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Föreslå undantag via ePIC
Enligt förordningen om
förhandsgodkännande (PICförordningen) får exportörer begära
undantag för export av kemikalier
eller blandningar som ingår i del 1 och
del 2 i bilaga I till förordningen, om de
inte fått något svar (positivt eller
negativt) på sin begäran om uttryckligt
medgivande. Undantag beviljas endast
under vissa specifika omständigheter
och ska inte ses som ett sätt att slippa
begära uttryckligt medgivande.
Förslag om undantag görs via IT-systemet
för PIC, ePIC. För att kunna lämna förslag
om undantag måste det finnas en
godtagbar motivering och vara godkänt av
exportörens utsedda nationella myndighet
och Europeiska kommissionen.

Standardundantag
Du kan föreslå standardundantag om
-

-

TVÅ TYPER AV UNDANTAG
Det finns två typer av undantag:
standardundantag och OECD-undantag.
Förutsättningarna för att kunna föreslå
undantag skiljer sig åt för de två typerna.
Båda är specifika för exportören i fråga och
beviljas från fall till fall.

-

du har lämnat in en exportanmälan
till din utsedda nationella myndighet
och du har fått ett referensnummer
(RIN) för din anmälan,
din anmälan gäller en kemikalie eller
en blandning som ingår i del 2 eller
3 i bilaga I,
det land du exporterar till inte svarat
inom 60 dagar från det datum du då
först begärde uttryckligt
medgivande,
det finns dokument från officiell
källa som styrker att din kemikalie
är licensierad, registrerad eller
tillåten i importlandet.

Standardundantaget gäller i högst
12 månader.
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OECD-undantag

STYRKANDE HANDLINGAR

Du kan föreslå OECD-undantag om

Följande styrkande handlingar ska lämnas
in tillsammans med begäran om undantag:

-

-

-

det importerande landet är ett
OECD-land,
du har lämnat in en exportanmälan
till din utsedda nationella myndighet
och du har fått ett referensnummer
(RIN) för din anmälan,
din anmälan avser en kemikalie eller
blandning som ingår i del 2 i
bilaga I,
det finns dokument från officiell
källa som styrker att din kemikalie
är licensierad, registrerad eller
tillåten i importlandet.

Du kan föreslå OECD-undantag när som
helst efter att du lämnat in din
exportanmälan. Du behöver alltså inte
vänta i 60 dagar.

-

KOM IHÅG!
!

OECD-undantaget gäller i högst
12 månader.
SÅ HÄR LÄMNAR DU IN FÖRSLAG TILL
UNDANTAG

!

Du måste använda verktyget ePIC för båda
typerna av undantag.

!

Öppna din aktuella exportanmälan i ePIC.
Klicka på Propose waiver (föreslå
undantag) i rullgardinsmenyn under
Actions (åtgärder) i det övre högre hörnet
av din exportanmälan. Då öppnas ett
förifyllt formulär för förslag om undantag.
Du kan inte lämna in ditt förslag förrän du
har bifogat det obligatoriska dokumentet
med en motivering och valt en eller flera
lämpliga rättsliga förklaringar. När förslaget
lämnats kommer din utsedda nationella
myndighet och kommissionen att fatta sitt
beslut.

en översättning till engelska, om de
styrkande handlingarna inte är på
engelska/franska/spanska,
en kort förklaring av vilken typ av
dokument som läggs fram,
en uppgift om sista giltighetsdag,
om denna inte är angiven i själva
dokumentet,
en förklaring till varför dokumentet
fortfarande är giltigt då
utfärdandedatumet är över 15 år
tillbaka i tiden.

!

Eftersom standardundantag tidigast
kan begäras 60 dagar efter den
första begäran om uttryckligt
medgivande måste du kontrollera i
Event history (händelsehistorik) i
ePIC vilken dag din utsedda
nationella myndighet först begärde
uttryckligt medgivande.
Minst ett dokument som motiverar
förslaget till undantag måste
bifogas.
Förslag till undantag kan inte lämnas
för anmälningar vars status är Draft
(utkast).
Användaren kan följa sitt förslag om
undantag via funktionen Event
history (händelsehistorik).

MER INFORMATION OCH HJÄLP
Artiklarna 14.6 och 14.7 i PIC-förordningen,
som beskriver OECD- och
standardundantag:
http://www.echa.europa.eu/
regulations/prior-informedconsent/legislation
ePIC-handboken för industrianvändare:
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_sv.pdf
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