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ePICi kasutusjuhend tolli jaoks
Mis on viitenumber (Reference Identification Number, RIN)?
Viitenumber (RIN) on kõigi süsteemis ePIC hallatavate eksportkaupade ainulaadne
tunnuskood. See on kümnekohaline tähtede ja numbrite kombinatsioon. Viitenumber kehtib
kuni üks kalendriaasta ja kõik viitenumbrid aeguvad ekspordiaasta 31. detsembril. Kui
eksportija tahab sama ainet eksportida samasse impordiriiki ka järgmisel aastal, on tal vaja
uut viitenumbrit.
Kui kõik õiguslikud nõuded on täidetud, võib eksportija eksportida sama ainet, segu või toodet
viitenumbri kehtivusajal samasse impordiriiki mitu korda (st viitenumber kehtib mitte ühe
konkreetse saadetise, vaid ajavahemiku kohta).
Tolli jaoks on viitenumbril kaks staatust: „Export allowed” [eksport lubatud] või „Export not
allowed” [eksport keelatud].
Teate liik
Kemikaali, segu või toote PIC-määruse kohaseks ekspordiks on vaja kehtivat viitenumbrit.
Eksportijad taotlevad viitenumbrit kahel selgel juhul, mille määrab tulemuste lehele märgitud
teate liik:
•
•

kõige sagedamini on tegu eksporditeatega. Seda liiki viitenumbri korral ei ole
saadetistel (Euroopa Liidu seisukohast) kogusepiirangut. Eksporditeate viitenumber
algab alati numbriga 1.
Spetsiaalne viitenumber antakse teabel põhineva nõusoleku nõudega kemikaalidele,
mille jaoks eksporditeadet ei ole (mitmel põhjusel) vaja, ent tollitoimingute
hõlbustamiseks nõutakse siiski viitenumbrit. Spetsiaalne viitenumber algab alati
numbriga 0.

ePICi sisenemine ja ekspordiandmete otsimine
Kui kasutaja jõuab ePICi tolliliidese lehele, näeb ta rakenduse avalehte (Joonis 1), mis koosneb
kahest osast: vasakul on menüü ning ülejäänu on ekspordiandmete otsimise ja kuvamise ala.
Joonis 1. ePICi tollirakenduse avaleht

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Soome | tel +358 968 6180 | faks +358 968 618 210 | echa.europa.eu

ePICi kasutusjuhend (toll)
Avalik dokument

2/4
September 2015

Vasakul menüüs on tollitöötajatele kasulikud lingid:
•
•
•

nende kemikaalide loetelu, millele kohaldatakse määrust (EL) nr 649/2012 (PICmäärus);
Euroopa Liidu liikmesriikide määratud riigiasutuste (Designated National Authorities,
DNA) kontaktide loetelu juhuks, kui on vaja ekspordiga seotud lisaselgitusi;
link ühenduse võtmiseks ECHA kasutajatoega juhuks, kui rakendusega on tehnilisi
probleeme.

Et näha, kas eksport võib toimuda või ei, peab tollitöötaja sisestama viitenumbri (RIN) (mis
peaks olema ühtse haldusdokumendi (Single Administrative Document, SAD) lahtris 44) ja
valima rippmenüüst saadetise lõpliku sihtriigi (Joonis 2).
Joonis 2. Andmete sisestamine

Kui mõlemad väljad on täidetud, tuleb andmete leidmiseks klõpsata nupul „Check” [kontrolli].
Otsingu tulemus võib olla üks alljärgnevast.
1. RIN is active and export can take place [Viitenumber on kehtiv ja eksport on
lubatud]. Kuvatakse teade „Export allowed” [eksport lubatud] ja järgmised andmed:
a.
b.
c.
d.

teate liik
ekspordi kehtivusaeg
kemikaali nimetus
kemikaali numbrilised tunnused (EÜ-, CAS-, CUS- või CN-kood – olenevalt
olemasolust)
e. eksportija kontaktandmed
f. eeldatav ekspordikuupäev
g. impordiriik
h. eksportiv liikmesriik
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Joonis 3. Eksport lubatud

2. RIN is inactive and export cannot take place [Viitenumber on kehtetu ja
eksport on keelatud]. Koos ekspordikeelu teatega kuvatakse järgmised andmed:
a. ekspordiliik
b. kemikaali nimetus
c. kemikaali numbrilised tunnused (EÜ-, CAS-, CUS- või CN-kood – olenevalt
olemasolust)
d. eksportija kontaktandmed
e. eeldatav ekspordikuupäev
f. impordiriik
g. eksportiv liikmesriik
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Joonis 4. Eksport keelatud

3. Sisestatud andmekombinatsioon on vale. Kui sisestatud andmekombinatsioon ei
viita ühelegi olemasolevale viitenumbri ja impordiriigi kombinatsioonile, kuvatakse
järgmine veateade: „RIN and/or importing country not found” [viitenumbrit ja/või
impordiriiki ei leitud].
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