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Предлагане на освобождаване от 
задължения чрез ePIC 
 
Регламентът за предварително 
обосновано съгласие (PIC) 
позволява на износителите да искат 
освобождаване от задължения за 
износ на химикали или смеси по 
приложение I, част 2 и част 3, ако не 
са получили отговор (положителен 
или отрицателен) на своите заявки 
за изрично съгласие. 
Освобождаването от задължения се 
предоставя само в определени 
обстоятелства и не следва да се 
счита за начин за заобикаляне на 
задълженията за получаване на 
изрично съгласие. 
 
Искането за предложение за 
освобождаване от задължения се подава 
чрез компютърната система на PIC — 
ePIC. За да влезе в сила, то трябва да 
има достатъчно основание и да бъде 
прието от определения национален орган 
(ОНО) на износителя и Европейската 
комисия. 
 
ДВА ВИДА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Има два вида освобождаване от 
задължения: стандартно освобождаване и 
освобождаване от задължения за ОИСР. 
Условията за предлагане на 
освобождаване от задължения се 

различават в зависимост от вида 
освобождаване. И двата вида са за 
конкретен износител и подлежат на 
отделно одобрение за всеки отделен 
случай. 

 

Стандартно освобождаване от 
задължения 

Можете да предложите стандартно 
освобождаване от задължения, ако: 

- сте подали нотификация за износ 
пред своя ОНО и за нея е издаден 
референтен идентификационен 
номер (РИН); 

- вашата нотификация е за химикал 
или смес от списъка  в 
приложение I, част 2 или част 3; 

- държавата, в която изнасяте, не е 
отговорила в срок от 60 дни след 
датата на първото искане за 
изрично съгласие; 

- има документални доказателства 
от официален източник, че вашият 
химикал е лицензиран, 
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регистриран или разрешен в 
държавата на вносителя. 
 

Стандартното освобождаване от 
задължения е валидно за срок до 12 
месеца. 
 

Освобождаване от задължения за 
ОИСР 

Можете да предложите освобождаване от 
задължения за ОИСР, ако: 

- държавата на вносителя е държава 
от ОИСР; 

- сте подали нотификация за износ 
пред своя ОНО и за нея е издаден 
референтен идентификационен 
номер (РИН); 

- вашата нотификация е за 
химикал/смес от списъка в 
приложение I, част 2; 

- има документални доказателства 
от официален източник, че вашият 
химикал е лицензиран, 
регистриран или разрешен в 
държавата на вносителя. 

Можете да предложите освобождаване от 
задължения за ОИСР във всеки един 
момент, след като подадете своята 
нотификация за износ. Това означава, че 
60-дневният период на изчакване не 
трябва да се спазва. 

Освобождаването от задължения за ОИСР 
е валидно за срок до 12 месеца. 
 
КАК СЕ ПРЕДЛАГА ОСВОБОЖДАВАНЕ 
ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
И за двата вида освобождаване от 
задължения трябва да подадете 
предложенията чрез инструмента ePIC. 

За да започнете, отворете въпросната 
нотификация за износ в ePIC. Кликнете 
върху функцията Propose waiver 
(„Предлагане на освобождаване“) от 
падащото меню Actions („Действия“) в 
горния десен ъгъл на вашата 
нотификация за износ и приложението 
ще ви предостави предварително 
попълнен формуляр с предложение за 
освобождаване от задължения. 

Можете да подадете своето предложение 
само след като сте приложили 
задължителния документ с основанието и 
сте избрали съответната юридическа 
декларация или декларации. След като го 
подадете, вашият ОНО и Комисията ще 
вземат решение. 

ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ 
 
Заедно с искането за освобождаване 
трябва да се предоставят следните 
документи:  

- превод на английски език, ако 
документалните доказателства не 
са на английски/френски/испански 
език; 

- кратко обяснение на естеството на 
предоставения документ; 

- обяснение относно изтичането на 
срока, ако не е изрично посочено 
в документа; 

- обяснение защо документът е още 
валиден, ако датата на издаването 
му е преди повече от 15 години. 

 
ВАЖНО Е ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД 
 

! Тъй като искания за стандартно 
освобождаване от задължения 
могат да се подават най-рано 60 
дни след първоначалното искане 
за изрично съгласие, проверете в 
Event history („История на 
събитията“) в ePIC кога е било 
поискано първоначално изричното 
съгласие от вашия ОНО. 

! Трябва да бъде приложен поне 
един документ с основание за 
освобождаването от задължения. 

! Не може да се предлага 
освобождаване от задължения за 
нотификации, чието състояние е 
Draft („Работен вариант“). 

! Потребителите могат да следят 
състоянието на предложението за 
освобождаване от задължения от 
Event history („История на 
събитията“). 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И 
СЪДЕЙСТВИЕ 
 
Член 14, параграф 6 и член 14, 
параграф 7 от Регламента PIC обясняват  
стандартното освобождаване от 
задължения и това за ОИСР: 
http://www.echa.europa.eu/regulations/pri
or-informed-consent/legislation 
 
Ръководство за работа с ePIC за 
потребителя от индустрията: 
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_bg.pdf 
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