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Mentesség kérelmezése az ePIC 
segítségével 
 
Az előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyásról szóló rendelet (PIC-
rendelet) lehetővé teszi az exportőrök 
számára, hogy mentességet kérjenek 
az I. melléklet 2. és 3. részében 
szereplő vegyi anyagok vagy keverékek 
kivitele tekintetében, ha a kifejezett 
hozzájárulás iránti kérelmeikre nem 
kapnak (pozitív vagy negatív) választ. 
Mentesség csak meghatározott 
körülmények között adható, és nem 
tekinthető a kifejezett hozzájárulások 
megkerülését lehetővé tevő 
módszernek. 
 
A mentesség iránti kérelmet a PIC IT 
rendszeren, az ePIC-en keresztül kell 
benyújtani. Ahhoz, hogy alkalmazható 
legyen, azt megfelelően meg kell indokolni, 
és abba az exportőr kijelölt nemzeti 
hatóságának és az Európai Bizottságnak is 
bele kell egyeznie. 
 
A MENTESSÉGEK KÉT TÍPUSA 
 
A mentességeknek két típusa létezik: a 
standard mentességek és az OECD-
mentességek. A mentesség iránti kérelem 
feltételei a mentesség típusától függően 
változnak. Mindkét mentességtípus 
exportőrspecifikus és eseti jóváhagyást 
igényel. 

 

Standard mentesség 

Ön standard mentességet kérhet, ha: 
- benyújtotta a kivitelre vonatkozó 

bejelentését kijelölt nemzeti 
hatóságának, és ahhoz azonosító 
hivatkozási számot (RIN) rendeltek; 

- bejelentése az I. melléklet 2. vagy 
3. részében felsorolt valamely vegyi 
anyagra vagy keverékre vonatkozik; 

- az importáló ország a kifejezett 
hozzájárulás iránti első kérelem 
dátumától számított 60 napon belül 
nem adott választ; 

- hivatalos forrásból származó 
dokumentumok bizonyítják, hogy az 
Ön vegyi anyagát az importáló 
országban engedélyezték vagy 
nyilvántartásba vették. 
 

A standard mentesség legfeljebb 12 
hónapon át érvényes. 
 

 PIC 

Röviden 
Mentesség kérelmezése az ePIC 
segítségével 
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OECD-mentesség 

Ön OECD-mentességet kérhet, ha: 

- az importáló ország OECD-ország; 
- Ön benyújtotta a kivitelre vonatkozó 

bejelentését kijelölt nemzeti 
hatóságának, és ahhoz azonosító 
hivatkozási számot (RIN) rendeltek; 

- bejelentése az I. melléklet 2. 
részében felsorolt valamely vegyi 
anyagra vagy keverékre vonatkozik; 

- hivatalos forrásból származó 
dokumentumok bizonyítják, hogy az 
Ön vegyi anyagát az importáló 
országban engedélyezték vagy 
nyilvántartásba vették. 

Ön bármikor OECD-mentességet kérhet, 
miután benyújtotta kiviteli bejelentését. Ez 
azt jelenti, hogy nem kell betartani a 60 
napos várakozási időt. 

Az OECD-mentesség legfeljebb 12 hónapon 
át érvényes. 

 
HOGYAN KÉRHETŐ MENTESSÉG? 
 
A mentességek mindkét típusa esetében 
kérelmét az ePIC eszköz segítségével kell 
benyújtania. 

Elsőként nyissa ki a kérdéses kiviteli 
bejelentést az ePIC-ben. Az Actions 
(Feladatok) legördülő menüben kattintson a 
Propose waiver (Mentesség kérése) 
funkcióra kiviteli bejelentésének jobb felső 
sarkában, és az alkalmazás egy előre 
kitöltött mentességi kérelem űrlapot készít 
Önnek. 

Csak azután nyújthatja be kérelmét, hogy 
csatolta az indokolást tartalmazó kötelező 
dokumentumot, és kiválasztotta a 
megfelelő jogi nyilatkozato(ka)t. A 
benyújtás után kijelölt nemzeti hatósága és 
a Bizottság határozatot hoz. 

IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 
 
Az alábbi igazoló dokumentumokat a 
mentességgi kérelemmel együtt kell 
benyújtani: 

- angol fordítás, ha az igazoló 
dokumentumok nem 
angol/francia/spanyol nyelvűek; 

- a benyújtott dokumentum típusának 
rövid bemutatása; 

- tájékoztatás a lejárati dátumról, ha 
a dokuemtnum azt kifejezetten nem 
említi; 

- a több mint 15 éve kibocsátott 
dokumentumok esetében annak 
érvényességére vonatkozó 
magyarázat. 
 
 
 

NE FELEJTSE EL! 
 

! Mivel standard mentesség a 
kifejezett hozzájárulás iránti eredeti 
kérelem után legkorábban 60 nappal 
kérhető, az ePIC Event history 
(Esemény előzmények) pontjában 
ellenőrizze, hogy kijelölt nemzeti 
hatósága eredetileg mikor 
kérelmezte a kifejezett 
hozzájárulást. 

! Legalább egy dokumentumot 
mellékelnie kell, amely indokolja a 
mentesség iránti kérelmet. 

! Olyan bejelentés tekintetében, 
amelynek státusza Draft (Tervezet), 
nem kérhető mentesség. 

! A felhasználók az Event history-
ban (Esemény előzmények) nyomon 
követhetik a mentesség iránti 
kérelem státuszát. 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS 
TÁMOGATÁS 
 
A PIC-rendelet 14. cikkének (6) és (7) 
bekezdése, amelyek az OECD- és standard 
mentességeket fejtik ki: 
http://www.echa.europa.eu/regulations/pri
or-informed-consent/legislation 
 
ePIC ágazati felhasználói kézikönyv: 
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/21731237/epic_usm_industry_hu.pdf 

http://echa.europa.eu/
http://www.echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/legislation
http://www.echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/legislation
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/21731237/epic_usm_industry_hu.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/21731237/epic_usm_industry_hu.pdf
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