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Υποβολή προτάσεων περί απαλλαγής 
μέσω του ePIC 
 
Ο κανονισμός για τη διαδικασία 
συναίνεσης μετά από ενημέρωση 
(PIC) επιτρέπει στους εξαγωγείς να 
υποβάλλουν αιτήματα απαλλαγής για 
εξαγωγές χημικών ουσιών ή 
μειγμάτων που αναφέρονται στα μέρη 
2 και 3 του παραρτήματος I, σε 
περίπτωση που δεν λάβουν απάντηση 
(θετική ή αρνητική) στα αιτήματά 
τους περί ρητής συναίνεσης. Οι 
απαλλαγές χορηγούνται μόνο υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις και δεν θα 
πρέπει να εκλαμβάνονται ως τρόπος 
παράκαμψης των ρητών συναινέσεων. 
 
Το αίτημα πρότασης απαλλαγής 
υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος PIC, ήτοι του ePIC. Για να γίνει 
αποδεκτό, πρέπει να είναι επαρκώς 
αιτιολογημένο και εγκεκριμένο από την 
ορισθείσα εθνική αρχή (DNA) του εξαγωγέα 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Υπάρχουν δύο τύποι απαλλαγής: οι 
συνήθεις απαλλαγές και οι απαλλαγές 
ΟΟΣΑ. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή 
πρότασης απαλλαγής διαφέρουν ανάλογα με 
τον τύπο της απαλλαγής. Αμφότεροι οι 
τύποι απαλλαγής εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά του εξαγωγέα και 
υπόκεινται σε έγκριση κατά περίπτωση. 

 

Συνήθης απαλλαγή 

Μπορείτε να υποβάλετε πρόταση συνήθους 
απαλλαγής υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

- έχετε κοινοποιήσει τις εξαγωγές σας 
στην ορισθείσα εθνική σας αρχή και 
έχει αποδοθεί στην κοινοποίησή σας 
αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς 
(RIN), 

- η κοινοποίησή σας αφορά χημική 
ουσία ή μείγμα που περιλαμβάνεται 
στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος 
I, 

- η χώρα προς την οποία 
πραγματοποιείτε εξαγωγές δεν έχει 
απαντήσει εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του πρώτου 
αιτήματος περί ρητής συναίνεσης, 

- διαθέτετε επίσημα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν ότι το χημικό 
προϊόν σας έχει αποτελέσει 
αντικείμενο έγκρισης, καταχώρισης ή 
αδειοδότησης στη χώρα εισαγωγής. 

Η συνήθης απαλλαγή ισχύει για 12 μήνες. 
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Απαλλαγή ΟΟΣΑ 

Μπορείτε να υποβάλετε πρόταση απαλλαγής 
ΟΟΣΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- η χώρα εισαγωγής είναι χώρα ΟΟΣΑ, 
- έχετε κοινοποιήσει τις εξαγωγές σας 

στην ορισθείσα εθνική σας αρχή και 
έχει αποδοθεί στην κοινοποίησή σας 
αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς 
(RIN), 

- η κοινοποίησή σας αφορά χημική 
ουσία/μείγμα που περιλαμβάνεται 
στο μέρος 2 του παραρτήματος I, 

- διαθέτετε επίσημα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν ότι το χημικό 
προϊόν σας έχει αποτελέσει 
αντικείμενο έγκρισης, καταχώρισης ή 
αδειοδότησης στη χώρα εισαγωγής. 

Μπορείτε να υποβάλετε πρόταση απαλλαγής 
ΟΟΣΑ οποιαδήποτε στιγμή μετά την 
υποβολή της κοινοποίησης των εξαγωγών 
σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο 
να τηρήσετε την περίοδο αναμονής των 60 
ημερών. 

Η απαλλαγή ΟΟΣΑ ισχύει για 12 μήνες. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Οι προτάσεις και για τους δύο τύπους 
απαλλαγής πρέπει να υποβάλλονται μέσω 
του εργαλείου ePIC. 

Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε την υπό εξέταση 
κοινοποίηση εξαγωγών στο ePIC. Κάνοντας 
κλικ στην επιλογή «Propose waiver» 
(Πρόταση απαλλαγής) στο αναπτυσσόμενο 
μενού «Action» (Ενέργεια), στην άνω δεξιά 
γωνία της κοινοποίησης των εξαγωγών σας, 
η εφαρμογή παρέχει ένα προσυμπληρωμένο 
έντυπο πρότασης απαλλαγής. 

Μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας 
μόνο εφόσον έχετε επισυνάψει τα 
υποχρεωτικά δικαιολογητικά έγγραφα και 
έχετε επιλέξει τη δέουσα νομική δήλωση/-
εις. Μετά την υποβολή, η ορισθείσα εθνική 
σας αρχή και η Επιτροπή θα αποφασίσουν 
επί της πρότασης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 

! Δεδομένου ότι τα αιτήματα για 
συνήθεις απαλλαγές μπορούν να 
υποβληθούν μόνο μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον 60 ημερών 
από το αρχικό αίτημα περί ρητής 
συναίνεσης, ελέγξτε μέσω της 
λειτουργίας «Event history» 
(Ιστορικό συμβάντων) στο ePIC το 
πότε υποβλήθηκε το αρχικό αίτημα 
για συναίνεση από την ορισθείσα 
εθνική σας αρχή. 

! Πρέπει να επισυναφθεί τουλάχιστον 
ένα έγγραφο που να αιτιολογεί την 
πρόταση απαλλαγής. 

! Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προτάσεων απαλλαγής για 
κοινοποιήσεις σε κατάσταση «Draft» 
(Σχέδιο). 

! Οι χρήστες μπορούν να 
παρακολουθούν την κατάσταση της 
πρότασης απαλλαγής μέσω της 
λειτουργίας «Event history» 
(Ιστορικό συμβάντων). 

 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Άρθρο 14 παράγραφοι 6 και 7 του 
κανονισμού PIC, όπου επεξηγούνται οι 
απαλλαγές ΟΟΣΑ και οι συνήθεις 
απαλλαγές: 
http://www.echa.europa.eu/regulations/pri
or-informed-consent/legislation 
 
Εγχειρίδιο χρήστη ePIC για τον κλάδο: 
https://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_el.pdf 
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