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Erandi taotlemine ePICi kaudu 
 
Eelnevalt teatatud nõusoleku määrus 
(PIC-määrus) võimaldab eksportijatel 
taotleda I lisa 2. ja 3. osas loetletud 
kemikaalide või segude eksportimisel 
erandit, kui nad ei ole saanud oma 
selgesõnalise nõusoleku taotlusele 
positiivset ega negatiivset vastust. 
Erandeid tehakse ainult erijuhtudel ja 
neid ei tohiks käsitada võimalusena 
eirata selgesõnalise nõusoleku 
kohustust. 
 
Erandit taotletakse eelnevalt teatatud 
nõusoleku esitamise IT-süsteemi ePICi 
kaudu. Et erandit saaks kohaldada, peab 
see olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 
olemas peab olema eksportija määratud 
riigiasutuse ja Euroopa Komisjoni nõusolek. 
 
 
 
KAHT LIIKI ERANDID 
 
Erandeid on kaht liiki: tavaerandid ja OECD 
erandid. Erandi taotlemise tingimused 
olenevad erandi liigist. Mõlemad erandiliigid 
lähtuvad eksportijast ja nende 
heakskiitmine toimub juhtumipõhiselt. 

 

Tavaerand 

Saate taotleda tavaerandit, kui: 
- olete esitanud oma määratud 

riigiasutusele eksporditeatise ja 
sellele on antud viitenumber (RIN); 

- teatis käsitleb I lisa 2. ja 3. osas 
loetletud kemikaali või segu; 

- riik, kuhu ekspordite, ei ole 
60 päeva jooksul alates esimese 
selgesõnalise nõusoleku taotluse 
esitamisest sellele vastanud; 

- ametliku allika alusel on 
dokumentaalselt tõendatud, et teie 
kemikaal on importivas riigis 
litsentsitud, registreeritud või 
lubatud. 
 

Tavaerand kehtib kuni 12 kuud. 
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OECD erand 

Saate taotleda OECD erandit, kui: 

- importiv riik on OECD riik; 
- olete esitanud oma määratud 

riigiasutusele eksporditeatise ja 
sellele on antud viitenumber (RIN); 

- teatis käsitleb I lisa 2. osas loetletud 
kemikaali/segu; 

- ametliku allika alusel on 
dokumentaalselt tõendatud, et teie 
kemikaal on importivas riigis 
litsentsitud, registreeritud või 
lubatud. 

Saate taotleda OECD erandit millal tahes 
pärast eksporditeatise esitamist, st ei ole 
vaja järgida 60-päevast ooteaega. 

OECD erand kehtib kuni 12 kuud. 

 
ERANDI TAOTLEMINE 
 
Mõlema erandiliigi taotlus tuleb esitada 
ePICi kaudu. 

Kõigepealt avage ePICis vajalik 
eksporditeatis. Klõpsake funktsiooni 
„Propose waiver” (erandi taotlemine), mis 
on eksporditeatise paremas ülanurgas 
rippmenüüs „Action” (toimingud). Rakendus 
pakub teile eeltäidetud eranditaotluse 
vormi. 

Saate taotluse esitada alles siis, kui olete 
lisanud kohustusliku põhjendava 
dokumendi ja valinud asjakohase(d) 
õigusliku(d) deklaratsiooni(d). Pärast 
taotluse esitamist teatavad teie määratud 
riigiasutus ja komisjon teile oma otsuse. 

TOETAVAD DOKUMENDID 
 
Erandi taotlemisel tuleb esitada järgmised 
toetavad dokumendid:  

- tõlge inglise keelde, kui tõendav 
dokument ei ole 
inglise/prantsuse/hispaania keeles; 

- esitatava dokumendi lühiselgitus; 
- dokumendi kehtivusaeg, kui seda ei 

ole dokumendis selge sõnaga 
mainitud; 

- põhjendus, miks dokument kehtib, 
kui selle väljaandmisest on 
möödunud üle 15 aasta. 

 
NB! 
 

! Et tavaerandeid saab taotleda kõige 
varem 60 päeva pärast esimese 
selgesõnalise nõusoleku taotluse 
esitamist, kontrollige ePICi jaotisest 
„Event history” (toimingute ajalugu), 
millal esitas teie määratud 
riigiasutus esimese selgesõnalise 
nõusoleku taotluse. 

! Lisada tuleb vähemalt üks 
eranditaotlust põhjendav dokument. 

! Erandit ei saa taotleda teatiste 
kohta, mille olek on „Draft” 
(mustand). 

! Kasutajad saavad jälgida 
eranditaotluse olekut jaotisest 
„Event history” (toimingute ajalugu). 

 
LISATEAVE JA -ABI 
 
PIC-määruse artikli 14 lõiked 6 ja 7, kus 
selgitatakse OECD ja tavaerandeid: 
http://www.echa.europa.eu/et/regulations/
prior-informed-consent/legislation 
 
ePICi tööstuskasutaja käsiraamat: 
https://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_et.pdf 
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