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Uživatelská příručka k systému ePIC pro celní orgány
Co znamená referenční identifikační číslo?
Referenční identifikační číslo (RIN) je jednoznačný identifikátor přiřazovaný všem vývozům,
které podléhají správě v rámci systému ePIC. RIN je desetimístný alfanumerický identifikátor.
Doba platnosti RIN může být až jeden kalendářní rok a platnost všech čísel RIN končí k
31. prosinci roku vývozu. Chce-li vývozce vyvážet tutéž látku do téže dovážející země i v
následujícím roce, bude potřebovat nové číslo RIN.
V době platnosti čísla RIN může vývozce vyvážet příslušnou látku/směs/předmět do vymezené
dovážející země vícekrát (tzn. RIN neplatí jen pro jednu konkrétní zásilku, ale pro určité
období), pokud jsou splněny všechny právní požadavky.
Z pohledu celního orgánu může mít číslo RIN dva různé statusy: „Vývoz povolen“ nebo „Vývoz
nepovolen“.
Druh oznámení
Aby se mohl uskutečnit vývoz chemické látky / směsi / předmětu, na než se vztahuje toto
nařízení, je vyžadováno aktivní číslo RIN. Vývozci mohou o číslo RIN požádat ve dvou různých
případech, které budou uvedeny na stránce výsledků pomocí údajů o „Type of notification“
(Druh oznámení):
•
•

Nejčastějším případem je „Export notification“ (Oznámení o vývozu). Množství, která lze
v rámci tohoto druhu RIN dovézt, nejsou (z hlediska EU) omezená. RIN pro oznámení o
vývozu vždy začíná číslicí „1“.
„Special RIN” (Zvláštní RIN) identifikuje vývozy chemických látek, na něž se vztahuje
mezinárodní postup předchozího souhlasu a které (z různých důvodů) nepodléhají
povinnosti oznámení o vývozu, přesto však pro usnadnění celních postupů vyžadují číslo
RIN. Zvláštní RIN vždy začíná číslicí „0“.

Přístup do systému ePIC a vyhledávání údajů o vývozu
Jakmile se uživatel připojí k celnímu rozhraní systému ePIC, zobrazí se domovská stránka
aplikace (Obrázek 1). Tato stránka se skládá ze dvou hlavních bloků: nabídky na levé straně a
oblasti pro vyhledávání a zobrazení údajů týkajících se vývozu.
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Obrázek 1: Hlavní stránka systému ePIC pro celní orgány

Nabídka na levé straně obsahuje odkazy, které by mohly být pro celní úředníky užitečné:
•
•
•

seznam chemických látek, které podléhají nařízení (EU) č. 649/2012 (nařízení o
předchozím souhlasu),
seznam kontaktních údajů určených vnitrostátních orgánů v EU – pro případ, že je
ohledně vývozu zapotřebí ještě něco objasnit,
odkaz na stránky kontaktního místa agentury ECHA – pro případ jakýchkoli technických
problémů s aplikací.

Pro vyhledání údajů o tom, zda se určitý vývoz může uskutečnit, by celní úředník měl zadat
číslo RIN (které by mělo být uvedeno v kolonce 44 JSD – jednotného správního dokladu) a
vybrat cílovou zemi určení zásilky z rozbalovacího seznamu (Obrázek 2).
Obrázek 2 Zadání údajů

Jsou-li obě pole vyplněna, měl by uživatel kliknout na tlačítko „Check“ (Zkontrolovat) pro
vyhledání údajů. Výsledek vyhledávání bude mít podobu jedné z následujících možností:
1. RIN je aktivní a vývoz se může uskutečnit. Zobrazí se hlášení „Export allowed“
(Vývoz povolen) spolu s následujícími údaji:
a. Druh oznámení
b. Doba platnosti vývozu
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c. Chemický název
d. Číselné identifikátory chemické látky (kódy ES/CAS/CUS/KN) – podle jejich
dostupnosti
e. Kontaktní údaje vývozce
f. Předpokládané datum vývozu
g. Dovážející země
h. Vyvážející členský stát EU
Obrázek 3: Vývoz povolen

2. RIN není aktivní a vývoz se nemůže uskutečnit. Zobrazí se hlášení „Export not
allowed“ (Vývoz nepovolen) spolu s následujícími údaji:
a. Druh vývozu
b. Chemický název
c. Číselné identifikátory chemické látky (kódy ES/CAS/CUS/KN) – podle jejich
dostupnosti
d. Kontaktní údaje vývozce
e. Předpokládané datum vývozu
f. Dovážející země
g. Vyvážející členský stát EU
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Obrázek 4: Vývoz nepovolen

3. Kombinace zadaných údajů je chybná. Jestliže se kombinace zadaných údajů
nevztahuje k žádné existující kombinaci RIN + dovážející země, zobrazí se toto chybové
hlášení: „RIN and/or importing country not found“ (Číslo RIN a/nebo dovážející země
nebyly nalezeny).
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