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Proponowanie zwolnień za pomocą
ePIC
Rozporządzenie w sprawie zgody po
uprzednim poinformowaniu (PIC)
umożliwia eksporterowi złożenie
wniosku o zwolnienie z obowiązku
uzyskania wyraźnej zgody przy
wywozie substancji chemicznych lub
mieszanin wymienionych w części 2 i 3
załącznika I w przypadku
nieotrzymania odpowiedzi
(pozytywnej lub negatywnej) na jego
wniosek o udzielenie wyraźnej zgody.
Zwolnień udziela się tylko w
szczególnych okolicznościach i nie
należy ich uważać za sposób obejścia
wymogu uzyskania wyraźnej zgody.
Wniosek dotyczący propozycji zwolnienia
składa się za pomocą ePIC – systemu
informatycznego PIC. Aby zwolnienie mogło
obowiązywać, musi być odpowiednio
uzasadnione i uzgodnione z wyznaczonym
organem krajowym, któremu podlega
eksporter, i Komisją Europejską.
DWA RODZAJE ZWOLNIEŃ
Istnieją dwa rodzaje zwolnień: zwolnienia
standardowe i zwolnienia OECD. Warunki
proponowania zwolnienia są zróżnicowane
w zależności od rodzaju zwolnienia. Obydwa
rodzaje zwolnień są uzależnione od
eksportera i podlegają indywidualnej
procedurze zatwierdzania.

Zwolnienie standardowe
Zwolnienie standardowe można proponować
w następujących przypadkach:
- gdy eksporter przedłożył
odpowiedniemu wyznaczonemu
organowi krajowemu powiadomienie
o wywozie, któremu nadano
identyfikacyjny numer referencyjny
(RIN);
- gdy powiadomienie dotyczy
substancji chemicznej lub
mieszaniny wymienionej w części 2
lub 3 załącznika I;
- gdy z państwa, do którego
planowany jest wywóz, nie
otrzymano odpowiedzi w terminie 60
dni od daty złożenia pierwszego
wniosku o udzielenie wyraźnej
zgody;
- jeżeli istnieją dokumenty
pochodzące z oficjalnego źródła,
które potwierdzają, że dana
substancja jest licencjonowana,
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zarejestrowana lub zatwierdzona w
państwie przywozu.
Okres ważności zwolnienia standardowego
wynosi do 12 miesięcy.
Zwolnienie OECD
Zwolnienie OECD można proponować w
następujących przypadkach:
-

-

-

gdy państwo przywozu jest
państwem OECD;
gdy eksporter przedłożył
odpowiedniemu wyznaczonemu
organowi krajowemu powiadomienie
o wywozie, któremu nadano
identyfikacyjny numer referencyjny
(RIN);
gdy powiadomienie dotyczy
substancji chemicznej lub
mieszaniny wymienionej w części 2
załącznika I;
jeżeli istnieją dokumenty
pochodzące z oficjalnego źródła,
które potwierdzają, że dana
substancja jest licencjonowana,
zarejestrowana lub zatwierdzona w
państwie przywozu.

Propozycję zwolnienia OECD można
przedłożyć w dowolnym czasie po
przedłożeniu powiadomienia o wywozie.
Oznacza to, że przestrzeganie 60-dniowego
okresu oczekiwania nie jest wymagane.

Propozycję można przedłożyć dopiero po
dołączeniu obowiązkowego dokumentu z
uzasadnieniem i wybraniu odpowiedniego
oświadczenia prawnego (odpowiednich
oświadczeń prawnych). Po przedłożeniu
propozycji decyzję wyda odpowiedni
wyznaczony organ krajowy i Komisja.
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Wraz z wnioskiem o zwolnienie należy
przedłożyć następujące dokumenty
uzupełniające:
-

tłumaczenie na język angielski, jeżeli
dokument pochodzący z oficjalnego
źródła nie jest sporządzony w języku
angielskim/francuskim/hiszpańskim;

-

krótkie wyjaśnienie nt. charakteru
przedkładanego dokumentu;

-

wyjaśnienie dotyczące terminu
upływu ważności, o ile nie jest to
wyraźnie wspomniane w samym
dokumencie;

-

wyjaśnienie, dlaczego dokument jest
nadal ważny, mimo że data jego
wydania jest sprzed ponad 15 lat.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
!

Okres ważności zwolnienia OECD wynosi do
12 miesięcy.
SKŁADANIE PROPOZYCJI ZWOLNIENIA

!

W przypadku obydwu rodzajów zwolnień
wnioski składa się przy użyciu narzędzia
ePIC.

!

Aby rozpocząć, w ePIC należy otworzyć
odpowiednie powiadomienie o wywozie.
Następnie trzeba kliknąć funkcję Propose
waiver (Zaproponuj zwolnienie) w menu
rozwijanym pod Actions (Działania) w
prawym górnym rogu powiadomienia o
wywozie, po czym aplikacja wyświetli
wstępnie wypełniony formularz propozycji
zwolnienia.

!

Ponieważ wniosek o standardowe
zwolnienie można złożyć
najwcześniej po 60 dniach od
pierwszego wniosku o udzielenie
wyraźnej zgody, w ePIC w Event
history (Historia wydarzenia) należy
sprawdzić datę pierwszego
wystąpienia odpowiedniego
wyznaczonego organu krajowego o
wyraźną zgodę.
Wymagane jest załączenie co
najmniej jednego dokumentu
uzasadniającego propozycję
zwolnienia.
Nie można proponować zwolnienia w
przypadku powiadomienia, które ma
status Draft (Projekt).
Użytkownik może śledzić status
propozycji zwolnienia w Event history
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INFORMACJE DODATKOWE I
WSPARCIE
Art. 14 ust. 6 i 7 rozporządzenia PIC,
zawierające wyjaśnienie dotyczące zwolnień
OECD i standardowych, są dostępne pod
adresem:
https://www.echa.europa.eu/web/guest/re
gulations/prior-informed-consent/legislation
Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników
przemysłowych jest dostępny pod adresem:
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_pl.pdf
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