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Οδηγός χρήσης συστήματος ePIC για τελωνεία
Τι είναι ο RIN
Ο RIN είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός που συνδέεται με όλες τις εξαγωγές η
διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται εντός του συστήματος ePIC. Ο RIN είναι ένας
δεκαψήφιος αλφαριθμητικός αναγνωριστικός αριθμός. Κάθε RIN έχει διάρκεια ισχύος έως ένα
έτος και όλοι οι RIN λήγουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εξαγωγής. Εάν ο εξαγωγέας επιθυμεί
να εξάγει την ίδια ουσία στην ίδια χώρα εισαγωγής το επόμενο έτος, απαιτείται νέος RIN.
Κατά την περίοδο ισχύος του RIN, ένας εξαγωγέας μπορεί να εξάγει τη σχετική
ουσία/μείγμα/προϊόν στην καθορισμένη χώρα εισαγωγής πολλές φορές (δηλαδή, ο RIN δεν
αφορά μόνο μια συγκεκριμένη αποστολή αλλά μια χρονική περίοδο), εφόσον πληρούνται όλες
οι νομικές απαιτήσεις.
Από τελωνειακή άποψη, ο RIN μπορεί να συνδέεται με δύο διαφορετικές καταστάσεις:
’Επιτρεπόμενη εξαγωγή’ και ’Μη επιτρεπόμενη εξαγωγή’.
Τύπος κοινοποίησης
Απαιτείται ενεργός RIN για την εξαγωγής μιας χημικής ουσίας/μείγματος/προϊόντος που
υπόκειται στον παρόντα κανονισμό. Οι εξαγωγείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για RIN σε δύο
ξεχωριστές περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στη σελίδα των αποτελεσμάτων, στις
πληροφορίες ’Τύπος κοινοποίησης’:
•

•

Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση είναι η «κοινοποίηση εξαγωγής». Οι ποσότητες που
επιτρέπεται να αποστέλλονται βάσει αυτού του τύπου RIN είναι απεριόριστες, από την
άποψη της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι αριθμοί RIN για κοινοποιήσεις εξαγωγών ξεκινούν
πάντα με το «1».
Ο «ειδικός RIN» ταυτοποιεί εξαγωγές χημικών ουσιών ΣΜΕ οι οποίες (για διάφορους
λόγους) δεν υπόκεινται σε κοινοποίηση εξαγωγής αλλά για τις οποίες εξακολουθεί να
απαιτείται RIN για τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών. Οι ειδικοί RIN ξεκινούν
πάντα με το «0».

Πρόσβαση στο σύστημα ePIC & ανάκτηση δεδομένων για εξαγωγές
Μόλις ο χρήστης εισέλθει στην τελωνειακή διασύνδεση για το σύστημα ePIC, εμφανίζεται η
αρχική σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Αποτελείται από δύο κύρια τμήματα: το αριστερό
μενού και τον χώρο ανάκτησης και εμφάνισης στοιχείων σχετικά με την εξαγωγή.
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Εικόνα 1: Κεντρική σελίδα του ePIC για τελωνεία

Το αριστερό μενού περιέχει συνδέσμους που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τους
τελωνειακούς υπαλλήλους:
•
•
•

Κατάλογος χημικών ουσιών που υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012
(Κανονισμός PIC)
Κατάλογος υπευθύνων επικοινωνίας για τις εντεταλμένες εθνικές αρχές της ΕΕ - εάν
απαιτείται οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση σχετικά με την εξαγωγή
Σύνδεσμος επικοινωνίας με το γραφείο υποστήριξης του ECHA - εάν ανακύψει
οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα με την εφαρμογή

Για να ανακτήσει δεδομένα σχετικά με το εάν μια εξαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, ο
τελωνειακός υπάλληλος πρέπει να εισάγει τον αριθμό RIN (ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος
στο πλαίσιο 44 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου/ΕΔΕ) και να επιλέξει την τελική χώρα
προορισμού της αποστολής από την αναπτυσσόμενη λίστα (Εικόνα 2).
Εικόνα 2: Εισαγωγή δεδομένων

Όταν συμπληρωθούν αμφότερα τα πεδία, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί «Έλεγχος»
για να ανακτήσει τα δεδομένα. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι ένα από τα εξής:
1. Ο αριθμός RIN είναι ενεργός και η εξαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτρεπόμενη εξαγωγή» μαζί με τα ακόλουθα δεδομένα:
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a.
b.
c.
d.

Τύπος κοινοποίησης
Περίοδος ισχύος της εξαγωγής
Χημική ονομασία
Αναγνωριστικοί αριθμοί της χημικής ουσίας (κωδικοί EC/CAS/CUS/CN) - εφόσον
είναι διαθέσιμοι
e. Στοιχεία επικοινωνίας του εξαγωγέα
f. Προβλεπόμενη ημερομηνία εξαγωγής
g. Χώρα εισαγωγής
h. Κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ

Εικόνα 3: Επιτρεπόμενη εξαγωγή

2. Ο αριθμός RIN είναι ανενεργός και η εξαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Εμφανίζεται το μήνυμα «Μη επιτρεπόμενη εξαγωγή» μαζί με τα ακόλουθα δεδομένα:
a. Τύπος εξαγωγής
b. Χημική ονομασία
c. Αναγνωριστικοί αριθμοί της χημικής ουσίας (κωδικοί EC/CAS/CUS/CN) - εφόσον
είναι διαθέσιμοι
d. Στοιχεία επικοινωνίας του εξαγωγέα
e. Προβλεπόμενη ημερομηνία εξαγωγής
f. Χώρα εισαγωγής
g. Κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ
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Εικόνα 4: Μη επιτρεπόμενη εξαγωγή

3. Ο συνδυασμός των εισαχθέντων δεδομένων είναι εσφαλμένος. Εάν ο συνδυασμός
των εισαχθέντων δεδομένων δεν αφορά κάποιον υφιστάμενο συνδυασμό αριθμού RIN +
χώρας εισαγωγής, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: «Δεν βρέθηκε RIN
και/ή χώρα εισαγωγής».
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