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ePIC-käyttöopas tullille
Mikä on RIN?
RIN on ainutkertainen tunniste, joka liittyy kaikkiin ePIC-järjestelmän puitteissa hallittuihin
vienteihin. RIN on 10-merkkinen aakkosnumeerinen tunniste. RIN-tunnisteen voimassaoloaika
on enintään yksi kalenterivuosi. Kaikki RIN-tunnisteet vanhenevat vientivuoden joulukuun 31.
päivänä. Jos viejä haluaa viedä samaa ainetta samaan maahantuovaan maahan seuraavana
vuonna, vaaditaan uusi RIN.
RIN-tunnisteen voimassaoloaikana viejä voi viedä kyseeseen tulevaa ainetta/seosta/esinettä
määritettyyn maahantuovaan maahan useita kertoja (RIN ei siis ole vain määrättyä rahtausta
vaan tiettyä aikajaksoa varten), kunhan kaikki lailliset vaatimukset täyttyvät.
Tullin kannalta RIN-tunnisteen kaksi eri tilaa voivat olla: ”Vienti sallittu” tai ”Vienti kielletty”.
Ilmoituksen tyyppi
Voimassa oleva RIN vaaditaan, jotta on mahdollista viedä tämän asetuksen alaista
kemikaalia/seosta/esinettä. Viejät voivat hakea RIN-tunnistetta kahdessa eri tilanteessa, jotka
yksilöidään tulossivulla ”Ilmoituksen tyyppi” -tietona:
•
•

”Vienti-ilmoitus” on yleisin. Määriä, joita saa rahdata tämän tyyppisen RIN-tunnisteen
perusteella ei ole – EU:n näkökulmasta – rajoitettu. Vienti-ilmoitukseen liittyvä RIN
alkaa aina merkillä ”1”.
”Erikois-RIN” yksilöi kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien (PIC) viennin.
Nämä eivät ole (useista syistä) vienti-ilmoituksen alaisia mutta vaativat silti RINtunnisteen tullausprosesseja varten. Erikois-RIN alkaa aina merkillä ”0”.

ePIC-järjestelmän käyttö ja vientejä koskevien tietojen hakeminen
Kun käyttäjä tulee ePIC-järjestelmän tulliliittymään, hänelle näytetään sovelluksen kotisivu
(Kuva 1). Se koostuu kahdesta osiosta: vasemman sivun valikosta ja alueesta, johon haetaan
näytettäväksi vientiin liittyviä tietoja.
Kuva 1: ePIC-etusivu tullille
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Vasemman sivun valikko sisältää linkkejä, joista voi olla hyötyä tullivirkailijoille:
•
•
•

Luettelo asetuksen (EU) N:o 649/2012 (PIC-asetus) alaisista kemikaaleista
Yhteystietoluettelo EU:n nimetyistä kansallisista viranomaisista – siltä varalta, että
viennistä tarvitaan lisäselvityksiä
Yhteyslinkki kemikaaliviraston neuvontapalveluun – siltä varalta, että sovelluksen
kanssa on teknisiä ongelmia

Hakeakseen tietoja siitä, voidaanko vienti sallia vai ei, tulliviranomaisen pitää syöttää RIN
(joka pitäisi löytyä hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomakkeen) ruudusta 44) ja valita
rahtauksen lopullinen kohdemaa avattavasta luettelosta (Kuva 2).
Kuva 2: Tietojen syöttäminen

Kun molemmat kentät on täytetty, käyttäjä voi hakea tiedot napsauttamalla ”Tarkista”painiketta. Haun tulos on jokin seuraavista:
1. RIN on voimassa ja vienti voidaan sallia. Viesti ”Vienti sallittu” näytetään yhdessä
seuraavien tietojen kanssa:
a.
b.
c.
d.

Ilmoituksen tyyppi
Viennin voimassaoloaika
Kemiallinen nimi
Kemikaalin numeeriset tunnisteet (EC-/CAS-/CUS-/CN-koodit) – saatavuuden
mukaan
e. Viejän yhteystiedot
f. Todennäköinen vientipäivämäärä
g. Maahantuova maa
h. Maasta vievä jäsenvaltio
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Kuva 3: Vienti sallittu

2. RIN ei ole voimassa eikä vientiä voida sallia. Viesti ”Vienti kielletty” näytetään
yhdessä seuraavien tietojen kanssa:
a. Viennin tyyppi
b. Kemiallinen nimi
c. Kemikaalin numeeriset tunnisteet (EC-/CAS-/CUS-/CN-koodit) – saatavuuden
mukaan
d. Viejän yhteystiedot
e. Todennäköinen vientipäivämäärä
f. Maahantuova maa
g. Maasta vievä jäsenvaltio
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Kuva 4: Vienti kielletty

3. Syötetty tietoyhdistelmä on virheellinen. Jos syötetyt tiedot eivät viittaa mihinkään
olemassa olevaan RIN-tunnisteen ja maahantuovan maan yhdistelmään, näytetään
seuraava virheilmoitus: ”RIN ja/tai maahantuova maa ei/eivät löydy”.
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