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Erivapauden ehdottaminen ePICjärjestelmässä
Ennakkosuostumuksesta (PIC)
annetussa asetuksessa
mahdollistetaan viejille erivapauden
hakeminen liitteen I osassa 2 ja 3
lueteltujen kemikaalien tai seosten
vientiä varten, jos ne eivät saa
(myönteistä tai kielteistä) vastausta
tekemäänsä nimenomaista
suostumusta koskevaan pyyntöön.
Erivapaus myönnetään vain
erityisolosuhteissa eikä sitä pidä
katsoa keinoksi ohittaa nimenomaista
suostumusta.
Erivapausehdotus tehdään
ennakkosuostumusta koskevassa ITjärjestelmässä eli ePIC-järjestelmässä.
Jotta erivapausehdotus voidaan käsitellä, se
on perusteltava asianmukaisesti ja viejän
nimetyn kansallisen viranomaisen (DNA) ja
Euroopan komission on hyväksyttävä se.
KAKSI ERIVAPAUSTYYPPIÄ
Erivapaustyyppejä on kaksi:
vakiomuotoinen erivapaus ja OECDerivapaus. Ehdot erivapauden
ehdottamiselle vaihtelevat erivapaustyypin
mukaan. Molemmat erivapaustyypit ovat
viejäkohtaisia, ja ne hyväksytään
tapauskohtaisesti.

Vakiomuotoinen erivapaus
Voit ehdottaa vakiomuotoista erivapautta,
jos
- olet toimittanut vienti-ilmoituksen
nimetylle kansalliselle viranomaiselle
ja ilmoitukselle on annettu erityinen
viitenumero (RIN)
- ilmoituksesi koskee liitteen I
osassa 2 tai 3 mainittua kemikaalia
tai seosta
- viennin kohteena oleva maa ei ole
vastannut 60 päivän kuluessa
ensimmäisen nimenomaista
suostumusta koskevan pyynnön
toimittamisesta
- sinulla on virallisesta lähteestä
saatuja asiakirjatodisteita siitä, että
kemikaali on lisensoitu, rekisteröity
tai luvallinen maahantuovassa
maassa.
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Vakiomuotoinen erivapaus on voimassa
enintään 12 kuukautta.
OECD-erivapaus
Voit ehdottaa OECD-erivapautta, jos
-

-

-

maahantuova maa on OECD:n jäsen
olet toimittanut vienti-ilmoituksen
nimetylle kansalliselle viranomaiselle
ja ilmoitukselle on annettu erityinen
viitenumero (RIN)
ilmoituksesi koskee liitteen I
osassa 2 mainittua kemikaalia tai
seosta
sinulla on virallisesta lähteestä
saatuja asiakirjatodisteita siitä, että
kemikaali on lisensoitu, rekisteröity
tai luvallinen maahantuovassa
maassa.

TÄYDENTÄVÄT ASIAKIRJAT
Erivapauspyyntöön liitetään seuraavat
asiakirjat:
-

-

TÄRKEÄÄ
!

Voit ehdottaa OECD-erivapautta milloin
tahansa vienti-ilmoituksen toimittamisen
jälkeen. Tämä tarkoittaa, että 60 päivän
odotusaikaa ei sovelleta.
OECD-erivapaus on voimassa enintään
12 kuukautta.
ERIVAPAUDEN EHDOTTAMINEN
Ehdotukset molemmista erivapaustyypistä
on tehtävä ePIC-järjestelmässä.
Avaa aluksi vienti-ilmoitus ePICjärjestelmässä. Valitse ”Propose waiver”
(ehdota erivapautta) -toiminto Action
(toiminto) -pudotusvalikosta vientiilmoituksen oikeassa yläkulmassa. Näkyville
tulee esitäytetty erivapauden
ehdotuslomake.
Voit lähettää ehdotuksesi vasta, kun siihen
on liitetty pakollinen perusteleva asiakirja
ja asianmukainen oikeudellinen ilmoitus on
valittu. Nimetty kansallinen viranomainen
ja komissio tekevät päätöksensä, kun
ehdotus on lähetetty.

käännös englanniksi, jos
asiakirjatodisteet ovat muulla
kielellä kuin
englanti/ranska/espanja;
lyhyt selitys toimitettavan asiakirjan
luonteesta;
erääntymispäivää koskeva selitys,
ellei sitä selkeästi mainita itse
asiakirjassa;
perustelut asiakirjan voimassaololle,
jos myöntämispäivästä > 15 vuotta.

!

!

!

Koska vakiomuotoista erivapautta
voidaan pyytää vasta 60 päivän
kuluttua alkuperäisen nimenomaista
suostumusta koskevan pyynnön
toimittamisesta, tarkista
pyyntöpäivä ePIC-järjestelmän
”Event history” (Tapaushistoria) osiosta.
Vähintään yksi luopumisehdotusta
perusteleva asiakirja pitää olla
liitteenä.
Erivapautta ei voi ehdottaa sellaisen
ilmoituksen osalta, joka on
luonnostilassa.
Käyttäjä voi seurata
erivapausehdotuksen tilannetta
”Event history” (Tapaushistoria) osiossa.

LISÄTIETOJA JA TUKI
PIC-asetuksen 14 artiklan 6 kohta ja
14 artiklan 7 kohta, joissa kuvataan OECDerivapaus ja vakiomuotoinen erivapaus:
https://www.echa.europa.eu/web/guest/re
gulations/prior-informed-consent/legislation
ePIC-käyttöopas teollisuudelle:
https://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_fi.pdf
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