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Pasiūlymų atleisti nuo reikalavimų 
vykdymo teikimas per „ePIC“ 
 
Išankstinio pranešimo apie sutikimą 
(IPS) reglamente eksportuotojams 
leidžiama prašyti atleisti nuo 
reikalavimų, susijusių su I priedo 2 ir 
3 dalyse nurodytų cheminių medžiagų 
ar mišinių eksportu, vykdymo, jei jie 
negauna jokio atsakymo (teigiamo 
arba neigiamo) į savo prašymus duoti 
aiškų sutikimą. Atleidimas nuo 
reikalavimų vykdymo suteikiamas 
išimtinėmis aplinkybėmis ir neturėtų 
būti laikomas priemone apeiti 
reikalavimą duoti aiškų sutikimą. 
 
Prašymas, kuriuo siūloma atleisti nuo 
reikalavimų vykdymo, pateikiamas per IPS 
IT sistemą „ePIC“. Kad galiotų, jis turi būti 
tinkamai pagrįstas ir jam turi pritarti 
eksportuotojo paskirtoji nacionalinė 
institucija (PNI) ir Europos Komisija. 
 

DVIEJŲ RŪŠIŲ ATLEIDIMAI NUO 
REIKALAVIMŲ VYKDYMO 
 

Atleidimai nuo reikalavimų vykdymo būna 
dviejų rūšių: standartiniai ir EBPO. 
Pasiūlymo atleisti nuo reikalavimų vykdymo 
sąlygos priklauso nuo atleidimo rūšies. 
Abiejų rūšių atleidimai nuo reikalavimų 
vykdymo taikomi konkretiems 
eksportuotojams ir sprendimai juos 
patvirtinti ar ne priimami kiekvienu 
konkrečiu atveju. 

 

Standartinis atleidimas nuo 
reikalavimų vykdymo 

Standartinį atleidimą nuo reikalavimų 
vykdymo galite siūlyti, jeigu: 

- savo PNI pateikėte pranešimą apie 
eksportą ir jam suteiktas nuorodos 
identifikacinis numeris (RIN); 

- pranešimą teikiate dėl I priedo 2 ar 
3 dalies sąraše nurodytos cheminės 
medžiagos arba mišinio; 

- šalis, į kurią eksportuojate, per 
60 dienų nuo pirmojo prašymo duoti 
aiškų sutikimą nepateikė jokio 
atsakymo; 

- iš oficialaus šaltinio gauti 
dokumentiniai įrodymai patvirtina, 
kad jūsų cheminė medžiaga importo 
šalyje yra licencijuota, užregistruota 
arba autorizuota. 
 

Standartinis atleidimas nuo reikalavimų 
vykdymo galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių. 
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EBPO atleidimas nuo reikalavimų 
vykdymo 

EBPO atleidimą nuo reikalavimų vykdymo 
galite siūlyti, jeigu: 

- importuojanti šalis yra EBPO šalis; 
- savo PNI pateikėte pranešimą apie 

eksportą ir jam suteiktas nuorodos 
identifikacinis numeris (RIN); 

- pranešimą teikiate dėl I priedo 
2 dalies sąraše nurodytos cheminės 
medžiagos ir (arba) mišinio; 

- iš oficialaus šaltinio gauti 
dokumentiniai įrodymai patvirtina, 
kad jūsų cheminė medžiaga importo 
šalyje yra licencijuota, užregistruota 
arba autorizuota. 

EBPO atleidimą nuo reikalavimų vykdymo 
galite siūlyti bet kuriuo metu po pranešimo 
apie eksportą pateikimo. Tai reiškia, kad 
60 dienų laukimo termino galima 
nesilaikyti. 

EBPO atleidimas nuo reikalavimų vykdymo 
galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

 
KAIP PASIŪLYTI ATLEISTI NUO 
REIKALAVIMŲ VYKDYMO? 
 
Pasiūlymus dėl abiejų rūšių atleidimų nuo 
reikalavimų vykdymo privalote teikti per 
„ePIC“ priemonę. 

Norėdami pradėti, „ePIC“ priemonėje 
atverkite atitinkamą pranešimą apie 
eksportą. Spauskite Propose waiver 
(Siūlyti atleidimą nuo reikalavimų 
vykdymo) funkcijos nuorodą, kurią rasite 
po išskleidžiamuoju meniu Actions 
(Veiksmai) esančiame viršutiniame 
dešiniajame jūsų pranešimo apie eksportą 
kampe; tuomet programa pateiks iš anksto 
užpildytą atleidimo nuo reikalavimų 
vykdymo pasiūlymo formą. 

Pasiūlymą galite teikti tik po to, kai 
pridėjote privalomą pagrindžiantį 
dokumentą ir pasirinkote atitinkamą (-as) 
teisinę deklaraciją (-as). Sprendimą dėl 
jūsų pateikto pasiūlymo priims PNI ir 
Komisija. 

 

PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI 
 
Su prašymu atleisti nuo reikalavimų 
vykdymo reikia pateikti šiuos 
patvirtinamuosius dokumentus:  

- vertimą į anglų kalbą, jei įrodomieji 
dokumentai surašyti ne anglų, 
prancūzų ar ispanų kalba; 

- trumpą teikiamo dokumento 
pobūdžio aprašymą; 

- galiojimo datos paaiškinimą, jei ji 
aiškiai nenurodyta dokumente; 

- paaiškinimą, kodėl dokumentas vis 
dar galioja, jei jis išduotas prieš 
daugiau nei 15 metų. 

SVARBU! 
 

! Kadangi prašymą dėl standartinio 
atleidimo nuo reikalavimų vykdymo 
galima pateikti ne anksčiau kaip 
praėjus 60 dienų nuo pradinio 
prašymo duoti aiškų sutikimą 
pateikimo dienos, „ePIC“ lange 
Event History (Įvykių istorija) 
patikrinkite, kada jūsų PNI pirmą 
kartą prašė duoti aiškų sutikimą. 

! Privaloma pridėti bent vieną 
dokumentą, pagrindžiantį pasiūlymą 
atleisti nuo reikalavimų vykdymo. 

! Atleidimai nuo reikalavimų vykdymo 
negali būti siūlomi dėl pranešimų, 
kurių statusas yra Draft (Projektas). 

! Atleidimo nuo reikalavimų vykdymo 
pasiūlymo statusą naudotojai gali 
stebėti lange Event History (Įvykių 
istorija). 

 
DAUGIAU INFORMACIJOS IR PAGALBA 
 
IPS reglamento 14 straipsnio 6 ir 7 dalys, 
kuriose paaiškinami EBPO ir standartiniai 
atleidimai nuo reikalavimų vykdymo: 
(http://www.echa.europa.eu/regulations/pri
or-informed-consent/legislation). 
 
„ePIC“ naudotojo vadovas pramonei: 
(http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_lt.pdf). 
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