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Predkladanie návrhov na oslobodenie 
od povinnosti prostredníctvom 
aplikácie ePIC 
 
Na základe nariadenie o predbežnom 
súhlase po predchádzajúcom ohlásení 
(PIC) môžu vývozcovia požiadať 
o oslobodenie od povinnosti, pokiaľ 
ide o vyvážané chemikálie alebo zmesi 
uvedené v prílohe I časti 2 a časti 3, ak 
nedostali žiadnu odpoveď (pozitívnu 
alebo negatívnu) na svoje žiadosti 
o výslovný súhlas. Oslobodenia od 
povinnosti sa udeľujú za špecifických 
podmienok a nemali by sa považovať 
za spôsob obídenia výslovného 
súhlasu. 
 

Žiadosť o návrh na oslobodenie od 
povinnosti sa vytvára prostredníctvom IT 
systému PIC – aplikácie ePIC. V záujme 
zabezpečenia uplatniteľnosti návrhu je 
potrebné, aby bol primerane odôvodnený 
a odsúhlasený povereným vnútroštátnym 
orgánom vývozcu a Európskou komisiou. 
 

DVA TYPY OSLOBODENÍ OD 
POVINNOSTI 
 

Existujú dva typy oslobodení od povinnosti: 
štandardné a na základe OECD. Podmienky 
na podanie návrhu na oslobodenie 
od povinnosti sa odlišujú v závislosti 
od typu oslobodenia. Obidva typy 
oslobodenia od povinnosti sa vzťahujú na 
konkrétneho vývozcu a podliehajú 
individuálnemu schváleniu. 

 

Štandardné oslobodenie od povinnosti 

Štandardné oslobodenie od povinnosti 
môžete navrhnúť vtedy, keď: 

- ste svojmu poverenému 
vnútroštátnemu orgánu predložili 
oznámenie o vývoze a bolo mu 
pridelené referenčné identifikačné 
číslo (RIN), 

- vaše oznámenie sa týka chemikálie 
alebo zmesi uvedenej na zozname 
v prílohe I časti 2 alebo 3, 

- krajina, do ktorej vyvážate, 
neodpovedala do 60 dní od dátumu 
prvého podania žiadosti o výslovný 
súhlas, 

- existujú listinné dôkazy z oficiálneho 
zdroja, ktoré dokazujú, že na vašu 
chemikáliu sa v dovážajúcej krajine 
vzťahuje licencia, registrácia alebo 
autorizácia. 
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Štandardné oslobodenie od povinnosti má 
platnosť do 12 mesiacov. 
 

Oslobodenie od povinnosti na základe 
OECD 

Oslobodenie od povinnosti na základe OECD 
môžete navrhnúť vtedy, keď: 

- je dovážajúca krajina členom OECD, 
- ste svojmu poverenému 

vnútroštátnemu orgánu predložili 
oznámenie o vývoze a bolo mu 
pridelené referenčné identifikačné 
číslo (RIN), 

- vaše oznámenie sa týka vývozu 
chemikálie/zmesi uvedenej v prílohe 
I časti 2, 

- existujú listinné dôkazy z oficiálneho 
zdroja, ktoré dokazujú, že na vašu 
chemikáliu sa v dovážajúcej krajine 
vzťahuje licencia, registrácia alebo 
autorizácia. 

Oslobodenie na základe OECD môžete 
navrhnúť kedykoľvek po predložení svojho 
oznámenia o vývoze. To znamená, že nie je 
potrebné dodržiavať 60-dňovú čakaciu 
lehotu. 

Oslobodenie na základe OECD má platnosť 
do 12 mesiacov. 

 
POSTUP NAVRHOVANIA OSLOBODENIA 
OD POVINNOSTI 
 
Návrhy obidvoch oslobodení od povinnosti 
musíte podať prostredníctvom nástroja 
ePIC. 

Aplikáciu ePIC spustíte otvorením 
príslušného oznámenia o vývoze v aplikácii. 
V pravom hornom rohu vášho oznámenia 
otvorte rozbaľovaciu ponuku „Actions“ 
(Činnosti), kliknite na funkciu „Propose 
waiver“ (Navrhnúť oslobodenie) a v aplikácii 
sa zobrazí vopred vyplnený formulár 
návrhu. 

Návrh môžete predložiť až po pripojení 
povinného odôvodnenia a po zvolení 
vhodného(-ých) právneho(-ych) 
vyhlásenia(-í). Po predložení vyhlásenia 

vydajú príslušné vnútroštátne orgány 
a Komisia rozhodnutie. 

PODPORNÉ DOKUMENTY  
 
Spolu so žiadosťou o oslobodenie 
od povinnosti treba predložiť tieto podporné 
dokumenty:  

- preklad do angličtiny v prípade, že 
listinné dôkazy nie sú 
v angličtine/francúzštine/španielčine, 

- krátky opis povahy predloženého 
dokumentu, 

- vysvetlenie týkajúce sa dátumu 
uplynutia lehoty, ak sa výslovne 
neuvádza v samotnom dokumente, 

- vysvetlenie, prečo je dokument stále 
platný, ak dátum vydania je starší 
ako 15 rokov. 

 

DÔLEŽITÉ 
 

! Vzhľadom na skutočnosť, že 
štandardné oslobodenia od 
povinnosti sa môžu vyžiadať najskôr 
60 dní po pôvodnej žiadosti 
o výslovný súhlas, v aplikácii ePIC si 
v časti „Event history“ (História 
udalostí) overte, kedy váš príslušný 
vnútroštátny pôvodne požiadal 
o výslovný súhlas. 

! Je potrebné pripojiť aspoň jeden 
dokument odôvodňujúci návrh 
na oslobodenie. 

! Oslobodenia od povinnosti sa 
nemôžu navrhovať v prípade 
oznámení, ktoré sú v stave „Draft“ 
(Návrh). 

! Používatelia môžu sledovať stav 
návrhu na oslobodenie v časti „Event 
history“ (História udalostí). 

 
ĎALŠIE INFORMÁCIE A PODPORA 
 
Článok 14 ods. 6 a článok 14 ods. 7 
nariadenia o udeľovaní predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení 
(PIC), v ktorom sa uvádza vysvetlenie 
oslobodenia od povinnosti na základe OECD 
a štandardného oslobodenia od povinnosti. 
http://www.echa.europa.eu/ 
regulations/prior-informed-
consent/legislation 
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Používateľská príručka aplikácie ePIC pre 
priemysel: 
https://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_sk.pdf 
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