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Vrijstellingen voorstellen via ePIC
De verordening inzake voorafgaande
geïnformeerde toestemming (PICverordening) biedt exporteurs de
mogelijkheid om vrijstellingen aan te
vragen voor de uitvoer van in de delen
2 en 3 van bijlage I vermelde
chemische stoffen of mengsels als zij
geen reactie (positief of negatief) op
hun verzoeken om uitdrukkelijke
toestemming ontvangen. Vrijstellingen
worden alleen onder specifieke
omstandigheden verleend en mogen
niet worden beschouwd als een manier
om de vereiste van uitdrukkelijke
toestemming te omzeilen.
Voorstellen tot vrijstelling worden ingediend
via het IT-systeem voor PIC (ePIC). Om te
worden toegewezen, moet het voorstel
adequaat worden gemotiveerd en door de
aangewezen nationale instantie (ANI) van
de exporteur en door de Europese
Commissie worden goedgekeurd.
TWEE SOORTEN VRIJSTELLINGEN
Er zijn twee soorten vrijstellingen:
standaardvrijstellingen en OESOvrijstellingen. De voorwaarden voor het
voorstellen van een vrijstelling verschillen
volgens het soort vrijstelling. Beide soorten
vrijstellingen gelden voor een specifieke
exporteur en moeten per geval worden
goedgekeurd.

Standaardvrijstelling
U kunt een standaardvrijstelling voorstellen
als:
- u uw kennisgeving van uitvoer hebt
ingediend bij uw ANI en er een
referentie-identificatienummer (RIN)
aan is toegekend;
- uw kennisgeving betrekking heeft op
een in deel 2 of 3 van bijlage I
vermelde chemische stof of
mengsel;
- het land waarnaar u uitvoert niet
heeft gereageerd binnen 60 dagen
na de datum van het eerste verzoek
om uitdrukkelijke toestemming;
- er gedocumenteerd bewijsmateriaal
uit officiële bron is dat er voor uw
chemische stof een vergunning,
registratie of toelating is verleend in
het invoerende land.
De standaardvrijstelling is maximaal 12
maanden geldig.
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OESO-vrijstelling

BEWIJSSTUKKEN

U kunt een OESO-vrijstelling voorstellen
als:

Een verzoek om vrijstelling dient steeds
vergezeld te gaan van de volgende
bewijsstukken:

-

-

-

het invoerende land een OESO-land
is;
u uw kennisgeving van uitvoer hebt
ingediend bij uw ANI en er een
referentie-identificatienummer (RIN)
aan is toegekend;
uw kennisgeving betrekking heeft op
een in deel 2 van bijlage I vermelde
chemische stof of mengsel;
er gedocumenteerd bewijsmateriaal
uit officiële bron is dat er voor uw
chemische stof een vergunning,
registratie of toelating is verleend in
het invoerende land.

U kunt op elk moment na indiening van uw
kennisgeving van uitvoer een OESOvrijstelling voorstellen. U hoeft de
wachtperiode van 60 dagen dus niet in acht
te nemen.

-

-

-

-

BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN
!

De OESO-vrijstelling is maximaal 12
maanden geldig.
HOE U VRIJSTELLINGEN VOORSTELT
Voorstellen voor beide soorten vrijstellingen
moet u indienen via de ePIC-applicatie.
Om te beginnen opent u in ePIC de
betreffende kennisgeving van uitvoer.
Vervolgens klikt u op de functie Propose
waiver (vrijstelling voorstellen) in de
vervolgkeuzelijst Action (actie) in de
rechterbovenhoek van uw kennisgeving van
uitvoer. Er wordt dan een vooringevuld
formulier voor een voorstel tot vrijstelling
weergegeven.
U kunt uw voorstel alleen indienen als u het
verplichte motiveringsdocument hebt
bijgevoegd en de passende wettelijke
verklaring(en) hebt geselecteerd. Na
indiening zullen uw ANI en de Commissie
hun beslissing nemen.

een vertaling in het Engels als de
bewijsstukken niet in het
Engels/Frans/Spaans zijn opgesteld;
een korte toelichting over de aard
van het document dat wordt
verstrekt;
een toelichting over de vervaldatum
indien deze in het document zelf niet
uitdrukkelijk wordt vermeld;
een toelichting waarom het
document nog steeds geldig is indien
het meer dan 15 jaar geleden is
uitgegeven.

!

!

!

Omdat standaardvrijstellingen op
zijn vroegst pas 60 dagen na het
oorspronkelijke verzoek om
uitdrukkelijke toestemming kunnen
worden aangevraagd, is het
raadzaam om in Event history
(logboek van gebeurtenissen) in
ePIC na te gaan wanneer dit
oorspronkelijke verzoek door uw ANI
werd gedaan.
Er moet ten minste één document
ter motivering van het voorstel tot
vrijstelling worden bijgevoegd.
Er kunnen geen vrijstellingen
worden voorgesteld voor
kennisgevingen met de status Draft
(ontwerp).
Gebruikers kunnen de status van het
voorstel tot vrijstelling volgen in
Event history (logboek van
gebeurtenissen).

VERDERE INFORMATIE EN
ONDERSTEUNING
Artikel 14, leden 6 en 7, van de PICverordening, waarin OESO- en
standaardvrijstellingen worden toegelicht:
http://www.echa.europa.eu/
regulations/prior-informedconsent/legislation
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ePIC Gebruikershandleiding voor de
industrie:
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_nl.pdf
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