvoz dovoljen

2. Identifikator RIN ni aktiven in izvoz se ne sme opraviti. Prikazalo se bo sporočilo
„Izvoz ni dovoljen“ in naslednji podatki:
a. Vrsta izvoza
b. Kemijsko ime
c. Numerični identifikatorji za kemikalijo (oznake EC/CAS/CUS/CN) – glede na
njihovo razpoložljivost
d. Kontaktni podatki izvoznika
e. Pričakovani datum izvoza
f. Država uvoznica
g. Država članica EU izvoznica
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Slika 4: Izvoz ni dovoljen

3. Vnesena kombinacija podatkov ni pravilna. Če se vnesena kombinacija podatkov
ne nanaša na nobeno obstoječo kombinacijo RIN in države uvoznice, se bo prikazalo
naslednje sporočilo o napaki: „Ne najdem RIN in/ali države uvoznice“.
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