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Propunerea derogărilor prin ePIC 
 
Regulamentul privind procedura de 
consimțământ prealabil în cunoștință 
de cauză (PIC) permite exportatorilor 
să solicite derogări pentru exporturile 
de substanțe sau de amestecuri din 
partea a 2-a și partea a 3-a din anexa I 
dacă nu primesc un răspuns (pozitiv 
sau negativ) la cererile de 
consimțământ explicit. Derogările se 
acordă doar în condiții specifice și nu 
trebuie considerate drept un mod de 
ocolire a consimțămintelor explicite. 
 
Propunerea de derogare se solicită prin 
intermediul sistemului informatic al 
procedurii PIC, denumit ePIC. Pentru a 
deveni aplicabilă, aceasta trebuie să fie 
justificată în mod corespunzător și să fie 
aprobată de autoritatea națională 
desemnată a exportatorului și de Comisia 
Europeană. 
 
DOUĂ TIPURI DE DEROGĂRI 
 
Există două tipuri de derogări: derogări 
standard și derogări OCDE. Condițiile 
pentru propunerea unei derogări diferă în 
funcție de tipul derogării. Ambele tipuri 
diferă în funcție de exportator, iar 
aprobările se acordă de la caz la caz. 

 

Derogarea standard 

Puteți propune o derogare standard dacă: 
- ați transmis notificarea de export 

către autoritatea națională 
desemnată și vi s-a atribuit un 
număr de referință de identificare 
(RIN) pentru ea; 

- notificarea are ca obiect o substanță 
sau un amestec menționat în partea 
a 2-a sau a 3-a din anexa I; 

- țara în care exportați nu a răspuns 
în termen de 60 de zile de la data 
primei cereri de consimțământ 
explicit; 

- există documente justificative  dintr-
o sursă oficială care atestă că 
produsul dumneavoastră chimic este 
certificat, înregistrat sau autorizat în 
țara importatoare. 
 

Derogarea standard are o valabilitate de cel 
mult 12 luni. 
 

 PIC 

Pe scurt 
Propunerea derogărilor prin ePIC 
 

http://echa.europa.eu/ro


Annankatu 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLANDA | ECHA.EUROPA.EU 

Derogarea OCDE 

Puteți propune o derogare OCDE dacă: 

- țara importatoare este o țară 
membră a OCDE; 

- ați transmis notificarea de export 
către autoritatea națională 
desemnată și vi s-a atribuit un 
număr de referință de identificare 
(RIN) pentru ea; 

- notificarea are ca obiect o 
substanță/un amestec menționat în 
partea a 2-a din anexa I; 

- există documente justificative 
provenite dintr-o sursă oficială care 
atestă că produsul dumneavoastră 
chimic este certificat, înregistrat sau 
autorizat în țara importatoare. 

Puteți propune o derogare OCDE în orice 
moment după transmiterea notificării de 
export. Acest lucru înseamnă că nu trebuie 
respectată perioada de așteptare de 60 de 
zile. 

Derogarea OCDE are o valabilitate de cel 
mult 12 luni. 
 
CUM SE PROPUN DEROGĂRILE 
 
Propunerile pentru ambele tipuri de 
derogări trebuie transmise prin intermediul 
instrumentului ePIC. 

Pentru a începe, deschideți notificarea de 
export în cauză în ePIC. Faceți clic pe 
funcția Propose waiver (Propunere 
derogare) din meniul derulant Action 
(Acțiune), aflat în colțul din dreapta sus al 
notificării de export, și aplicația va afișa un 
formular precompletat cu propunerea de 
derogare. 

Puteți transmite propunerea doar după ce 
ați anexat documentul justificativ 
obligatoriu și ați selectat declarația sau 
declarațiile juridice adecvate. După 
transmitere, autoritatea națională 
desemnată și Comisia Europeană vă vor 
comunica decizia luată. 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 
 
Următoarele documente justificative trebuie 
furnizate împreună cu cererea de derogare: 

- o traducere în limba engleză, dacă 
documentele justificative nu sunt în 
engleză/franceză/spaniolă; 

- o scurtă explicație privind caracterul 
documentului furnizat; 

- o explicație privind data de expirare 
a documentului, dacă nu este 
menționată explicit în document; 

- o explicație a motivului pentru care 
documentul este încă valabil, dacă 
data emiterii acestuia este >15 ani. 

 
IMPORTANT DE REȚINUT 
 

! Deoarece derogările standard nu pot 
fi solicitate mai devreme de 60 de 
zile de la cererea inițială de 
consimțământ explicit, verificați în 
secțiunea Event history (Istoric 
evenimente) din ePIC la ce dată a 
fost solicitat prima dată 
consimțământul explicit de către 
autoritatea dumneavoastră națională 
desemnată. 

! Trebuie anexat cel puțin un 
document care să justifice 
propunerea de derogare. 

! Nu se pot propune derogări pentru 
notificările care se află în stadiul 
Draft (Proiect). 

! Utilizatorii pot urmări stadiul 
propunerii de derogare în secțiunea 
Event history. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI 
ASISTENȚĂ 
 
Articolul 14 alineatele (6) și (7) din 
Regulamentul PIC, care explică derogările 
OCDE și derogările standard: 
http://www.echa.europa.eu/ro/regulations/
prior-informed-consent/legislation 
 
Manualul de utilizare ePIC pentru industrie: 
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_ro.pdf 
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