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Atbrīvojumu ierosināšana ePIC 
sistēmā 
 
Regula par iepriekš norunātas 
piekrišanas (PIC) eksportētājiem dod 
iespēju I pielikuma 2. un 3. daļā 
iekļauto ķīmisko vielu vai maisījumu 
eksportēšanai ierosināt atbrīvojumus, 
ja eksportētāji uz nepārprotamas 
piekrišanas pieprasījumiem nesaņem 
atbildi (pozitīvu vai negatīvu). 
Atbrīvojumi tiek piešķirti tikai 
noteiktos apstākļos, un tie nav 
jāuzskata par veidu, kā apiet 
nepārprotamu piekrišanu. 
 
Atbrīvojumu ierosinājumus iesniedz, 
izmantojot PIC IT sistēmu ePIC. Lai kļūtu 
piemērojami, atbrīvojumiem jābūt 
pietiekami pamatotiem, un tie jāapstiprina 
eksportētāja izraudzītajai valsts iestādei 
(IVI) un Eiropas Komisijai. 
 
 
 
DIVU VEIDU ATBRĪVOJUMI 
 
Ir divu veidu atbrīvojumi — standarta 
atbrīvojumi un Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD) atbrīvojumi. 
Katram atbrīvojumu veidam ir atšķirīgi 
atbrīvojuma ierosināšanas nosacījumi. Abi 
atbrīvojumu veidi attiecas tikai uz konkrēto 
eksportētāju un katrā atsevišķā gadījumā 
tiem jāsaņem apstiprinājums. 

 

Standarta atbrīvojums 

Varat pieprasīt standarta atbrīvojumu, ja: 
- savai IVI esat iesniedzis paziņojumu 

par eksportu, un paziņojumam ir 
piešķirts atsauces identifikācijas 
numurs (RIN); 

- jūsu paziņojums ir par ķīmisku vielu 
vai maisījumu, kas iekļauts 
I pielikuma 2.vai 3. daļā; 

- valsts, uz kuru vēlaties eksportēt, 
60 dienu laikā no pirmā 
nepārprotamas piekrišanas 
pieprasījuma datuma nav sniegusi 
atbildi; 

- ir dokumentāri pierādījumi no 
oficiāla avota, ka jūsu ķīmiskā viela 
ir licencēta, reģistrēta vai atļauta 
importējošajā valstī. 
 

Standarta atbrīvojums ir derīgs līdz 
12 mēnešiem. 
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OECD atbrīvojums 

Varat ierosināt OECD atbrīvojumu, ja: 

- importējošā valsts ir OECD valsts; 
- savai IVI esat iesniedzis paziņojumu 

par eksportu, un paziņojumam ir 
piešķirts atsauces identifikācijas 
numurs (RIN); 

- jūsu paziņojums ir par ķīmisku vielu 
vai maisījumu, kas iekļauts 
I pielikuma 2. daļā; 

- ir dokumentāri pierādījumi no 
oficiāla avota, ka jūsu ķīmiskā viela 
ir licencēta, reģistrēta vai atļauta 
importējošajā valstī. 

Jūs varat ierosināt OECD atbrīvojumu 
jebkurā laikā pēc eksporta paziņojuma 
iesniegšanas. Tas nozīmē, ka nav jāievēro 
60 dienu gaidīšanas termiņš. 

OECD atbrīvojums ir derīgs līdz 
12 mēnešiem. 

 
KĀ IEROSINĀT ATBRĪVOJUMUS 
 
Abu veidu atbrīvojumu ierosinājumi ir 
jāiesniedz, izmantojot rīku ePIC. 

Lai sāktu, ePIC atveriet attiecīgo eksporta 
paziņojumu. Nolaižamajā izvēlnē “Action” 
(Darbība) noklikšķiniet uz funkcijas 
“Propose waiver” (Ierosināt atbrīvojumu) 
jūsu eksporta paziņojuma augšā labajā 
stūrī, un lietojumprogramma atvērs iepriekš 
aizpildītu ierosinājuma veidlapu. 

Savu ierosinājumu jūs varat iesniegt tikai 
tad, kad esat pievienojis obligāto 
pamatojuma dokumentu un atlasījis 
attiecīgo juridisko deklarāciju(-as). Pēc 
ierosinājuma iesniegšanas lēmumu pieņems 
jūsu IVI un Komisija. 

APLIECINOŠI DOKUMENTI  
  
Kopā ar atbrīvojuma lūgumu jāiesniedz šādi 
apliecinoši dokumenti:   
  

- tulkojums angļu valodā, ja 
dokumentāru pierādījumu nav 
angļu/franču/spāņu valodā;   

- īss paskaidrojums par dokumenta 
būtību;   

- paskaidrojums par termiņa beigu 
datumu, ja tas nav skaidri norādīts 
pašā dokumentā;   

- paskaidrojums, kādēļ dokuments 
joprojām ir derīgs, ja izdošanas 
datums ir pirms vairāk nekā 15 
gadiem. 

SVARĪGI ATCERĒTIES 
 

! Tā kā standarta atbrīvojumus var 
pieprasīt tikai agrākais 60 dienas 
pēc pirmā nepārprotamas 
piekrišanas pieprasījuma, ePIC 
sistēmā pārbaudiet “Event history” 
(Notikumu vēsture), kad jūsu IVI 
pirmo reizi tika pieprasīta 
nepārprotama piekrišana. 

! Pielikumā jāpievieno vismaz viens 
dokuments, kas pamato atbrīvojuma 
ierosinājumu. 

! Atbrīvojumus nevar ierosināt 
paziņojumiem ar statusu “Draft” 
(Melnraksts). 

! Lietotāji var sekot atbrīvojuma 
ierosinājuma statusam sadaļā 
“Event history” (Notikumu vēsture). 

PAPILDU INFORMĀCIJA UN ATBALSTS 
 
PIC regulas 14. panta 6. punktā un 
14. panta 7. punktā ir izskaidroti OECD un 
standarta atbrīvojumi: 
http://www.echa.europa.eu/ 
regulations/prior-informed-
consent/legislation 
 
ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei: 
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_lv.pdf 
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