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Vložitev predlogov za opustitev prek
sistema ePIC
Uredba o postopku soglasja po
predhodnem obveščanju (PIC)
izvoznikom omogoča, da zaprosijo za
opustitev (odstop od) zahteve po
izrecnem soglasju za izvoz kemikalij
ali zmesi iz delov 2 in 3 Priloge I,
kadar na zahteve za izrecno soglasje ne
prejmejo odgovora (pozitivnega ali
negativnega). Opustitve zahteve po
izrecnem soglasju se odobrijo le pod
posebnimi pogoji in se ne smejo šteti
kot nadomestilo za izrecna soglasja.
Zahtevki za predlog za opustitev zahteve se
pošljejo prek računalniškega sistema PIC, ki
se imenuje ePIC. Da bi zahteva postala
veljavna, sta potrebni ustrezna utemeljitev
in odobritev imenovanega nacionalnega
organa izvoznika in Evropske komisije.

DVE VRSTI OPUSTITEV ZAHTEVE
Obstajata dve vrsti opustitev: standardna
opustitev in opustitev OECD. Pogoji za
vložitev predloga za opustitev zahteve po
izrecnem soglasju se razlikujejo glede na
vrsto opustitve. Vrsta opustitve je odvisna
od posameznega izvoznika in se mora
odobriti za vsak primer posebej.

Standardna opustitev
Predlog za standardno opustitev lahko
vložite v naslednjih primerih:
- če ste svojemu imenovanemu
nacionalnemu organu predložili
obvestilo o izvozu in je bila
dodeljena referenčna identifikacijska
številka (RIN) za ta izvoz;
- če se vaše obvestilo nanaša na
kemikalijo ali zmes, ki je uvrščena
na seznam v delu 2 ali 3 Priloge I;
- če država, v katero izvažate, ni
odgovorila v roku 60 dni od datuma
prve zahteve po izrecnem soglasju;
- če obstajajo dokumentarna dokazila
uradnih virov, da je vaša kemikalija
licencirana, registrirana ali odobrena
v državi uvoznici.
Veljavnost standardne opustitve je največ
12 mesecev.
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Opustitev OECD

PODPORNI DOKUMENTI

Predlog za opustitev OECD lahko vložite v
naslednjih primerih:

Skupaj z zahtevkom za opustitev je treba
priložiti nasledenje dokumente:

-

-

-

če je država uvoznica članica OECD;
če ste svojemu imenovanemu
nacionalnemu organu predložili
obvestilo o izvozu in je bila
dodeljena referenčna identifikacijska
številka (RIN) za ta izvoz;
če se vaše obvestilo nanaša na
kemikalijo/zmes, ki je uvrščena na
seznam v delu 2 Priloge I;
če obstajajo dokumentarna dokazila
uradnih virov, da je vaša kemikalija
licencirana, registrirana ali odobrena
v državi uvoznici.

Predlog za opustitev OECD lahko vložite
kadar koli potem, ko ste predložili obvestilo
o izvozu. To pomeni, da 60-dnevne čakalne
dobe ni treba upoštevati.
Veljavnost opustitve OECD je največ
12 mesecev.

-

NE POZABITE
!

!

KAKO VLOŽITI PREDLOG ZA
OPUSTITEV ZAHTEVE PO IZRECNEM
SOGLASJU

!

Predloge za obe vrsti opustitev morate
predložiti prek orodja ePIC.

!

Najprej odprite zadevno obvestilo o izvozu
v sistemu ePIC. Na spustnem seznamu
„Actions“ (Dejanja) kliknite funkcijo
„Propose waiver“ (Predlagaj opustitev) v
desnem zgornjem kotu vašega obvestila o
izvozu in v aplikaciji se bo odprl samodejno
izpolnjen obrazec za predlog za opustitev.
Predlog lahko vložite šele, ko ste priložili
obvezno utemeljitev in izbrali ustrezno(-e)
uradno(-e) deklaracijo(-e). Po predložitvi
bosta imenovani nacionalni organ in
Evropska komisija podala svojo odločitev.

prevod v angleški jezik, če dokazila
niso v
angleščini/francoščini/španščini;
kratek opis narave predloženega
dokumenta;
pojasnilo o roku izteka, če ni izrecno
omenjen v v samem dokumentu;
pojasnilo, zakaj je dokument še
vedno veljaven, če je datum izdaje
>15 let.

Ker zahtevkov za standardno
opustitev ni mogoče vložiti prej kot
60 dni po prvi zahtevi za izrecno
soglasje, v zavihku „Event history“
(Zgodovina dogodkov) v sistemu
ePIC preverite, kdaj je vaš
imenovani nacionalni organ vložil
prvotni zahtevek za izrecno soglasje.
Priložiti je treba vsaj en dokument,
ki utemeljuje predlog za opustitev.
Predlogov za opustitev ni mogoče
vložiti za obvestila s statusom
„Draft“ (Osnutek).
Stanje predloga za opustitev lahko
uporabniki spremljajo v zavihku
„Event history“ (Zgodovina
dogodkov).

NADALJNJE INFORMACIJE IN
PODPORA
Člena 14(6) in 14(7) uredbe PIC, ki
vsebujeta razlago opustitve OECD in
standardne opustitve:
http://www.echa.europa.eu/
regulations/prior-informedconsent/legislation
Priročnik ePic za uporabnike iz industrije:
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_sl.pdf
© Evropska agencija za kemikalije, november 2017
ECHA-16-FS-07-SL
Kataloška številka: ED-05-095-SL-N
ISBN: 978-92-9020-297-4
DOI:10.2823/667872

ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINSKA | ECHA.EUROPA.EU

