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Navrhování výjimek prostřednictvím
ePIC
Nařízení o předchozím souhlasu (PIC)
umožňuje vývozcům žádat o výjimky
pro vývoz chemických látek nebo směsí
uvedených v části 2 a 3 přílohy I,
pokud neobdrží na své žádosti
o výslovný souhlas žádnou odpověď
(pozitivní ani negativní). Výjimky jsou
poskytovány pouze za konkrétních
okolností a neměly by být považovány
za způsob, jak obejít udělení
výslovného souhlasu.
Návrh žádosti o výjimku se podává
prostřednictvím IT systému PIC – ePIC. Aby
byl platný, musí být náležitě odůvodněn
a odsouhlasen určeným vnitrostátním
orgánem dovozce a Evropskou komisí.

Standardní výjimka
Standardní výjimku můžete navrhnout,
pokud:
-

DVA TYPY VÝJIMEK
Existují dva typy výjimek: standardní
výjimky a výjimky OECD. Podmínky pro
navrhování výjimky se liší podle typu
výjimky. Oba typy výjimky jsou specifické
pro konkrétního vývozce a jsou schvalovány
individuálně.

-

jste předložili oznámení o vývozu
vašemu určenému vnitrostátnímu
orgánu a tomuto oznámení bylo
přiděleno referenční identifikační číslo
(RIN),
vaše oznámení se týká chemické
látky nebo směsi uvedené v části 2
nebo 3 přílohy I,
země, do níž dovážíte, neodpověděla
do 60 dnů od data první žádosti
o výslovný souhlas;
existuje písemný doklad z oficiálního
zdroje, že na vaši chemickou látku je
v dovážející zemi vydána licence,
látka je v ní registrovaná nebo
povolená.
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Standardní výjimka platí po dobu až
12 měsíců.

-

Výjimka OECD
Výjimku OECD můžete navrhnout, pokud:
-

-

-

-

je dovážející země zemí OECD;
jste předložili oznámení o vývozu
vašemu určenému vnitrostátnímu
orgánu a tomuto oznámení bylo
přiděleno referenční identifikační číslo
(RIN),
Vaše oznámení se týká chemické
látky nebo směsi uvedené v části 2
přílohy I,
existuje písemný doklad z oficiálního
zdroje, že na vaši chemickou látku je
v dovážející zemi vydána licence,
látka je v ní registrovaná nebo
povolená.

-

DŮLEŽITÉ INFORMACE
!

!

Výjimku OECD můžete navrhnout kdykoli po
předložení svého oznámení o vývozu. To
znamená, že není nutné dodržet 60denní
čekací dobu.

!

Výjimka OECD platí po dobu až 12 měsíců.

!

JAK NAVRHOVAT VÝJIMKY
Musíte předložit návrhy pro oba typy
výjimky prostřednictvím nástroje ePIC.
V nástroji ePIC nejprve otevřete příslušné
oznámení o vývozu. V pravém horním rohu
vašeho oznámení o vývozu klikněte na
funkci „Propose waiver“ (Navrhnout
výjimku) v rozbalovací nabídce „Actions“
(Kroky). V aplikaci se zobrazí předem
vyplněný formulář návrhu výjimky.
Návrh můžete předložit až poté, co připojíte
dokument povinného zdůvodnění a zvolíte
příslušné (příslušná) právní prohlášení. Po
předložení vydá váš určený vnitrostátní
orgán a Komise příslušné rozhodnutí.
PODPŮRNÉ DOKUMENTY
Spolu s žádostí o výjimku je třeba předložit
tyto podpůrné dokumenty:

překlad do angličtiny, pokud písemný
doklad není vyhotoven
v angličtině/francouzštině/španělštině,
krátké vysvětlení ohledně povahy
předkládaného dokumentu,
vysvětlení ohledně data ukončení
použitelnosti, pokud není výslovně
uvedeno v samotném dokumentu,
v případě, že byl dokument vydán
před více než 15 lety, vysvětlení,
proč je stále platný.

Jelikož o standardní výjimky lze
žádat nejdříve 60 dní po předložení
původní žádosti o výslovný souhlas,
ověřte v oddíle „Event history“
(Historie událostí) v nástroji ePIC
datum původní žádosti vašeho
určeného vnitrostátního orgánu
o výslovný souhlas.
Musí být připojen alespoň jeden
dokument zdůvodňující návrh
výjimky.
Výjimky nelze navrhovat pro
oznámení se statusem „Draft“
(Návrh).
Uživatelé mohou sledovat stav
návrhu výjimky v oddíle „Event
history“ (Historie událostí).

DALŠÍ INFORMACE A PODPORA
Ustanovení čl. 14 odst. 6 a čl. 14 odst. 7
nařízení PIC, která vysvětlují výjimku OECD
a standardní výjimku:
http://www.echa.europa.eu/
regulations/prior-informedconsent/legislation
Uživatelská příručka k systému ePIC pro
průmysl:
http://www.echa.europa.eu/documents/101
62/21731237/epic_usm_industry_cs.pdf
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