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Forslag til fravigelser indsendt
gennem ePIC
Forordningen om forudgående
informeret samtykke (PIC) giver
eksportører mulighed for at anmode
om fravigelse for eksport af kemikalier
eller blandinger som anført i bilag I,
del 2 og del 3, hvis de ikke får svar
(positivt eller negativt) på deres
anmodning om udtrykkeligt samtykke.
Fravigelser udstedes kun under
bestemte omstændigheder og må ikke
betragtes som en måde at omgå kravet
om udtrykkeligt samtykke på.
Et forslag om fravigelse fremsættes
gennem PIC IT-systemet ePIC. For at være
gyldigt skal det være tilstrækkeligt
begrundet og godkendt af eksportørens
udpegede nationale myndigheder og
Europa-Kommissionen.

TO TYPER FRAVIGELSER
Der er to typer fravigelser:
Standardfravigelser og OECD-fravigelser.
Betingelserne for at foreslå en fravigelse
afhænger af fravigelsens type. Begge typer
fravigelser er eksportørspecifikke og skal
godkendes i hvert enkelt tilfælde.

Standardfravigelse
Du kan foreslå en standardfravigelse, hvis:
- du har indsendt din
eksportanmeldelse til dine udpegede
nationale myndigheder, og den har
fået tildelt et
referenceidentifikationsnummer
(RIN)
- din anmeldelse vedrører et kemikalie
eller en blanding, der er opført i
bilag I, del 2 eller 3
- det land, du eksporterer til, ikke har
svaret inden for 60 dage fra datoen
for den første af anmodning om
udtrykkeligt samtykke
- der er dokumentation fra en officiel
kilde for, at dit kemikalie er omfattet
af en licens, registreret eller
godkendt i importlandet.
Standardfravigelsen er gyldig i op til 12
måneder.
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OECD-fravigelse

STØTTEDOKUMENTER

Du kan foreslå en OECD-fravigelse, hvis:

Følgende støttedokumenter skal vedlægges
anmodningen om fravigelse:

-

-

-

importlandet er et OECD-land
du har indsendt din
eksportanmeldelse til dine udpegede
nationale myndigheder, og den har
fået tildelt et
referenceidentifikationsnummer
(RIN)
din anmeldelse vedrører et
kemikalie/en blanding, som er opført
i bilag I, del 2
der er dokumentation fra en officiel
kilde for, at dit kemikalie er omfattet
af en licens, registreret eller
godkendt i importlandet.

Du kan foreslå en OECD-fravigelse når som
helst efter indsendelse af din
eksportanmeldelse. Det vil sige, at 60dages fristen ikke behøver overholdes.

-

VIGTIGT AT HUSKE
!

OECD-fravigelsen er gyldig i op til 12
måneder.
HVORDAN FORSLAG TIL FRAVIGELSER
INDSENDES
Til begge typer fravigelser skal du indsende
forslag gennem ePIC-værktøjet.
Du begynder ved at åbne den pågældende
eksportanmeldelse i ePIC. Klik på
funktionen Propose waiver (foreslå
fravigelse) i rullemenuen Actions
(handling) i øverste højre hjørne af din
eksportanmeldelse, og programmet viser
en forudfyldt formular til forslag om
fravigelse.
Du kan indsende dit forslag, når du har
vedhæftet dokumentet med den
obligatoriske begrundelse og valgt de(n)
tilbørlige juridiske erklæring(er). Efter
indsendelsen træffer dine nationale
udpegede myndigheder og Kommissionen
deres beslutning.

en oversættelse til engelsk, hvis
dokumentationen ikke er på
engelsk/fransk/spansk
en kort redegørelse for det forelagte
dokuments art
en redegørelse for udløbsdatoen,
hvis denne ikke er udtrykkeligt
nævnt i selve dokumentet
en redegørelse for, hvorfor
dokumentet stadig er gyldigt, hvis
udstedelsesdatoen ligger over 15 år
tilbage.

!

!

!

Standardfravigelser kan kun
begæres de første 60 dage efter den
oprindelige anmodning om et
udtrykkeligt samtykke, kontrollér i
Event history (hændelsens
historik) i ePIC, hvornår dine
nationale udpegede myndigheder
oprindeligt har anmodet om
udtrykkeligt samtykke.
Du skal vedhæfte mindst ét
dokument med begrundelse for
forslaget om fravigelse.
For anmeldelser med status som
Draft (udkast) kan der ikke foreslås
fravigelser.
Brugerne kan se status af forslaget
om fravigelse i Event history
(hændelsens historik).

YDERLIGERE INFORMATION OG
STØTTE
Artikel 14, stk. 6, og artikel 14, stk. 7, i
PIC-forordningen, der forklarer OECD- og
standardfravigelser:
http://www.echa.europa.eu/
regulations/prior-informedconsent/legislation
ePIC – manual for brugere i industrien:
https://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_da.pdf
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